
 

   
ประกาศ บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เรื่อง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจางบริการบำรงุรักษาระบบสารสนเทศรบัคำขอเบิก

คาใชจาย (E-Payment) 

 
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะจัดจางบริการบำรุงรักษาระบบ

สารสนเทศรับคำขอเบิกคาใชจาย (E-Payment) ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 

เกี่ยวกับรางขอบเขตของงาน (TOR) ดังกลาว บสย. จึงประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจางบริการ

บำรุงร ักษาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกคาใชจ าย (E-Payment) มาใหทราบโดยทั ่วกัน ดังรายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง โดยสง

หนังสือมายังสวนจัดซื้อ ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขที่ 2922/243 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ชั้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท 0-2890-9882 โทรสาร 0-2890-9900 หรือ ทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th โดยเปดเผยตัวภายในวันที่ 

4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระหวางเวลา 8.30 – 16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 

     ฝายบริหารงานกลาง 
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(ร�าง)  ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 
โครงการจ�างบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกค�าใช�จ�าย (E-Payment) 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม สํานักงานตั้งอยู�เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร- 2   

ช้ัน 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม� เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งต�อไปน้ีเรียกว�า “บสย.”  
  บสย. มีการใช�งานระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกค�าใช�จ�าย (E-Payment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติการและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่สามารถเช่ือมโยงข�อมูลระหว�างระบบงานย�อยต�างๆ (Module) อย�างเปRน
ระบบ ดังน้ัน จึงจําเปRนต�องจัดจ�างบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกค�าใช�จ�าย เพ่ือให�ระบบสามารถทํางานได�อย�าง
ต�อเน่ืองและให�บริการได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ  
 

2.  วัตถุประสงค: 
2.1 เพ่ือให�ระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกค�าใช�จ�ายสามารถทํางานได�อย�างปกติและให�บริการได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยปราศจากอุปสรรคอันเน่ืองมาจากความบกพร�องของระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกค�าใช�จ�าย ลดความเสี่ยงต�อความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับซอฟต-แวร- ระบบฐานข�อมูล ระบบงานย�อยต�างๆ และท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

2.2 เพ่ือให�ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีในการประมวลผล การจัดเก็บข�อมูล การส�งถ�ายข�อมูล และการ 
ออกรายงานในรูปแบบต�างๆ ให�เปRนไปตามความต�องการของ บสย. 
 

3.   คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 
3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม�เปRนบุคคลล�มละลาย  
3.3  ไม�เปRนบุคคลท่ีอยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
3.4  ไม�เปRนบุคคลซึ่งอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�ช่ัวคราว เน่ืองจากเปRน    

ผู�ท่ีไม�ผ�านเกณฑ-การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ี
ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
   3.5 ไม�เปRนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนช่ือให�เปRนผู�ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ท้ิงงานเปRนหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด�วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3.7  มีอาชีพรับจ�าง และ/หรือให�บริการในงานดังกล�าว   
3.8  ไม�เปRนผู�มีผลประโยชน-ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก� บสย. ณ วันท่ีในหนังสือเชิญชวน 

หรือไม�เปRนผู�กระทําการอันเปRนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปRนธรรมในการคัดเลือกครั้งน้ี 
3.9  ไม�เปRนผู�ได�รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ�มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�ยื่นข�อเสนอได�มี

คําสั่งให�สละเอกสิทธ์ิและความคุ�มกันเช�นว�าน้ัน 
3.10  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบการจดัซื้อจัดจ�างภาครัฐ (Thai Government Procurement: e - GP) 

ของกรมบัญชีกลาง  
        3.11  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องไม�เคยผิดเง่ือนไขสัญญาจนเปRนเหตุให� บสย.บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินค�างชําระ หรือมี

ปcญหาข�อโต�แย�งหรือข�อพิพาทใดๆกับ บสย.ไม�ว�าข�อโต�แย�ง หรือข�อพิพาทจะอยู�ระหว�างเจรจาไกล�เกลี่ย หรือเปRนคดีในช้ันศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นข�อเสนอ  

