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(ร�าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 
การจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือบริหารและควบคุมโครงการพัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเชื่อ (Core 

Guarantee System) 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  

 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม สํานักงานตั้งอยู�เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร/ 2 ช้ัน 
16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม� เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึงต�อไปน้ีเรียกว�า “บสย.” 

 เน่ืองด�วย บสย. มีความประสงค/จะจัดจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือบริหารและควบคุมโครงการสําหรับโครงการพัฒนาและติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System : CGS)โดยมีเปOาหมายเพ่ือให�การดําเนินงาน
โครงการ CGS เปPนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงคD  

เพ่ือให�คําปรึกษาด�านกระบวนการทํางานและควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System)ให�บรรลุเปOาหมายของโครงการ  

 
3. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 

3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2. ไม�เปPนบุคคลล�มละลาย  
3.3. ไม�เปPนบุคคลท่ีอยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
3.4. ไม�เปPนบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�ช่ัวคราว เน่ืองจากเปPน   

ผู�ท่ีไม�ผ�านเกณฑ/การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ี
ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5. ไม�เปPนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนช่ือให�เปPนผู�ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐในระบบ
เครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ท้ิงงานเปPนหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด�วย 

3.6. มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.7. มีอาชีพรับจ�างในงานจ�างท่ีปรึกษาด�านการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศ  
3.8. ไม�เปPนผู�มีผลประโยชน/ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก� บสย. ณ วันท่ีในหนังสือเชิญชวน 

หรือไม�เปPนผู�กระทําการอันเปPนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปPนธรรมในการคัดเลือกครั้งน้ี 
3.9. ไม�เปPนผู�ได�รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคาํสัง่ให�

สละเอกสิทธ์ิและความคุ�มกันเช�นว�าน้ัน 
3.10. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส/ (Electronic Government 

Procurement:  e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
3.11. ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเปPนคู�สัญญาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส/  

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
3.12. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องไม�อยู�ในฐานะเปPนผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�อง

ครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
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3.13. ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเปPนคู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมี
มูลค�าไม�เกินสามหมื่นบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปPนเงินสดก็ได� ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.14. ไม�เปPนผู�ถูกบสย.เคยบอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินค�างชําระ หรือมีปcญหาข�อโต�แย�งหรือข�อพิพาทใดๆกับ บสย.
ไม�ว�าข�อโต�แย�ง หรือข�อพิพาทจะอยู�ระหว�างเจรจาไกล�เกลี่ย หรือเปPนคดีในช้ันศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นข�อเสนอประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส/กรณีดังกล�าว รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ ผู�ถือหุ�น หรือหุ�นส�วนของผู�ยื่นข�อเสนอด�วย 

3.15. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องเปPนนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนตามศูนย/ข�อมูลท่ีปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง โดยได�รับ Rating ในระดับ 1 

3.16. มีสํานักงานหรือสํานักงานตัวแทนอยู�ในประเทศไทย 
3.17. กรณีผู�ยื่นข�อเสนอท่ีเปPนนิติบุคคลต�องมีทุนจดทะเบียนไม�น�อยกว�า 5,000,000 บาท (ห�าล�านบาทถ�วน) 
3.18. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศซ่ึงต�องเปhดดําเนินการมาแล�วไม�

น�อยกว�า 10 ปi 
3.19. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานหรือประสบการณ/กับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทประกันภัยช้ันนําในประเทศหรือ

ต�างประเทศ หรือ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนท่ีเช่ือถือได�ดังน้ี 
ก. การออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทํางาน อย�างน�อย 1 โครงการ ซ่ึงมีมูลค�าโครงการละไม�ต่ํากว�า 

5,000,000 บาท (ห�าล�านบาทถ�วน) พร�อมให�แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือ สําเนาสัญญาจ�าง 
ข. ท่ีปรึกษาการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศ อย�างน�อย 2 โครงการ ซ่ึงมีมูลค�าโครงการละไม�ต่ํากว�า 

5,000,000 บาท (ห�าล�านบาทถ�วน)พร�อมให�แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือ สําเนาสัญญาจ�าง 
ค. การออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทํางานและท่ีปรึกษาการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศซ่ึงอยู�ใน

สัญญาเดียวกัน อย�างน�อย 1 โครงการ ซ่ึงมีมูลค�าโครงการละไม�ต่ํากว�า 10,000,000 (สิบล�านบาทถ�วน)และ
ระยะเวลาของผลงานท่ีแล�วเสร็จย�อนหลังไม�เกิน 5 ปiนับจากวันท่ียื่นข�อเสนอ พร�อมให�แนบสําเนาหนังสือ
รับรองผลงาน  

3.20. ผู�ยื่นข�อเสนอเปPนนิติบุคคลต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข�อ 3.1 - 3.19(ก) และ (ข)หรือข�อ 
3.1 - 3.19(ค) ทุกประการ ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอรายใดปฏิบัติไม�ถูกต�องตามเง่ือนไขดังกล�าว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม�รับพิจารณา
ราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันๆ และจะถือว�าเปPนผู�ไม�มีสิทธิเสนอราคา 

3.21. ผู�ยื่นข�อเสนอเปPนสถาบันการศึกษา ต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข�อ 3.1 - 3.16 ข�อ 3.18 
- 3.19 (ก) และ (ข)หรือข�อ 3.1 – 3.16 ข�อ 3.18 - 3.19 (ค) ทุกประการ ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอรายใดปฏิบัติไม�ถูกต�องตามเง่ือนไข
ดังกล�าว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม�รับพิจารณาราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันๆ และจะถือว�าเปPนผู�ไม�มีสิทธิเสนอราคา 
 
4. หน�าท่ีของผู�ย่ืนข�อเสนอ 

4.1. ผู�ยื่นข�อเสนอมีหน�าท่ี 2 ส�วนหลัก ดังต�อไปน้ี 
4.1.1. ส�วนงานวิเคราะหDความต�องการระบบให�สมบูรณDขึ้นต�อเนื่องจาก BPR เดิม (Business Analysis) 

4.1.1.1. ทบทวน ให�คําปรึกษาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการทํางานและโครงสร�างของ
ระบบงานคํ้าประกันสินเช่ือของ บสย. โดยใช�ผลการศึกษาจากโครงการ BPR (Business 
Process Redesign) ของ บสย. (ดําเนินการเสร็จสิ้นในปi พ.ศ. 2560)และให�สอดคล�องกับ
กระบวนการทํางาน ความต�องการทางธุรกิจในปcจจุบันและอนาคตเพ่ือใช�ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) 
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4.1.1.2. นําเสนอบุคลากรเพ่ือทําหน�าท่ีตามข�อ 4.1.1.1 โดยมีประสบการณ/ในด�านการปรับปรุง
กระบวนการทํางานมาแล�วไม�น�อยกว�า 10 ปiและเคยมีประสบการณ/ด�านการปรับปรุง
กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวกับสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยจํานวนอย�างน�อย 1 คน 

4.1.2. ส�วนงานบริหารโครงการ (Project Management) 
4.1.2.1. ทําหน�าท่ีบริหารโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ 

(Core Guarantee System)โดยทํางานร�วมกับผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ของ
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core 
Guarantee System) และทีมงานของ บสย. 

