
 

   
ประกาศ บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เรื่อง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) การจางที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

บสย. สูความเปนเลศิตามระบบประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)    

 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะจางที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของ บสย. สูความเปนเลิศตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) โดยวิธีคัดเลือก ดังนั้น เพื่อรับฟงความคิดเห็น

จากผูประกอบการเกี่ยวกับรางขอบเขตของงาน (TOR) ดังกลาว บสย. จึงประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) การจาง       

ที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ บสย. สูความเปนเลิศตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) มาให

ทราบโดยท่ัวกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง โดยสงหนังสือมายัง

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

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

0-2890-9900 หรือ ทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th โดยเปดเผยตัวภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ระหวางเวลา 8.30 

– 16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบตัิงานของ บสย.  
สู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจ (SE-AM) 

 
สัญญาเลขท่ี บง……/2565 

 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 2922/243 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
……………………………………………….. ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย …………………………………………………….  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ……………………………………………………. จ ากัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
……………………………………………………. ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ …………………………………………. โดย……………………………………………………. 
ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลตามหนังสือมอบอ านาจที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” 
อีกฝ่ายหนึ่ง 

 
ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าสัญญากันมขี้อความดังต่อไปนี ้

 
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 

1.1 ผู ้ว ่าจ้างตกลงจ้างและที ่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ บสย. สู ่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพด้านสาขา
การวิจัยและการประเมินผล หรือสาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.2  ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือท างานภายในวันที่ …………………………………… และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ …………………………………… 

 
ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

เอกสารแนบท้ายสญัญาดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี ้
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงาน  จ านวน   .. หน้า  

 2.2 ผนวก 2 ข้อเสนอของที่ปรึกษา  จ านวน  .. หน้า 
 2.3 ผนวก 3 ข้อตกลงในการไมเ่ปิดเผยข้อมลู  จ านวน  ..  หน้า 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือ
เป็นที่สุด และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการอันจ าเป็นต้อง
ท าเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ที่ปรึกษาต้องจัดท าการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอา
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
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ข้อ 3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  …………………………… บาท 

(……………………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจ านวน …………………………… บาท (……………………………) ตลอดจนภาษี
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น 4 งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างไว้ก็ได้ หากท่ีปรึกษาปฏิบตัิงานไมเ่ป็นไปตามสญัญาและจะจ่ายใหต้อ่เมื่อ
ที่ปรึกษาได้ท าการแก้ไขข้อบกพรอ่งนั้นแล้ว 

การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี ้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ผ่านการตรวจรับ
จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม 
หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินที่โอนในงวดนั้นๆ เมื่อได้รับค่าจ้างดังกล่าวแล้วที่ปรึกษาจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีท่ีเกี่ยวข้องที่มีข้อความ
ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันท าการ  

 
ข้อ 4 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

4.1 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงาน โดยจัดท าเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพ์ จ านวน 5 ชุด และ
บันทึกลง External Hard Disk ในรูปแบบไฟล์ PDF File และ MS Office จ านวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 

4.2 ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาหรือมิได้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านสาขาการวิจัยและการประเมินผล หรือสาขาการบริหารและพัฒนา
องค์กร และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่รีบจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในก าหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็น
หนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอื่นท าการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดย
สิ้นเชิง 

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านสาขาการวิจัยและการประเมินผล หรือสาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร และ/หรือ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเหตุใด ที่ปรึกษาจะต้องท าการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนดให้ ถ้าที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงานหรือผลงาน
ของที่ปรึกษาหรือการช าระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ท่ีปรึกษา ไม่เป็นการปลดเปลื้องพันธะและความรับผิดชอบใดๆ ของที่ปรึกษา
ตามสัญญานี้ 

4.3 บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสญัญานี้ไม่ซ้ าซ้อนกับงานในโครงการอืน่ๆ 
ของที่ปรึกษาที่ด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนปฏิบัติงานซ้ าซ้อน
กับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลังผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้ 
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ข้อ 5 การระงับการท างานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
5.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีดังต่อไปนี ้

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของ
ที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากท่ีปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะ
บอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามิได้ด าเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา 
15 วันนับถัดจากวันท่ีได้รับค าบอกกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งค าบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับ
หนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่าง
การหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยที่สุด 

(ข) หากที่ปรึกษามิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเช่ือได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาหรือล่วงเลยก าหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว
หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

(ค)  หากผลงานของที่ปรึกษาในข้ันตอนใดไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง และต้องปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสญัญาผนวก 1 หรือตามที่ได้ตกลงกัน ถ้าการแก้ไขดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจรบัอกี 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากท่ีปรึกษาด้วย 