3.12   ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข�อ 3.1 – 3.11 ทุกประการ ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอ
รายใดปฏิบัติไม�ถูกต�องตามเง่ือนไขดังกล�าว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม�รับพิจารณาราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันๆ และจะถือว�าเปRนผู�ไม�
มีสิทธิเสนอราคา 



 

..............................                                 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม                                                        หน�าท่ี 2/8 

4. ขอบเขตของการดําเนินงาน 
ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องทําการบํารุงรักษา ซ�อมแซม แก�ไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน เพ่ือให�ระบบสารสนเทศ

รับคําขอเบิกค�าใช�จ�าย (E-Payment) ประกอบด�วยซอฟต-แวร- ระบบฐานข�อมูล และลิขสิทธ์ิการเข�าใช�งาน ซึ่งต�อไปน้ีจะเรียกว�า 
“ระบบ E-Payment” ให�อยู�ในสภาพท่ีพร�อมใช�งาน สามารถทํางานได�ต�อเน่ืองและให�บริการได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ตามท่ีกําหนด
ไว�ในขอบเขตของงานฉบับนี้ โดยใช�หลักวิธีปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข�อง ภายใต�ความรับผิดชอบและค�าใช�จ�ายของ    
ผู�ได�รับการคัดเลือกท้ังหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ�าง ไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ดังน้ี 

4.1 การบํารุงรักษาและแก�ไขปcญหาการใช�งานระบบ E-Payment ให�สามารถใช�งานได�ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 
4.2 การบํารุงรักษาและปรับปรุง ระบบ E-Payment ให�สอดคล�องตามคําสั่งของ บสย. ดังน้ี 

4.2.1 บํารุงรักษา เพ่ิม/ลด โครงสร�าง รหัสหน�วยงาน รหัสงบประมาณ ตามคําสั่งของ บสย. 
4.2.2 บํารุงรักษาและปรับปรุง อํานาจอนุมัติ กรอบวงเงิน ตามอํานาจอนุมัติค�าใช�จ�ายดําเนินการและการ

จ�ายเงิน ตามคําสั่งของ บสย. 
4.2.3 ในกรณีท่ีต�องปรับปรุงข�อบกพร�อง (Apply Patch) หรือ ติดตั้งซอฟต-แวร-รุ�นใหม� (Upgrade Version) เพ่ือ

แก�ไขปcญหาหรือข�อบกพร�องต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ให�ผู�ได�รับการคัดเลือกขอความเห็นชอบจาก บสย. ก�อนดําเนินการใดๆ ท่ีส�งผลกระทบ
ต�อการใช�งานระบบงานหรือระบบฐานข�อมูล รวมท้ังผลกระทบต�อผู�ปฏิบัติงาน   

4.2.4 ในกรณีท่ี บสย. ต�องการคําปรึกษาในส�วนของการบํารุงรักษาระบบ ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องให�คําปรึกษา
ได�ท้ังทางโทรศัพท- จดหมายอิเล็กทรอนิกส- (E-mail) หรือช�องทางอ่ืนๆ (ท่ีได�ตกลงกันภายหลัง)  โดยมีระยะเวลาตอบสนองภายใน 24 
ช่ัวโมง หลังจากได�รับคําร�องขอ 

4.2.5 ในกรณีท่ีระบบ E-Payment มีการทํางานท่ีผิดปกติเล็กน�อย ซึ่งไม�ส�งผลกระทบต�อการปฏิบัติงานหลัก
ตามปกติ ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจ�งปcญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให�คําปรึกษาหรือคําแนะนําเบ้ืองต�นทางโทรศัพท- 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส- (E-mail) หรือช�องทางอ่ืนๆ (ท่ีได�ตกลงกันภายหลัง) เพ่ือแก�ไขปcญหาเบ้ืองต�นทันทีท่ีได�รับแจ�ง ซึ่งหากการ
แก�ปcญหาเบ้ืองต�นไม�สามารถแก�ไขได�ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมงนับตั้งแต�เวลาท่ีได�รับแจ�งจาก บสย. ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดส�ง
เจ�าหน�าท่ีเข�ามาแก�ไขปcญหาดังกล�าวภายใน 24 ช่ัวโมงนับตั้งแต�เวลาท่ีได�รับแจ�งจาก บสย.   