4.1.2.2. ทําหน�าท่ีควบคุมดูแลการส�งมอบงานของผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ของโครงการ
พัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee 
System) ให�เปPนไปอย�างถูกต�อง ครบถ�วน และมีคุณภาพตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

4.1.2.3. นําเสนอบุคลากรเพ่ือทําหน�าท่ีตามข�อ 4.1.2.1และข�อ 4.1.2.2 โดยต�องประกอบด�วยตําแหน�ง
พร�อมด�วยคุณสมบัติอย�างน�อยดังต�อไปน้ี 

(1) Project Management Officer จํานวนอย�างน�อย 1 คน มีประสบการณ/ในการบริหาร
โครงการด�านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล�วไม�น�อยกว�า 10 ปi 

(2) Project Manager จํานวนอย�างน�อย 1 คน มีประสบการณ/ในการบริหารโครงการด�าน
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล�วไม�น�อยกว�า 7 ปi 

(3) Project Administrator จํานวนอย�างน�อย 1 คน มีประสบการณ/ในการบริหารจัดการ
งานเอกสารของโครงการด�านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล�วไม�น�อยกว�า 3 ปi  

บุคลากรท่ีนําเสนอตามข�อ 4 ต�องมีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําปริญญาตรี 
5 ขอบเขตการดําเนินงาน 

5.1 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องจัดประชุมเพ่ือเริ่มโครงการอย�างเปPนทางการ (Kick off Meeting) กับ บสย. และทีมงาน
ของผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ของโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core 
Guarantee System)พร�อมนําเสนอและส�งมอบเอกสารดังต�อไปน้ี 

5.1.1 กลยุทธ/และแผนการดําเนินงานในการทบทวนกระบวนการทํางานและโครงสร�างของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System)ท่ีได�จากโครงการ BPR ให�สอดคล�อง
กับกระบวนการทํางานความต�องการทางธุรกิจในปcจจุบัน และอนาคต 

5.1.2 กลยุทธ/และแผนการดําเนินงานสําหรับการบริหารโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) 

5.1.3 กลยุทธ/และแผนการดําเนินงานสําหรับการตรวจสอบผลงานและควบคุมดูแลการส�งมอบงานของผู�ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ของโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้า
ประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) ให�เปPนไปอย�างถูกต�อง ครบถ�วนตามขอบเขตงาน และมี
คุณภาพตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

5.2 รายละเอียดการดําเนินการสําหรับงาน Business Analysis ดังนี้ 
นําผลการศึกษาจากโครงการ BPR ของ บสย. มาทบทวนให�สอดคล�องกับกระบวนการทํางานและแนวปฏิบัติ 

รวมท้ังความต�องการทางธุรกิจในปcจจุบันและอนาคต ให�คําปรึกษาและข�อเสนอแนะในกรณีท่ีควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
กระบวนการทํางานและโครงสร�างของระบบคํ้าประกันสินเช่ือให�เหมาะสมกับกระบวนการทํางานในอนาคต พร�อมส�งมอบรายงานผล
การทบทวนดังกล�าวและถ�ายทอดไปยังผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 



 

…………………………….                                 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) หน�าท่ี4/13 

5.3 รายละเอียดการดําเนินการสําหรับงาน Project Managementดังนี้ 
5.3.1 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องดําเนินการอบรมทีมงานของ บสย. และให�ทีมงานของผู�ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส/ของโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ 
(Core Guarantee System) ให�มีความเข�าใจในกระบวนการและวิธีการท่ีใช�ในการพัฒนาระบบในแต�
ละ phase รวมท้ังกรอบวิธีการทํางานตามบทบาทหน�าท่ีของผู�ท่ีเก่ียวข�องพร�อมจัดเตรียมและส�งมอบ
เอกสารประกอบการอบรมให�ผู�เข�าร�วมอบรมอย�างเพียงพอ 

5.3.2 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องตรวจสอบ กํากับ ดูแล ควบคุมการดําเนินงานโครงการของผู�ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส/ของโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ 
(Core Guarantee System) เพ่ือให�โครงการประสบความสําเร็จ และเปPนไปตามแผนงาน 

5.3.3 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องติดตามความคืบหน�าโครงการ และสรุปสถานะโครงการต�างๆในภาพรวม เพ่ือ
รายงานให�ผู�บริหารทราบถึงสถานะของโครงการท้ังหมด 

5.3.4 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องกําหนดมาตรฐาน กระบวนการ เครื่องมือ และเอกสารแบบฟอร/มต�างๆ ในการ
บริหารโครงการ เพ่ือใช�ในการบริหารโครงการให�เปPนมาตรฐานเดียวกัน 

5.3.5 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องจัดเก็บ ข�อมูล เอกสารต�างๆ ในการบริหารโครงการ และควบคุมการเข�าถึง ควบคุม
เวอร/ช่ันของเอกสาร ออกแบบตารางการจัดเก็บตามช่ือโครงการ และช่ือเอกสารต�างๆ ของโครงการให�
เข�าใจตรงกัน (Naming Convention)  

5.3.6 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องจัดให�มีเครื่องมือในการบริหารโครงการสําหรับ บสย. ตลอดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการโดยผู�ยื่นข�อเสนอเปPนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายท่ีเกิดจากการนําเครื่องมือน้ันมาใช� 

5.3.7 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องใช�แนวบริหารโครงการแบบ Agile, Waterfall หรือ Hybrid มาใช�บริหารโครงการ
ในระยะดําเนินงาน (Phase) หรือตามสายงาน (Work Stream) ตามท่ี บสย. กําหนดและติดตามความ
คืบหน�า ความเห็น และผลสําเร็จของการใช�แนวบริหารโครงการในแต�ละข้ันตอนท่ีกําหนดในโครงการ
เพ่ือนํามาปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการใช�งานให�เหมาะสมตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการพัฒนา
และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) 

5.3.8 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องดําเนินการบริหารสายงาน (Work Stream) ของโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) จํานวนไม�น�อยกว�า 4 
สายงาน โดยครอบคลุมการพัฒนาระบบหรืองานอย�างน�อยดังต�อไปน้ี 
- การพัฒนาระบบ Origination เพ่ือสนับสนุนกระบวนการออกผลิตภัณฑ/ใหม�และการอนุมัติคําขอคํ้า

ประกันสินเช่ือ 
- การพัฒนาระบบ Approval Management (Workflow) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการรองรับการเดิน

เอกสารและการอนุมัติเอกสารในข้ันตอนต�างๆภายในระบบงาน 
- การพัฒนาระบบ Profile and Transactions Management  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหาร

จัดการหนังสือคํ้าประกัน (Letter of Guarantee) และ การจ�ายค�าประกันชดเชย 
- การพัฒนาระบบ Delinquency Management เพ่ือสนับสนุนกระบวนการติดตามหน้ีและงานคดี 
- การพัฒนาระบบทางด�าน Web Portal & Web Service เพ่ือรองรับการส�งข�อมูลจาก ธนาคาร/

สถาบันการเงิน/คู�ค�าของ บสย./สาขาของ บสย./ผู�ใช�งานภายในของ บสย. และการพัฒนา Web 
Service เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงข�อมูลจากระบบของ ธนาคาร/สถาบันการเงิน/คู�ค�าของ บสย.  
(Bank Portal/Branch Portal/Internal Staff Portal) 
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- การพัฒนาระบบทางด�าน Web Portal & Web Serviceเพ่ือรองรับการรับลูกค�าและประชาชน
ผู�สนใจท่ัวไป (Customer Portal) 

- การเช่ือมโยงข�อมูลระหว�างระบบงาน CGS และระบบงาน CRMและ E-Document และ ระบบ 
Oracle ERP (Accounting Module) ของ บสย. 