5.2 ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับ
การท างานของที่ปรึกษาไว้ช่ัวคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา 
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจ
เร็วกว่าหรือช้ากว่าก าหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะท าความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษา
ต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการท างานไว้ช่ัวคราว และที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการ
ทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด 

กรณีที่มีการระงับการท างานช่ัวคราวตามข้อ 5.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นให้แก่                
ที่ปรึกษาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ 5.2 ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่ก าหนด
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ให้แก่ท่ีปรึกษา โดยค านวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้าง
จะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตาม
ความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ช าระให้แก่ท่ีปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ช าระไปแล้วท้ังหมดจะต้องไม่เกิน
ราคาค่าจ้างตามข้อ 3 
 

ข้อ 6 สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา 
6.1 ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความช านาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญา

อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับ
นับถือกันโดยทั่วไป 

6.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระแก่ที่ปรึกษาตามข้อ 3 เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งที่ปรึกษา
จะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือหรือ
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ผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือสิ่งตอบแทนใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ห รือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสัญญานี้ 

6.3 ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ  เงินบ าเหน็จ หรือค่า
นายหน้าใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการน าวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา
หรือตามกฎหมายอื่นใดมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษา
อาจจะได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่าน้ันได้ 

6.4 บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดท าขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจ
เก็บส าเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่น าข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

6.5 ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงานที่ที่ปรึกษาได้
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะน าผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน 

6.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษา
ซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้างและต้องท าข้อความและ
เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ท่ีทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างท่ีปรึกษาเท่านั้น 

เมื่อที่ปรึกษาท างานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องท าบัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามค าสั่งผู้ว่าจ้างโดยพลัน ที่ป รึกษาต้อง
ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครอง และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และ
วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสมแต่ไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ตามปกติ 

6.7 ที่ปรึกษาจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้และให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานของที่ปรึกษาตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

6.8 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานของบุคลากรที่ที่ปรึกษาจัดหามาจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่งานตามสัญญานี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ท่ีปรึกษาเปลี่ยนบุคลากรบางคนหรือท้ังหมดนั้นได้ และ
ที่ปรึกษาต้องด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว 

การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายช่ือบุคลากรที่จะปฏิบัติงานแทนนั้น 
ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
 

ข้อ 7 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาต่อบุคคลภายนอก 
7.1 ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิ

เรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้น
ไม่กระท าการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา 
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7.2 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิห์รือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง 

 
ข้อ 8 พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายใน
เวลาอันควร 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกตาม
สมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

ข้อ 9 ค่าปรับ 
กรณีที่ท่ีปรึกษาท างานไม่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนดในข้อ 1 ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผูว้่าจ้างเปน็

รายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ 3 นับถัดจากวันครบก าหนดในข้อ 1 จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตาม
สัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว 
 

ข้อ 10 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
ในกรณีที่ท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 
30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากท่ีปรึกษาไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างของที่ปรึกษาที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ทันท ี

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องช าระ หลักประกันการปฏิบัติตามสญัญา 
แล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมช าระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น 
ภายในก าหนด 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะคืนให้แก่ที่ปรึกษาท้ังหมด 
 
 ข้อ 11 (ก) เงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนีเ้พื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ท่ีปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
 

ข้อ 11 (ข) หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 
ในขณะท าสัญญานี้ที่ปรึกษาได้น าหลักประกันเป็น ………………………… เป็นจ านวนเงิน ……………………บาท 

(…………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจา้งตามสญัญามามอบไว้แก่ผูว้่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญานี ้
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กรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ า
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ท่ีปรึกษา
น ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่
หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกันที่ที่ปรึกษาน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อที่ปรึกษา
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 

ข้อ 12 การจ้างช่วง 
ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาน

แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุ
ให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และที่ปรึกษาจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้นทุกประการ 

กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 

ข้อ 13 การโอนสิทธิตามสัญญา 
ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสญัญานี้ให้แกผู่้อื่นโดยไมไ่ด้รบัความยินยอมเป็นหนังสือจาก

ผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธทิี่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี ้
 

ข้อ 14 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์

อันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ที่ปรึกษาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลา
แห่งสัญญานี้ได้ ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

ถ้าท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผดิหรอืความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
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การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 
 ข้อ 15 การรักษาความลับ  
  ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 3 
 
 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน และคู่สญัญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
       บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม          บริษัท …………………………………… จ ากัด 
 
 
ลงช่ือ .................................................................ผู้ว่าจ้าง       ลงช่ือ....................................................................ที่ปรึกษา 
                 (……………………………………)                                      (……………………………………)                                                                      
 
 
ลงช่ือ..................................................................ผู้ว่าจ้าง 
                 (……………………………………)    
 
 
ลงช่ือ .................................................................พยาน              ลงช่ือ.....................................................................พยาน 
                 (……………………………………)                                                  (……………………………………)        
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