4.2.6 ในกรณีท่ีระบบ E-Payment มีการทํางานท่ีผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการชํารุด บกพร�อง และ/หรือ ไม�สามารถ
ใช�งานได�บางส�วนหรือท้ังหมด ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจ�งปcญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให�คําปรึกษาหรือคําแนะนํา
เบ้ืองต�นทางโทรศัพท- จดหมายอิเล็กทรอนิกส- (E-mail) หรือช�องทางอ่ืนๆ (ท่ีได�ตกลงกันภายหลัง) เพ่ือแก�ไขปcญหาเบ้ืองต�นทันทีท่ีได�รับแจ�ง 
ซึ่งหากการแก�ปcญหาเบ้ืองต�น ไม�สามารถแก�ไขได�ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง นับตั้งแต�เวลาท่ีได�รับแจ�งจาก บสย. ผู�ได�รับการคัดเลือก
ต�องจัดส�งเจ�าหน�าท่ีเข�ามาแก�ไขปcญหาดังกล�าวภายในระยะเวลา 4 ช่ัวโมงนับตั้งแต�เวลาท่ีได�รับแจ�งจาก บสย.  

4.2.7 เมื่อผู�ได�รับการคัดเลือกดําเนินการแก�ไขปcญหาท่ีได�รับแจ�งเสร็จเรียบร�อยแล�ว ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องแจ�ง
ต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือได�รับมอบหมายของ บสย. ให�ทราบทันที  

4.2.8 เวลาในการบํารุงรักษาตั้งแต� 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทําการ หรือวันและเวลาท่ี บสย. กําหนดเปRน
ช�วงเวลาอ่ืนตามความเหมาะสม ในขณะท่ีเข�าให�บริการบํารุงรักษาต�องมีเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบหรือได�รับมอบหมายของ บสย. ร�วม
อยู�ด�วย โดยการดําเนินการใดๆ ต�องให�เกิดผลกระทบต�อผู�ปฏิบัติงานให�น�อยท่ีสุด 

4.2.9 หากมีเหตุการณ-ท่ีต�องทําการตัดสินใจอย�างใดอย�างหน่ึงท่ีอาจจะมีผลกระทบต�อระบบ E-Payment  หรือ
มีผลกระทบต�อระบบงานส�วนอ่ืน และผู�ปฏิบัติงานของ บสย. ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องขอความเห็นชอบจาก บสย. ก�อนดําเนินการใดๆ 

4.3 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (Incident Log) เพ่ือรายงานปcญหา โดยขอให�จัดส�งทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส- (E-mail) ให�แก� บสย. ทราบภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปพร�อมท้ังวิเคราะห-เพ่ือหาสาเหตุ วิธีการแก�ไข 
และข�อเสนอแนะในการปnองกันไม�ให�เกิดปcญหาเดิมข้ึนอีก และรายงานผลการตรวจสอบ (Incident Log) จะต�องแสดงข�อมูล 
เหตุการณ-ท่ีไม�พึงประสงค- (Incident) ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต�วันท่ีเริ่มต�นสัญญาจนถึงปcจจุบันด�วย เพ่ือติดตามปcญหาและ
ข�อเสนอแนะในการปnองกันและสามารถบริหารจัดการอย�างถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือไม�ให�เกิดปcญหาเดิมข้ึนอีก  
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5. ความต�องการด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายด�านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีปฏิบัติท่ี

เก่ียวข�อง ของ บสย. อย�างเคร�งครัด ดังน้ี 
5.1 ต�องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข�อมูลและทรัพย-สินรวมท้ังความปลอดภัยของบุคลากรของ 