- การโอนย�ายข�อมูล (Data Migration) จากระบบงานคํ้าประกันสินเช่ือเดิม และ ข�อมูลท่ีจัดเก็บอยู�ใน
รูปแบบของไฟล/ เช�น Excel เข�าสู�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core 
Guarantee System) 

- กระบวนการหรืองานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข�อง 
5.3.9 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องจัดทํารายงานความคืบหน�าและนําเสนอต�อ บสย.ทุก2 สัปดาห/ เพ่ือให�ทราบถึง 

สถานการณ/ทํางานล�าสุดของทุก Work Streamสถานะผลดําเนินงานของแต�ละ Sprint เมื่อมีทํางาน
แบบ Agile ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน แนวทางการลดความเสี่ยง ปcญหาท่ีเกิดข้ึน และวิธีการแก�ปcญหา เพ่ือใช�
เปPนเอกสารในการส�งมอบจนกว�าจะเริ่มใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core 
Guarantee System) ได�จริง(Go Live) 

5.3.10 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องควบคุมดูแลการส�งมอบงานของผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ของโครงการ
พัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System)ให�
เปPนไปอย�างถูกต�อง ครบถ�วนตามขอบเขตงานท่ีกําหนด และเปPนไปอย�างมีคุณภาพภายในกรอบเวลาท่ี
กําหนด พร�อมจัดทํารายงานความเห็นท่ีปรึกษาต�อผลงานการส�งมอบของผู�ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส/ของโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ 
(Core Guarantee System) ในแต�ละงวด เพ่ือจัดส�งให� บสย. นําไปใช�ประกอบการพิจารณาในการ
ตรวจรับงานต�อไป 

5.3.11 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) รวมท้ังวิเคราะห/ติดตาม และ
ประเมินผล ในช�วง 2เดือนแรกนับจากการเริ่มใช�งานระบบจริง และจัดทํารายงานผลการประเมินการ
ใช�งานระบบจริง ปcญหา อุปสรรคและแนวทางแก�ไขพร�อมข�อเสนอแนะ และนําเสนอต�อ บสย. เพ่ือ
พิจารณาภายใน 3 เดือนนับจากการเริ่มใช�งานระบบจริง 

5.3.12 ในการประชุมร�วมกับ บสย. ทุกครั้งผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม 
 
6 ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายใน 540 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่มงานจาก บสย.  
 
7 เง่ือนไขการส�งมอบงาน 

7.1 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องดําเนินการส�งมอบงาน โดยมีหนังสือแจ�งการส�งมอบงานล�วงหน�าก�อนวันครบกําหนด
ส�งมอบงานในแต�ละงวดไม�น�อยกว�า 7 วัน ให�แก�คณะกรรมการตรวจรับของ บสย. 

7.2 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องส�งมอบงานในแต�ละงวดงาน โดยต�องจัดทําเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพ/เปPน
ภาษาไทย เว�นแต�กรณีที่ต�องมีการอธิบายด�วยภาษาทางเทคนิคหรือภาษาเฉพาะให�ใช�ภาษาอังกฤษได� 
จํานวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ�น CD/DVD หรือ Flash Drive ในรูปแบบไฟล/ PDF File และ MS Office 
จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 
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งวดที ่ ผลงานส�งมอบ ขอบเขตการ
ดําเนินงาน 

การชําระเงิน 
(%) ของมูลค�า
การจ�างทั้งหมด 

ส�งมอบ 
ภายใน __ วันนับถัด
จากวันที่ได�รับหนังสือ
แจ�งเริ่มงานจาก บสย. 

1 1.1 เอกสารกลยุทธ/และแผนการดําเนินงานของท่ีปรึกษา 5.1.1 – 5.1.3 10%  
(รวมจ�ายแล�ว 

10%) 
 

 

30 

1.2 รายงานความเห็นท่ีปรึกษา ต�อการส�งมอบงานงวดท่ี 1ของ
โครงการพัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคํ้า
ประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System)  

5.3.10 

1.3 จัดอบรมการบริหารโครงการ กระบวนการ และวิธีการท่ีใช�ในการ
พัฒนาระบบท้ังหมด พร�อมท้ังส�งมอบเอกสารท่ีใช�อบรม 

5.3.1 

2 2.1   รายงานความคืบหน�า 5.3.3      
5.3.9 

25% 
(รวมจ�ายแล�ว 

35%) 

 

120 

2.2  รายงานความเห็นท่ีปรึกษาต�อการส�งมอบงานงวดท่ี 2 ของโครงการ
พัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคํ้าประกัน
สินเช่ือ (Core Guarantee System) 

5.3.10 

 2.3  รายงานผลการทบทวนผลการศึกษาจากโครงการ BPR 5.2   
3 3.1 รายงานความคืบหน�า 5.3.3      

5.3.9 10% 
(รวมจ�ายแล�ว 

45%) 
180 3.2 รายงานความเห็นท่ีปรึกษาต�อการส�งมอบงานงวดท่ี 3 ของโครงการ

พัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคํ้าประกัน
สินเช่ือ (Core Guarantee System) 

5.3.10 

4 4.1  รายงานความคืบหน�า 
 

5.3.3     
5.3.9 

30% 
(รวมจ�ายแล�ว 

75%) 

420 

4.2 รายงานความเห็นท่ีปรึกษาต�อการส�งมอบงานงวดท่ี 4 ของโครงการ
พัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคํ้าประกัน
สินเช่ือ (Core Guarantee System) 

5.3.10 

5 5.1 รายงานความคืบหน�า 5.3.3      
5.3.9 

10% 
(รวมจ�ายแล�ว 

85%) 

480 

5.2  รายงานความเห็นท่ีปรึกษาต�อการส�งมอบงานงวดท่ี 5 ของโครงการ
พัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคํ้าประกัน
สินเช่ือ (Core Guarantee System 

5.3.10 

6 6.1 รายงานความคืบหน�า 5.3.3  
5.3.9 

15%              
(รวมจ�ายแล�ว 

100%) 

 

540 

6.2 รายงานความเห็นท่ีปรึกษาต�อการส�งมอบงานงวดท่ี 6 ของโครงการ
พัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคํ้าประกัน
สินเช่ือ (Core Guarantee System) 

5.3.10 

 

8. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
บสย. จะชําระเงินค�าจ�างตามสัญญาภายหลังจากผู�ได�รับการคัดเลือกได�ปฏิบัติถูกต�องครบถ�วนตามท่ี บสย.กําหนด 

โดยมีหนังสือแจ�งการส�งมอบงานล�วงหน�าก�อนวันครบกําหนดส�งมอบงานในแต�ละงวดไม�น�อยกว�า 7 วัน และ บสย. ได�ทําการตรวจรับ
และรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบร�อยแล�ว โดยจะแบ�งการชําระเงิน ดังน้ี 
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งวดท่ี 1 ชําระเงินจํานวนร�อยละ 10 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 1 และบสย. ได�ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร�อย
แล�ว โดยกําหนดส�งภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่มงานจาก บสย. 