บสย. ในระหว�างท่ีทํางานให�กับ บสย. อย�างเคร�งครัด 
5.2 หากมีการว�าจ�างผู�รับจ�างช�วง ในการทํางานให�กับ บสย. จะต�องควบคุมให�ผู�รับจ�างช�วงปฏิบัติตามนโยบายด�าน

ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง ของ บสย. อย�างเคร�งครัด 
5.3 ต�องปฏิบัติตามข�อตกลงในการไม�เปoดเผยความลับ รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืนหรือข�อกําหนดต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการไม�

เปoดเผยความลับของข�อมูลสําคัญของบสย. 
5.4 ในช�วงเวลาท่ีปฏิบัติงานผู�ได�รับการคัดเลือกต�องยินยอมให� บสย. ตรวจสอบการทํางานได�โดยไม�มีเง่ือนไข 
5.5 ไม�อนุญาตให�นําอุปกรณ-ประมวลผลหรือสื่อบันทึกข�อมูล ท่ีไม�ใช�ของ บสย. มาต�อเช่ือมเข�ากับระบบเครือข�าย

สื่อสารของ บสย. โดยเด็ดขาด เว�นแต�ได�รับอนุญาตจาก บสย. โดยเครื่องท่ีได�รับอนุญาตต�องต�อเช่ือมในตําแหน�งท่ีระบุไว�เท�าน้ัน 
5.6 ข�อมูลและสื่อบันทึกข�อมูลท่ีจัดเก็บอยู�ในลําดับช้ันความลับข้ึนไป ห�ามไม�ให�นําออกไปใช�งานโดยไม�ได�รับอนุญาต

จาก บสย. โดยเด็ดขาด 
5.7 ห�ามไม�ให�เคลื่อนย�ายอุปกรณ-ของ บสย. โดยเด็ดขาด เว�นแต�ได�รับอนุญาตโดยการดําเนินการดังกล�าว บสย. 

จะจัดให�มีเจ�าหน�าท่ี ติดตาม ควบคุม ทุกครั้ง 
5.8 การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผ�านระบบเครือข�ายสื่อสารของ บสย. ต�องได�รับอนุญาตจาก บสย. และต�องใช�

งานพอร-ตสื่อสาร (Service Port) ท่ีกําหนดให�เท�าน้ัน 
5.9 ไม�อนุญาตให�ติดตั้งหรือเช�าบริการระบบอินเทอร-เน็ตหรือต�อเช่ือมเครื่องคอมพิวเตอร-ท่ีนํามาใช�งานตามโครงการ

ท่ี บสย. ว�าจ�างไปยังเครือข�ายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เว�นแต�ได�รับอนุญาต 
5.10 ซอฟต-แวร-ทุกประเภทท่ีนํามาใช�กับงานกับ บสย. ต�องมีลิขสิทธ์ิใช�งานถูกต�อง ตามกฎหมายและต�องไม�มี

โปรแกรมแอบแฝงหรือโปรแกรมมุ�งร�ายใด ๆ ฝcงตัวอยู�และหาก บสย. ตรวจพบว�ามีโปรแกรมดังกล�าวและได�ก�อให�เกิดความเสียหาย
ต�อระบบงานระบบคอมพิวเตอร-และระบบเครือข�ายสื่อสารของ บสย. ต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

5.11 เครื่องมือ หรือซอฟต-แวร- ทุกประเภทท่ีนํามาใช�ภายในระบบเครือข�ายภายในของ บสย. ต�องมีลิขสิทธ์ิถูกต�อง
ตามกฎหมาย และต�องไม�มีโปรแกรมแอบแฝง หรือโปรแกรมมุ�งร�ายใดๆ ฝcงตัวอยู� หาก บสย. ตรวจพบว�ามีโปรแกรมดังกล�าวได�
ก�อให�เกิดความเสียหายต�อระบบงานระบบคอมพิวเตอร-และระบบเครือข�ายสื่อสารของ บสย. ต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายและ
ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับกรณีดังกล�าวให�แก� บสย. และบุคคลภายนอกท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

 กรณีท่ีบุคคลภายนอกกล�าวอ�างว�า บสย. ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือสิทธิอ่ืนใดเก่ียวกับเครื่องมือ หรือ
ซอฟต-แวร- ผู�ได�รับการคัดเลือกมีหน�าท่ีต�องเข�าดําเนินการแทน บสย. ท้ังหมด เพ่ือให�ข�อกล�าวอ�างดังกล�าวหมดสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด และ
ต�องไม�กระทบต�อการดําเนินงานของ บสย. รวมท้ังต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายต�างๆ ในการดําเนินคดีความท่ีเกิดข้ึนแทน บสย.ท้ังสิ้น 

5.12 ห�ามนําบุคคลภายนอก ท่ีไม�มีรายช่ือ นอกเหนือจากท่ีได�แจ�งไว�ต�อ บสย. เข�าพ้ืนท่ีควบคุมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด 
5.13 ต�องปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท่ี บสย. กําหนดเท�าน้ัน หากต�องการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�

ต�องได�รับอนุญาตจาก บสย.ก�อนทุกครั้ง 

6. เง่ือนไขการส�งมอบงาน
6.1  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องดําเนินการส�งมอบงาน โดยมีหนังสือแจ�งการส�งมอบงานล�วงหน�าก�อนวันครบกําหนดส�ง 

มอบงานในแต�ละงวดไม�น�อยกว�า 7 วัน ให�แก�คณะกรรมการตรวจรับของ บสย. 
       6.2  ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องส�งมอบงานในแต�ละงวดตามท่ีกําหนดเปRนเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพ-       

จํานวน 2 ชุด และสื่อบันทึกข�อมูลในรูปแบบเอกสาร Portable Document Format (PDF) และ MS Office จํานวน 1 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังต�อไปน้ี 
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งวดท่ี ผลงานท่ีส�งมอบ การชําระเงิน ระยะเวลาการส�งมอบงาน 

1 รายงานผลการบํารุงรักษาระบบ E-Payment และ
รายงานผลการตรวจสอบ (Incident log)  ของวันท่ี 25 
ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ- 2565 

ร�อยละ 30 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสุดท�าย
ของการบํารุงรักษางวดท่ี 1 

2 รายงานผลการบํารุงรักษาระบบ E-Payment และ
รายงานผลการตรวจสอบ (Incident log) ของวันท่ี 25 
กุมภาพันธ- 2565 ถึงวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 

ร�อยละ 30 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสุดท�าย
ของการบํารุงรักษางวดท่ี 2 

3 รายงานผลการบํารุงรักษาระบบ E-Payment และ
รายงานผลการตรวจสอบ (Incident log) ของวันท่ี 25 
มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2565 

ร�อยละ 40 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสุดท�าย
ของการบํารุงรักษางวดท่ี 3 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
       1 (หน่ึง) ปw ตั้งแต�วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
 

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

และได�ทําการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบร�อยแล�ว โดยจะแบ�งการชําระเงิน ดังน้ี 
 งวดท่ี 1  ชําระเงินร�อยละ 30 ของค�าจ�างท้ังหมด ภายหลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 1 เรียบร�อยแล�ว 

 งวดท่ี 2  ชําระเงินร�อยละ 30 ของค�าจ�างท้ังหมด ภายหลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 2 เรียบร�อยแล�ว 
 งวดท่ี 3  ชําระเงินร�อยละ 40 ของค�าจ�างท้ังหมด ภายหลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 3 เรียบร�อยแล�ว 
       บสย.จะจ�ายเงินให�เมื่อผู�ได�รับการคัดเลือกส�งมอบงานตามท่ีกําหนดไว�ครบถ�วน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

8.1 คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับงาน เมื่อดําเนินการเรียบร�อยแล�วก็จะส�งหนังสือแจ�งการรับมอบต�อผู�ได�รับ
การคัดเลือกเพ่ือให�ผู�ได�รับการคัดเลือกส�งใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