งวดท่ี 2 ชําระเงินจํานวนร�อยละ 25 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 2 และบสย.ได�ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร�อยแล�ว 
โดยกําหนดส�งภายใน 120 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่มงานจาก บสย. 

งวดท่ี 3 ชําระเงินจํานวนร�อยละ 10 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 3 และบสย.ได�ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร�อยแล�ว 
โดยกําหนดส�งภายใน 180 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่มงานจาก บสย. 

งวดท่ี 4 ชําระเงินจํานวนร�อยละ 30 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 4 และบสย.ได�ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร�อยแล�ว 
โดยกําหนดส�งภายใน 420 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่มงานจาก บสย. 

งวดท่ี 5 ชําระเงินจํานวนร�อยละ 10 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 5 และบสย.ได�ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร�อยแล�ว 
โดยกําหนดส�งภายใน 480 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่มงานจาก บสย. 

งวดท่ี 6 ชําระเงินจํานวนร�อยละ 15 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 6 และบสย.ได�ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร�อยแล�ว 
โดยกําหนดส�งภายใน 540 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่มงานจาก บสย. 

 
บสย.จะจ�ายเงินให�เมื่อผู�ได�รับการคัดเลือกส�งมอบงานตามท่ีกําหนดไว�ครบถ�วน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
8.1 คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับงาน เมื่อดําเนินการเรียบร�อยแล�วก็จะส�งหนังสือแจ�งการรับมอบงานต�อผู�

ได�รับการคัดเลือก เพ่ือให�ผู�ได�รับการคัดเลือกส�งใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 
8.2 บสย.จะชําระเงิน ภายใน 15 วันนับตั้งแต�วันท่ีได�รับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู�

ได�รับการคัดเลือกโดยตรง ท้ังน้ี ผู�ได�รับการคัดเลือก ตกลงเปPนผู�รับภาระเงินค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน 
ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให�มีการหักเงินดังกล�าวจากจํานวนเงินท่ีโอนในเดือนน้ันๆ 

8.3 ผู�ได�รับการคัดเลือก จะต�องส�งใบเสร็จรับเงินให� บสย. ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต�วันท่ีได�รับเงิน 
 

9. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
  ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานการยื่นข�อเสนอโดยแยกเปPน 3 ส�วน คือ 
                   9.1 ส�วนท่ี 1 ซองเอกสารหลักฐานด�านคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอ ระบุหน�าซองว�า “ซองท่ี 1 เอกสารหลักฐานด�าน
คุณสมบัติ” โดยเอกสารท้ังหมดต�องลงนามรับรองความถูกต�องจากผู�มีอํานาจหรือผู�ได�รับมอบอํานาจให�ลงนามในเอกสาร อย�างน�อย
ต�องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
 (1) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปPนนิติบุคคล 
 (ก)  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองไม�
เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข�อเสนอ บัญชีรายช่ือหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงรับรอง
ไม�เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข�อเสนอหนังสือบริคณห/สนธิ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย/ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภพ.20)        
บัญชีรายช่ือกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
 (2) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปPนสถาบันการศึกษา ให�ยื่นเอกสารการจัดตั้งสถาบันการศึกษา คําสั่งหรือประกาศผู�มี
อํานาจลงนามผูกพันหรือแต�งตั้งคณะทํางาน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (3)  สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (4)  สําเนาหน�าสมุดบัญชีธนาคารในนามของผู�ยื่นข�อเสนอ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (5)  เอกสารการข้ึนทะเบียนข�อมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลังท่ียังไม�หมดอายุ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
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 (6) กรณีผู�ยื่นข�อเสนอมีคุณสมบัติตามข�อ 3.19 (ก) และ (ข) ให�ยื่นเอกสาร ผลงานหรือประสบการณ/กับสถาบัน
การเงิน หรือ บริษัทประกันภัยช้ันนําในประเทศหรือต�างประเทศ หรือ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนท่ีเช่ือถือได� ประเภทการ
ออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทํางาน อย�างน�อย 1 โครงการ ซ่ึงมีมูลค�าโครงการละไม�ต่ํากว�า 5,000,000 บาท (ห�าล�านบาทถ�วน) 
และประเภทท่ีปรึกษาการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศ อย�างน�อย 2 โครงการ ซ่ึงมีมูลค�าโครงการละไม�ต่ํากว�า 5,000,000 
บาท (ห�าล�านบาทถ�วน) พร�อมให�แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจ�าง 

 (7) กรณีผู�ยื่นข�อเสนอมีคุณสมบัติตามข�อ 3.19 (ค) ให�ยื่นเอกสาร ผลงานหรือประสบการณ/กับสถาบันการเงิน 
หรือ บริษัทประกันภัยช้ันนําในประเทศหรือต�างประเทศ หรือ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนท่ีเช่ือถือได� ประเภทการออกแบบ/
ปรับปรุงกระบวนการทํางานและท่ีปรึกษาการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศ ซ่ึงอยู�ในสัญญาเดียวกัน อย�างน�อย 1 โครงการ ซ่ึงมี
มูลค�าโครงการละไม�ต่ํากว�า 10,000,000 (สิบล�านบาทถ�วน) และระยะเวลาของผลงานท่ีแล�วเสร็จย�อนหลังไม�เกิน 5 ปiนับจากวันท่ียื่น
ข�อเสนอ พร�อมให�แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน 
 (8) โครงสร�างทีมงาน ช่ือบุคลากร ประวัติการทํางานของบุคลากรในข�อ 4.1.1.2 และข�อ 4.1.2.3 โดยให�ระบุ
รายช่ือและจํานวนบุคลากรท่ีเข�าร�วมทํางานในโครงการ พร�อมรายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ประสบการณ/การทํางานของบุคลากรท่ี
เสนอในตําแหน�งต�าง ๆบุคลากรท่ีเสนอดังกล�าวจะต�องลงลายมือช่ือรับรองประวัติของตนเองด�วย 
 เอกสารส�วนท่ี 1 ท่ียื่นให�จัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหน�า และรวบรวมเย็บเล�มหรือเข�าแฟOมและใส�ซอง
ปhดผนึกให�เรียบร�อยพร�อมประทับตราบริษัทและลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด หากเจ�าหน�าท่ีพัสดุ ขอตรวจเอกสารฉบับจริง ผู�ยื่น
ข�อเสนอต�องสามารถแสดงหลักฐานฉบับจริงตามท่ีร�องขอได� 
  9.2  ส�วนท่ี 2 ซองข�อเสนอด�านเทคนิค ระบุหน�าซองว�า “ซองท่ี 2 ข�อเสนอด�านเทคนิค” โดยเอกสารท้ังหมดต�องลง
นามรับรองความถูกต�องจากผู�มีอํานาจหรือผู�ได�รับมอบอํานาจให�ลงนามในเอกสาร จํานวน 5 ชุด เปPนต�นฉบับ 1 ชุด และ สําเนา 4 ชุด 
อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให�แนบหนังสือมอบอํานาจซ่ึงปhดอากรแสตมป�
ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ ท้ังน้ี หากผู�รับมอบอํานาจเปPนบุคคลธรรมดาต�องเปPน
ผู�ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน้ัน 
 (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข�อ 13 
 (3) ข�อเสนอด�านเทคนิค (Proposal) เปPนภาษาไทย เน้ือหาครอบคลุมขอบเขตของการดําเนินงาน ข�อ 5ท่ีระบุไว�
ในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด�วยหัวข�ออย�างน�อยดังน้ีแผนการดําเนินโครงการ รายละเอียดของเครื่องมือ (Tools) 
ของผู�ยื่นข�อเสนอท่ีจะนํามาใช�ในการดําเนินโครงการ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