 8.2  บสย.จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต�วันท่ีได�รับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารของ   
ผู�ได�รับการคัดเลือกโดยตรง ท้ังน้ี ผู�ได�รับการคัดเลือกตกลงเปRนผู�รับภาระเงินค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน 
ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให�มีการหักเงินดังกล�าวจากจํานวนเงินท่ีโอนในเดือนน้ันๆ 

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

9.  หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานการยื่นข�อเสนอ โดยแยกเปRน 3 ส�วน คือ 

 9.1 ส�วนท่ี 1 ซองเอกสารหลักฐานด�านคุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ ระบุหน�าซองว�า “ซองท่ี 1 เอกสารหลักฐาน
ด�านคุณสมบัติ” โดยเอกสารท้ังหมดต�องลงนามรับรองความถูกต�องจากผู�มีอํานาจหรือผู�ได�รับมอบอํานาจให�ลงนามในเอกสาร อย�าง
น�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
 (1) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปRนนิติบุคคล 
 (ก)  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายช่ือหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห-สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู�จดัการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�าม)ี และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง    
 (2) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย- และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภพ.20) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
   (3)     สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
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 เอกสารส�วนท่ี 1 ท่ียื่นให�จัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหน�า และรวบรวมเย็บเล�มหรือเข�าแฟnมและใส�
ซองปoดผนึกให�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�อง 
ลงนามรับรองความถูกต�องจากผู�มีอํานาจหรือผู�ได�รับมอบอํานาจให�ลงนามในเอกสาร จํานวน 1 ชุด อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให�แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งปoดอากร
แสตมปxตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ ท้ังน้ี หากผู�รับมอบอํานาจเปRนบุคคลธรรมดา
ต�องเปRนผู�ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน้ัน 
      (2)   รายละเอียดการให�บริการบํารุงรักษาระบบ E-Payment ครอบคลุมขอบเขตของการดําเนินงาน ข�อ 4.
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 ทุกชนิด รวม
ภาษีมูลค�าเพ่ิม  

 
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�อเสนอควรตรวจดูรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ�างบริการ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกค�าใช�จ�าย (E-Payment) ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซอง
ข�อเสนอด�านราคา  
 10.3  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องยื่นซองข�อเสนอด�านราคาท่ีปoดผนึกซองเรียบร�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�เสนอราคาเปRนเงินบาท ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต�อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกัน ให�ถือตัวหนังสือเปRนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว�แล�ว 
 ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยนืราคาไม�น�อยกว�า 90 วัน ตั้งแต�วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา    
ผู�ยื่นข�อเสนอต�องรับผดิชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามไิด� 

10.4  ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินงานแล�วเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 (หน่ึง) ปw ตั้งแต�วันท่ี 25 ตุลาคม 
2564 ถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2565 
 
11.  หลักเกณฑ:และสิทธิในการพิจารณา    
        11.1   หากผู�ยื่นข�อเสนอมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องครบถ�วนตามข�อ 3 และข�อเสนอด�านเทคนิคไม�สามารถแสดง ต�อ บสย. 
ได�ว�าสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการดําเนินงานได� หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข�อเสนอไม�ถูกต�องครบถ�วนแล�ว
คณะกรรมการฯ จะไม�รับพิจารณาราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ัน เว�นแต�ผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ�างไม�ครบถ�วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ี บสย. กําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวน
และขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญและความแตกต�างน้ันไม�มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบ
เสียเปรียบต�อผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเปRนการผิดพลาดเล็กน�อย ให�คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธ์ิผู�ยื่นข�อเสนอ
รายน้ัน 
 11.2  ในการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอครั้งน้ี บสย. จะพิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ-ราคา 

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

สาระสําคัญ หรือมผีลทําให�เกิดความได�เปรียบเสยีเปรยีบแก�ผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน 
 11.4  ในการตัดสินคัดเลือกหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการฯ หรือ บสย. มีสิทธิให�ผู�ยื่นข�อเสนอช้ีแจงข�อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได� บสย.มีสิทธิท่ีจะไม�รับข�อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข�อเท็จจริงดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 

      11.5 บสย. ทรงไว�ซึ่งสิทธิท่ีจะไม�รับ หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต�จะพิจารณา 
ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน-ของบสย. เปRนสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินของ บสย. เปRนเด็ดขาด ผู�ยื่นข�อเสนอจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆมิได� 
รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกและลงโทษผู�ยื่นข�อเสนอเปRนผู�ท้ิงงานไม�ว�าจะเปRนผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับการคัดเลือก
หรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได�ว�าการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปRนเท็จ หรือใช�ช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปRนต�น 

         ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินงานตามเอกสาร
ขอบเขตของงาน (TOR) ได� คณะกรรมการฯ หรือ บสย. จะให�ผู�ยื่นข�อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให�เช่ือได�ว�าผู�ยื่นข�อเสนอ
สามารถดําเนินงานตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ให�เสร็จสมบูรณ- หากคําช้ีแจงไม�เปRนท่ีรับฟcงได�บสย. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข�อเสนอ
หรือไม�รับราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผู�ยื่นข�อเสนอดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร�องค�าใช�จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆ จาก บสย.  

11.6 ก�อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ�างครั้งน้ี หากปรากฏว�ามีการกระทําท่ีเข�าลักษณะ       
ผู�ได�รับการคัดเลือกมีผลประโยชน-ร�วมกัน หรือมีส�วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปRนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเจ�าหน�าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
     ในกรณีน้ีหากผู�จัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได�ดําเนินการไปแล�ว
จะเปRนประโยชน-แก�ทางบสย. อย�างยิ่ง ผู�จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการคัดเลือกดังกล�าวได� 
 
12.  การทําสัญญาจ�าง 
 12.1    ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องทําสัญญาจ�าง กับ บสย. ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี บสย. ได�แจ�ง ให�ทราบเปRนลาย
ลักษณ-อักษรและในการทําสัญญาให�ใช�สัญญาของ บสย. เท�าน้ัน หากไม�เข�าทําสัญญาหรือข�อตกลงกับ บสย. ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดดังกล�าว บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว�าผู�ท่ีไม�เข�าทําสัญญากับ บสย. เปRนผู�ท้ิงงาน 
 12.2   การวางหลักประกัน 

   ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลค�าร�อยละ 5 ของราคาท่ี บสย. ตกลงจ�าง ณ วันทําสัญญา 
โดยหลักประกันสัญญาให�ใช�ได�อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ี บสย.กําหนด ดังต�อไปน้ี  
  12.2.1 เงินสด 
  12.2.2 เช็คหรือดราฟท-ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให�แก� บสย. ซึ่งเปRนเช็คหรือดราฟท-ลงวันท่ีท่ีใช�เช็คหรือดราฟท-น้ัน
ชําระต�อเจ�าหน�าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน 3 วันทําการ 
       12.2.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ หรือจะเปRนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส-ตามวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
       12.2.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย-ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย-และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�ง
ประเทศไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
         12.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       กรณีไม�เกิดความเสียหาย หรือค�าใช�จ�ายใดๆ อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานหรือเก่ียวข�องกับงานท่ีผู�ได�รับการ
คัดเลือกมีหน�าท่ีต�องรับผิดชอบต�อความเสียหาย หรือค�าใช�จ�ายน้ันๆ หลักประกันน้ีจะคืนให� โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจาก
วันท่ีผู�ได�รับการคัดเลือก พ�นจากข�อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแล�ว 
  12.3    เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงข�อเสนอของผู�ได�รับการคัดเลือกถือเปRนภาระผูกพันและ
เปRนส�วนหน่ึงของสัญญาจ�าง 