9.3 ส�วนท่ี 3 ซองข�อเสนอด�านราคา ระบุหน�าซองว�า “ซองท่ี 3 ข�อเสนอด�านราคา” โดยต�องสรุปค�าใช�จ�ายการ
ดําเนินงานรวมท้ังโครงการพร�อมรายละเอียดประมาณการค�าใช�จ�ายแต�ละรายการ รวมค�าธรรมเนียมและภาษีอ่ืน ๆ ทุกชนิดรวม
ภาษีมูลค�าเพ่ิม โดยเสนอราคาเปPนแบบเหมาจ�าย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) ค�าตอบแทนบุคลากร โดยแสดงรายละเอียดดังน้ี 
  - เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ 
  - อัตราค�าจ�างเจ�าหน�าท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน 
  - จํานวนคน-เดือนท่ีใช�ปฏิบัติงาน อัตราต�อคน-เดือนท่ีบุคลากรน้ันได�รับ รวมท้ังจํานวนคน-เดือนของบุคลากร

รวมท้ังหมด 
 (2) ค�าวัสดุอุปกรณ/ 
 (3) ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีใช�ในการดําเนินงานโครงการ  
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10 การเสนอราคา 
10.1  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องยื่นข�อเสนอด�านราคา โดยจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน ลงลายมือช่ือของผู�ยื่น

ข�อเสนอให�ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลข และตัวอักษรโดยไม�มีการขูดลบหรือแก�ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม 
แก�ไขเปลี่ยนแปลง จะต�องลงลายมือช่ือผู�ยื่นข�อเสนอพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ด�วยทุกแห�ง 

10.2 ก�อนยื่นเอกสาร ผู�ยื่นข�อเสนอควรตรวจดูรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสาร
ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซองข�อเสนอด�านราคา  

10.3 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องยื่นซองข�อเสนอด�านราคาท่ีปhดผนึกซองเรียบร�อย โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว�า “ซองท่ี 3 ข�อเสนอ
ด�านราคา” ยื่นต�อ บสย. ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวน เมื่อพ�นกําหนดเวลายื่นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�รับ
เอกสารการยื่นข�อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเปPนเงินบาท ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต�อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกัน ให�ถือตัวหนังสือเปPนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวม
ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว�แล�ว 

 ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า 90 วัน ตั้งแต�วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู�ยื่น
ข�อเสนอต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามิได� 

10.4 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินงานแล�วเสร็จภายใน 540 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่ม
งานจาก บสย. 

10.5 คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอแต�ละ
รายว�าเปPนผู�ยื่นข�อเสนอท่ีมีผลประโยชน/ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนหรือไม� หากปรากฏว�าผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเปPนผู�ยื่นข�อเสนอท่ีมี
ผลประโยชน/ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู�ยื่นข�อเสนอท่ีมีผลประโยชน/ร�วมกันน้ันออกจากการเปPนผู�
ยื่นข�อเสนอ 

 หากปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกว�า ก�อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณา
ข�อเสนอ มีผู�ยื่นข�อเสนอรายใดกระทําการอันเปPนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปPนธรรมและคณะกรรมการฯ เช่ือว�ามีการกระทําอัน
เปPนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปPนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันออกจากการเปPนผู�ยื่นข�อเสนอ และ 
บสย.จะพิจารณาลงโทษผู�ยื่นข�อเสนอดังกล�าวเปPนผู�ท้ิงงาน เว�นแต� บสย. จะพิจารณาเห็นว�าผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันมิใช�เปPนผู�ริเริ่มให�มี
การกระทําดังกล�าวและได�ให�ความร�วมมือเปPนประโยชน/ต�อการพิจารณาของ บสย. 
 
11 หลักเกณฑDและสิทธิในการพิจารณา 

11.1 หากผู�ยื่นข�อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ 3 หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข�อเสนอ       
ไม�ถูกต�องครบถ�วน หรือไม�ผ�านการตรวจการมีผลประโยชน/ร�วมกันของผู�ยื่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดย
วีธีคัดเลือกจะไม�รับพิจารณาราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ัน เว�นแต�ผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ�างไม�ครบถ�วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ี บสย.กําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวนและ
ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือบริหารและควบคุมโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) ในส�วนท่ีมิใช�สารสําคัญและความแตกต�างน้ันไม�มีผลทําให�เกิดการ
ได�เปรียบเสียเปรียบต�อผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเปPนการผิดพลาดเล็กน�อย ให�คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธ์ิผู�ยื่น
ข�อเสนอรายน้ัน 

11.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอครั้งน้ี บสย.จะพิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ/ราคาประกอบกับข�อเสนอ
ด�านเทคนิค พิจารณาจากคะแนนรวมเปPนสําคัญ 
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11.2.1 การพิจารณาผู�ได�รับการคัดเลือกบสย.จะพิจารณาโดยให�คะแนนตามปcจจัย ดังน้ี 
(1) ราคาท่ียื่นข�อเสนอ          ร�อยละ 10  
(2) ข�อเสนอด�านเทคนิค        ร�อยละ 90  

 แนวคิดและข้ันตอนในการดําเนินโครงการ     45คะแนน 

 ความน�าเช่ือถือของผู�ยื่นข�อเสนอและคุณสมบัติของทีมงานเช�น คุณวุฒิ  30 คะแนน 
 ประสบการณ/ และความเช่ียวชาญ 

 ผลงานอ�างอิงท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�วหรือท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ 10 คะแนน 

 คุณภาพและความพร�อมในการนําเสนองานต�อคณะกรรมการฯ ของ บสย. 15 คะแนน 
 รวมถึงความถูกต�องครบถ�วนของข�อเสนอด�านเทคนิค (Proposal) 

    ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอได�คะแนนรวมสูงสุดเท�ากันหลายราย บสย. จะพิจารณาให�ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�
คะแนนข�อเสนอด�านเทคนิคสูงสุดเปPนผู�ได�รับการคัดเลือก 

11.3 บสย. สงวนสิทธิไม�พิจารณาข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปน้ี 
11.3.1 ไม�ปรากฏช่ือผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีมายื่นข�อเสนอ ให� บสย. 
11.3.2 เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ท่ีเปPนสาระสําคัญ 

หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน 
11.4 ในการตัดสินคัดเลือกหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวีธีคัดเลือกหรือ บสย. มีสิทธิให�

ผู�ยื่นข�อเสนอช้ีแจงข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมได� บสย.มีสิทธิท่ีจะไม�รับข�อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข�อเท็จจริงดังกล�าวไม�มี
ความเหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 

11.5 บสย.ทรงไว�ซึ่งสิทธิท่ีจะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได�และอาจพิจารณา
เลือกจ�าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� 
สุดแต�จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน/ของบสย.เปPนสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินของ บสย.เปPนเด็ดขาด ผู�ยื่นข�อเสนอจะเรียกร�อง
ค�าเสียหายใดๆมิได� รวมท้ัง บสย.จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกและลงโทษผู�ยื่นข�อเสนอเปPนผู�ท้ิงงานไม�ว�าจะเปPนผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับ
การคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได�ว�าการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปPนเท็จ หรือใช�
ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปPนต�น 

  ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินงานตามเอกสาร
ขอบเขตของงาน (TOR) ได� คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือ บสย. จะให�ผู�ยื่นข�อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให�เช่ือได�ว�าผู�ยื่นข�อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ให�เสร็จสมบูรณ/ หากคําช้ีแจงไม�เปPนท่ี
รับฟcงได�บสย. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข�อเสนอหรือไม�รับราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันท้ังน้ี ผู�ยื่นข�อเสนอดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร�องค�าใช�จ�าย
หรือค�าเสียหายใดๆ จาก บสย. 

11.6 กรณีผู�ได�รับการคัดเลือกไว�ไม�ยอมเข�าทําสัญญาหรือข�อตกลงกับ บสย. ในเวลาท่ีกําหนด ให�คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�คะแนนมากท่ีสุดลําดับถัดไป 

11.7 ก�อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว�ามีการกระทําท่ีเข�าลักษณะผู�ได�รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน/ร�วมกัน หรือมีส�วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปPนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเจ�าหน�าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

  ในกรณีน้ีหากผู�จัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได�ดําเนินการไปแล�วจะ
เปPนประโยชน/แก�ทางบสย. อย�างยิ่ง ผู�จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการคัดเลือกดังกล�าวได� 
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12 หลักประกันผลงาน 
  กรณีผู�ได�รับการคัดเลือกเปPนหน�วยงานของรัฐ ในการจ�ายเงินในแต�ละงวด บสย. จะหักเงินจํานวนร�อยละ 5 ของเงิน    
ท่ีต�องจ�ายในแต�ละงวดน้ันเพ่ือเปPนการประกันผลงาน หรือผู�ได�รับการคัดเลือกอาจนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส/ของธนาคารภายในประเทศซ่ึงมีอายุการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให� บสย. ท้ังน้ีเพ่ือเปPนหลักประกันแทน
ก็ได�บสย. จะคืนหลักประกันผลงานตามวรรคหน่ึงโดยไม�มีดอกเบ้ียให�แก�ผู�ได�รับการคัดเลือกพร�อมกับการจ�ายเงินค�าจ�างงวดสุดท�าย 
 
13 หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องวางหลักประกันการเสนอราคาพร�อมกับการเสนอราคา โดยใช�หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใด
ดังต�อไปน้ี จํานวน 535,000 บาท (ห�าแสนสามหมื่นห�าพันบาทถ�วน) 
 13.1  เช็คหรือดราฟท/ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให�แก� บสย. ซ่ึงเปPนเช็คหรือดราฟท/ลงวันท่ีท่ีใช�เช็คหรือดราฟท/น้ันชําระต�อ
เจ�าหน�าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน 3 วันทําการ 
 13.2  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 13.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 13.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย/ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย/และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�ง
เวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
   กรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอนําเช็คหรือดราฟท/ท่ีธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย/ มาวางเปPนหลักประกันการเสนอราคาจะต�องส�งต�นฉบับเอกสารดังกล�าวมาให� บสย. ตรวจสอบ
ความถูกต�องในวันท่ี......................................................................................ระหว�างเวลา................น. ถึง............น.  
 หลักประกันการเสนอราคาตามข�อน้ี บสย.จะคืนให�ผู�ยื่นข�อเสนอหรือผู�คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี 
บสย. ได�พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรียบร�อยแล�ว เว�นแต�ผู�ยื่นข�อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือได�
คะแนนรวมสูงสุดให�คืนได�ต�อเมื่อได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือผู�ยื่นข�อเสนอได�พ�นจากข�อผูกพันแล�วการคืนหลักประกันการเสนอ
ราคา ไม�ว�าในกรณีใดๆ จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ีย 
 
14 การทําสัญญาจ�าง 

14.1 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องทําสัญญาจ�างกับบสย. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง ท้ังน้ี ในการจัดทํา
สัญญาจะใช�สัญญาท่ีออกโดย บสย.เท�าน้ัน และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเปPนจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ 5 ของมูลค�างานจ�าง     
ได�ให� บสย. ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี  
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คหรือดราฟท/ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให�แก� บสย. ซ่ึงเปPนเช็คหรือดราฟท/ลงวันท่ีท่ีใช�เช็คหรือดราฟท/น้ันชําระต�อ
เจ�าหน�าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน 3 วันทําการ 
  (3)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ หรือจะเปPนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส/ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยมีผลบังคับใช�จํานวน 540 วันนับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเริ่มงานจาก บสย. 
  (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย/ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพาณิชย/และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศ
ไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันน้ีจะคืนให� โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู�ได�รับการคัดเลือก พ�นจากข�อผูกพันตาม
สัญญาจ�างแล�ว 
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14.2 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงข�อเสนอของผู�ได�รับการคัดเลือกถือเปPนภาระผูกพันและเปPน
ส�วนหน่ึงของสัญญาจ�าง 

14.3 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม�ให�มีการละเมิดสิทธิหรือทรัพย/สินทางปcญญาของบุคคล
ใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับผิดชอบชดใช�ค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

14.4 บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบว�าไม�เปPนไปตามสัญญาท่ีทําไว�กับ บสย. โดย 
บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร�องค�าเสียหายได� 

 
15 อัตราค�าปรับ 

15.1 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องชําระค�าปรับให�แก� บสย. เปPนรายวันสําหรับงานท่ียังไม�ได�ส�งมอบตามสัญญาในอัตรา 
ร�อยละ 0.1 ของมูลค�างานจ�างนับถัดจากวันครบกําหนดส�งมอบตามระยะเวลาดําเนินงานจนถึงวันท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกส�งมอบงาน
ถูกต�องครบถ�วน โดย บสย. จะต�องแจ�งสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเอาค�าปรับจากผู�ได�รับการคัดเลือกเปPนลายลักษณ/อักษรในเวลารับชําระหน้ี
น้ันด�วย 

15.2 กรณีท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกปฏิบัติไม�ตรงกับรายละเอียดท่ีตกลงไว� ผู�ได�รับการคัดเลือกตกลงจะชดใช�เงินและ
ค�าเสียหายให�แก� บสย. และบสย.มีสิทธิเรียกค�าเสียหายจากการท่ี บสย. ต�องให�บุคคลอ่ืนมาทํางานแทนผู�ได�รับการคัดเลือกตามสัญญา 

15.3 กรณีท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพร�องจนเปPนเหตุให� บสย. ได�รับความเสียหายผู�ได�รับการ
คัดเลือกตกลงจะชดใช�เงินจํานวนดังกล�าวพร�อมค�าเสียหายให�แก� บสย.จนครบจํานวนและผู�ได�รับการคัดเลือกยินยอมให� บสย.หักเงิน
จํานวนดังกล�าวจากจํานวนเงินท่ี บสย. ยังไม�ได�ชําระแก�ผู�ได�รับการคัดเลือก 

15.4 การของดหรือลดค�าปรับ ให�ผู�ได�รับการคัดเลือกแสดงเจตนาเปPนหนังสือพร�อมเหตุผล โดยให�อยู�ในดุลพินิจของ 
บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดค�าปรับ หากพิสูจน/ได�ว�าเปPนเพราะความผิดของบสย.การอนุมัติให�งดหรือลดค�าปรับน้ันจะ
ถือว�าผู�ได�รับการคัดเลือกได�ยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกร�องค�าเสียหายใดๆอันอาจเกิดจากเหตุน้ันได�อีก 

 
16 การบอกเลิกสัญญา 

16.1 ในกรณีท่ีผลงานของผู�ได�รับการคัดเลือกในข้ันตอนใดไม�ผ�านการตรวจรับจาก บสย. และต�องปรับปรุงแก�ไขให�
เปPนไปตามท่ีกําหนดไว�ในขอบเขตการดําเนินงานน้ีหรือตามท่ีได�ตกลงกัน ถ�าการแก�ไขดังกล�าวยังไม�ผ�านการตรวจรับอีก บสย. อาจ
พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ�างมิให�ดําเนินการต�อไปโดยท่ี บสย. ไม�ต�องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

16.2 บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ�างในกรณีท่ี บสย.พิจารณาแล�วเห็นว�า การดําเนินงานของผู�ได�รับการคัดเลือก 
ไม�ได�เปPนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไม�สามารถทํางานให�แล�วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญาได� 

16.3 ในกรณีท่ี บสย. ใช�สิทธิบอกเลิกสัญญาไม�ว�ากรณีใดๆ บสย. มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร�องจากธนาคารผู�
ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาเปPนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต�บางส�วนก็ได�แล�วแต� บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรียก
ค�าเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผู�ได�รับการคัดเลือก ไม�ปฏิบัติตามสัญญา และถ�า บสย. ต�องจ�างผู�อ่ืนดําเนินงานโครงการน้ีแทน ผู�ได�รับ
การคัดเลือก จะต�องชดใช�ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว�ในสัญญาด�วย 
 
17 ลิขสิทธิ์ของงาน 

งานท่ีได�ดําเนินการตามสัญญาภายใต�โครงการน้ี ให�ถือเปPนลิขสิทธ์ิของ บสย. ตามกฎหมาย ห�ามมิให�ผู�ได�รับการ
คัดเลือกเผยแพร� ทําซํ้า หรือส�งมอบให�แก�บุคคลใด ไม�ว�าบางส�วนหรือท้ังหมดของงาน เว�นแต�จะได�รับความยินยอมเปPนลายลักษณ/
อักษรจาก บสย. เท�าน้ัน 
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18 เง่ือนไขการรักษาความลับ 
18.1 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องเก็บรักษาข�อมูลความลับตามข�อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย. โดยไม�มีสิทธิเปhดเผย

ข�อมูลความลับแก�บุคคลอ่ืนใด เว�นแต�จะได�รับอนุญาตเปPนลายลักษณ/อักษรจาก บสย. และจะต�องใช�ข�อมูลความลับเฉพาะเพ่ือการ
ดําเนินการตามข�อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย. เท�าน้ัน 

18.2 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องดูแลรักษาและปOองกันข�อมูลความลับ โดยใช�ความระมัดระวังในการเข�าถึงข�อมูลท่ีจัด
ช้ันความลับ โดย บสย.จะอนุญาตให�เข�าถึงข�อมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของข�อมูลความลับเพ่ือไม�ให�นําข�อมูล
ความลับน้ันไปเปhดเผยโดยมิได�รับอนุญาต หรือทําสําเนาข�อมูลความลับเพ่ือนําไปเผยแพร� 

18.3 บสย. จะให�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานแก�ผู�ได�รับการคัดเลือก เมื่อผู�ได�รับการคัดเลือกได�ลงนามใน
เอกสารสัญญาปกปhดความลับ NDA (Non-Disclosure Agreement) 

18.4 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องแจ�งให� บสย. ทราบทันที หากทราบว�าข�อมูลความลับถูกเปhดเผยหรือตกอยู�ในความ
ครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไม�ได�รับอนุญาตหรือไม�มีสิทธิ 

18.5 ผู�ได�รับการคัดเลือกอาจเปhดเผยข�อมูลความลับให�แก�บุคคลอ่ืนได�เฉพาะกรณีดังต�อไปน้ี 
18.5.1 เปhดเผยแก�ผู�บริหาร กรรมการบริษัท ลูกจ�าง เจ�าหน�าท่ี พนักงาน ตัวแทนช�วงหรือท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ

ของผู�รับข�อมูล เฉพาะผู�ซึ่งมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการตามข�อตกลงท่ีทํากับ บสย.เท�าน้ัน 
18.5.2 เปhดเผยเพ่ือปฏิบัติตามบัญญัติแห�งกฎหมาย คําสั่งศาล หรือหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ี ในกรณี

ดังกล�าวผู�ได�รับการคัดเลือกมีหน�าท่ีต�องแจ�งให� บสย. ทราบเปPนหนังสือทันทีท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกได�รับ
หมายศาลหรือคําสั่งดังกล�าว 
 

19 วงเงินในการจัดจ�าง 

วงเงินงบประมาณ 10,700,000 บาท (สิบล�านเจ็ดแสนบาทถ�วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ และค�าใช�จ�าย
ท้ังปวงไว�แล�ว  
 

20 ประเภทท่ีปรึกษา 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

21 หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร/ 2 ช้ัน 16-18 ถนนเพชรบุรี

ตัดใหม� แขวงบางกะปh เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท/ 0-2890-9988 โทรสาร 0-2890-9900 หากผู�สนใจมีข�อสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของงาน (TOR) สามารถส�งทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th ได�ในวันและเวลาทําการของ บสย. 

 
 

........................................................... 
(นายจตุฤทธ์ิจันทรกานต/) 
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สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมโครงการพัฒนาและติดตัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
      เพื่อการค้้าประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) 

 
สัญญาเลขท่ี บร.      /2561 

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

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ............................ 2561 
ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย…………………………………………..……………………………………………… 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………………………………………………………….…………………. จ ากัด ทะเบียน
นิติบุคคลเลขที่ ………………………………………………………………. ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ...................................................... ถนน
..................................................................แขวง......................................................เขต............................................................กรุงเทพมหานคร โดย
............................................................................................. ผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีก
ฝ่ายหนึ่ง 
 

ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าสัญญากันมขี้อความดังต่อไปนี ้
 

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาด้านกระบวนการท างาน        

และควบคุมการด าเนินงานโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee 
System) ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก  1 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านปรับปรุงกระบวนการท างานและ/หรือการบริหารโครงการระบบงาน
สารสนเทศ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือท างานทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเริ่มจากผู้ว่าจ้างและจะต้องด าเนินการ
ตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน 540 วันนับถัดจากวันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งเริ่มงาน 

 

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสญัญาดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ านวน  ..  หน้า  

 2.2 ผนวก 2 ข้อเสนอของที่ปรึกษา จ านวน  .. หน้า  
2.3 ผนวก 3 ข้อตกลงในการไมเ่ปิดเผยข้อมลู จ านวน  ..  หน้า   
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ

ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏบิัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือ
เป็นที่สุด และที่ปรึกษาไม่มสีิทธิเรยีกร้องค่าจ้าง ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจา้งทั้งสิ้น 

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการอันจ าเป็นต้อง
ท าเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ที่ปรึกษาต้องจัดท าการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอา
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
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ข้อ 3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี ้เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น .......................................บาท 

(...............................................) ซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม เป็นเงินจ านวน ...................................บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

ค่าจ้างจะแบ่งออกเปน็ 6 งวด ซึ่งแตล่ะงวดจะจ่ายใหเ้มื่อทีป่รึกษาไดป้ฏบิัติงานตามทีก่ าหนดในเอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยออกหลักฐาน
การรับมอบไว้เป็นหนังสือเพื่อที่ปรึกษาน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน 

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได ้หากท่ีปรึกษาปฏบิัติงานไม่เป็นไปตามสญัญาและจะจ่าย
ให้ต่อเมื่อท่ีปรึกษาได้ท าการแกไ้ขข้อบกพร่องนั้นแล้ว 

การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับ
ใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษาแล้ว โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน
ดังกล่าวจากจ านวนเงินที่โอนในงวดนั้นๆ เมื่อได้รับค่าจ้างดังกล่าวแล้วที่ปรึกษาจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีที่เกี่ยวข้อง
ที่มีข้อความถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันท าการ  

 

ข้อ 4 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 
4.1 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานในลักษณะสิ่งพิมพ์เป็นภาษาไทย เว้นแต่กรณีที่ต้องมีการอธิบายด้วย

ภาษาทางเทคนิคหรือภาษาเฉพาะให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ จ านวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ่น CD/DVD หรือ Flash Drive ในรูปแบบไฟล์ 
PDF File และ MS Office จ านวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 

การส่งมอบงานตามสัญญาฉบับน้ีไม่ว่าจะมีกี่คราวก็ตาม ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบงาน
แต่ละครั้ง โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ว่าจ้าง ณ ส านักงานใหญ่ ในวันและเวลาท าการของผูว้่าจ้างก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4.2 ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาหรือมิได้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านปรับปรุงกระบวนการท างานและ/หรือการบริหารโครงการ
ระบบงานสารสนเทศ และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิด
ค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่รีบจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในก าหนดเวลาที่
ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอื่นท าการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้
แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง 

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านปรับปรุงกระบวนการท างานและ/หรือการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศ       
และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเหตุใด ที่ปรึกษาจะต้องท าการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนดให้ ถ้าที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงานหรือผลงาน
ของที่ปรึกษาหรือการช าระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ที่ปรึกษา ไม่เป็นการปลดเปลื้องพันธะและความรับผิดชอบใดๆ ของที่ปรึกษา
ตามสัญญานี้ 
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4.3 บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ซ้ าซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ 
ของที่ปรึกษาที่ด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกับ
งานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลังผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียก
ค่าเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้ 

 

ข้อ 5 การระงับการท้างานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
5.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีดังต่อไปนี ้

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของ
ที่ปรึกษาเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะ
บอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามิได้ด าเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา 
15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับค าบอกกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งค าบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับ
หนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วท่ีปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่าง
การหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยที่สุด 

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

(ค) หากผลงานของที่ปรึกษาในข้ันตอนใดไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง และต้องปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 หรือตามที่ได้ตกลงกัน ถ้าการแก้ไขดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจรับอีก 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้า หลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานท้ังหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากท่ีปรึกษาด้วย 

5.2 ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับ
การท างานของที่ปรึกษาไว้ช่ัวคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา 
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันนับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจ
เร็วกว่าหรือช้ากว่าก าหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะท าความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว            
ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการท างานไว้ช่ัวคราว และที่ปรึกษาจะต้อง
ด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด 

กรณีที่มีการระงับการท างานช่ัวคราวตามข้อ 5.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นให้แก่                
ที่ปรึกษาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ 5.2 ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่
ก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ให้แก่ที่ปรึกษา โดยค านวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา 
นอกจากน้ีผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่
ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ช าระให้แก่ท่ีปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงิน
ที่ได้ช าระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาค่าจ้างตามข้อ 3 
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ข้อ 6 สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา 
6.1 ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความช านาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญา

อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับ
นับถือกันโดยทั่วไป 

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

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

6.4 บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดท าขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจ
เก็บส าเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่น าข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

6.5 ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิห์รือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิใด  ๆในผลงานที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงาน
ตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะน าผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ 
หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

6.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษา
ซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้างและต้องท าข้อความและ
เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างท่ีปรึกษาเท่านั้น 

เมื่อที่ปรึกษาท างานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องท าบัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามค าสั่งผู้ว่าจ้างโดยพลัน ที่ปรึกษาต้องดูแล
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครอง  และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสมแต่ไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

6.7 ที่ปรึกษาจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้และให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานของที่ปรึกษาตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

6.8 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานของบุคลากรที่ที่ปรึกษาจัดหามาจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่งานตามสัญญานี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยนบุคลากรบางคนหรือท้ังหมดนั้นได้ และ
ที่ปรึกษาต้องด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว 

การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่จะปฏิบัติงานแทน
นั้น ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
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ข้อ 7 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาต่อบุคคลภายนอก 
7.1 ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิ

เรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้น
ไม่กระท าการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา 

7.2 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง 

 

ข้อ 8 พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายใน

เวลาอันควร 
ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกตาม

สมควร ทั้งนี ้เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

ข้อ 9 ค่าปรับ 
กรณีที่ที่ปรึกษาท างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดในข้อ 1 ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง

เป็นรายวัน 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 านวนเงินค่าจ้างของที่ปรึกษาท่ีต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
เงินประกันผลงานได้ทันท ี

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องช าระ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะคืนให้แก่ที่ปรึกษาท้ังหมด 

 

ข้อ 11 (ก) เงินประกันผลงาน (กรณีที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐ) 
 ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ 5 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น 

เพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้าประกันตลอดอายุสญัญามามอบให้ผูว้่าจ้าง ท้ังนี้เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 

 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกลา่วตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
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ข้อ 11 (ข) หลักประกนัการปฏิบัติตามสญัญา 
ในขณะท าสัญญานี้ที่ปรึกษาได้น าหลักประกันเป็น………………………….. เป็นจ านวนเงิน ………………… บาท  

(………………………………………………..) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 

กรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ าประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ที่
ปรึกษาน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา       
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป        
ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน     
30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกันที่ที่ปรึกษาน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อที่ปรึกษา
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 

ข้อ 12 การจ้างช่วง 
ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาน

แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุ
ให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และที่ปรึกษาจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้นทุกประการ 

กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 

ข้อ 13 การโอนสิทธิตามสัญญา 
ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสญัญานี้ให้แกผู่้อื่นโดยไมไ่ด้รบัความยินยอมเป็นหนังสือจาก

ผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธทิี่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี ้
 

ข้อ 14 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์

อันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ที่ปรึกษาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่ง
สัญญานี้ได้ ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ 
หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
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ถ้าท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

 ข้อ 15 การรักษาความลับ  
  ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก 3 
 
 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อา่นและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึง
ได้ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน และคูส่ัญญาต่างยดึถือไว้ฝา่ยละหนึ่งฉบับ 
 

               บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม             .................................................................................................. 

 

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

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

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

 

 

 