 12.4    ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม�ให�มีการละเมิดสิทธิหรือทรัพย-สินทางปcญญาของบุคคลใดๆ 
ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับผิดชอบชดใช�ค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
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    12.5   บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบว�าไม�เปRนไปตามสัญญาท่ีทําไว�กับ บสย. โดย 
บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร�องค�าเสียหายได� 
 
13.   การบอกเลิกสัญญา 
 13.1  ในกรณีท่ีผลงานของผู�ได�รับการคัดเลือกในข้ันตอนใดไม�ผ�านการตรวจรับจาก บสย. และต�องปรับปรุงแก�ไขให�
เปRนไปตามท่ีกําหนดไว�ในขอบเขตการดําเนินงานน้ีหรือตามท่ีได�ตกลงกัน ถ�าการแก�ไขดังกล�าวยังไม�ผ�านการตรวจรับอีก บสย. อาจ
พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ�างมิให�ดําเนินการต�อไปโดยท่ี บสย. ไม�ต�องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 13.2   บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ�างในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแล�วเห็นว�า การดําเนินงานของผู�ได�รับการ
คัดเลือกไม�ได�เปRนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไม�สามารถทํางานให�แล�วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญาได� 
 13.3  การบอกเลิกสัญญาตามข�อ 13.1 หรือ ข�อ 13.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกร�องจาก
ธนาคารผู�ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาเปRนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต�บางส�วนก็ได�แล�วแต� บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิ
เรียกค�าเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผู�ได�รัรับการคัดเลือกไม�ปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ต�องจ�างผู�อ่ืนดําเนินงานโครงการน้ีแทนผู�ได�รับ
การคัดเลือกจะต�องชดใช�ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว�ในสัญญาด�วย 
 13.4  บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก�อนกําหนดได�  โดยการบอกกล�าวล�วงหน�าอย�างน�อย 30 (สามสิบ) วัน โดยท่ี 
บสย. ตกลงจะจ�ายเงินค�าจ�างตามสัดส�วนของงานท่ีส�งมอบและผ�านการตรวจรับแล�วเท�าน้ัน 
 
14.  อัตราค�าปรับ    
 14.1  กรณีผู�ได�รับการคัดเลือกไม�ส�งมอบงานภายในกําหนด หรือส�งมอบงานไม�ถูกต�องครบถ�วนตามวัตถุประสงค-
ขอบเขตงาน ผู�ได�รับการคัดเลือกยินยอมให� บสย. ปรับเปRนรายวันในอัตราร�อยละ 0.1 (ศูนย-จุดหน่ึง) ของมูลค�าสัญญาท้ังหมด นับถัด
จากวันครบกําหนดส�งมอบตามระยะเวลาดําเนินงาน จนกว�าจะสามารถส�งมอบงานได�ถูกต�องครบถ�วน 
    หากค�าปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกว�าร�อยละ 10 ของมูลค�าสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิยกเลิก
สัญญาได�ทันที 

14.2  กรณีผู�ได�รับการคัดเลือกไม�ดําเนินการซ�อมแซมแก�ไขระบบ E-Payment เมื่อเกิดข�อขัดข�อง ให�สามารถใช�งาน
ได�เปRนปกติภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นับจากท่ีได�รับการแจ�งจาก บสย. ผู�ได�รับการคัดเลือกยินยอมให�ปรับเปRนรายวันในอัตราร�อยละ 
0.1 (ศูนย-จุดหน่ึง) ของมูลค�าสัญญาท้ังหมด นับตั้งแต�พ�นระยะเวลาท่ีกําหนดไว�  
      14.3 กรณีท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกปฏิบัติงานไม�ถูกต�องตามวัตถุประสงค-ขอบเขตงาน หรือฝ{าฝ|นการปฏิบัติงานด�วยเหตุ
ใดๆ ก็ตาม จนก�อให�ความเสียหาย หรือค�าใช�จ�ายแก� บสย. ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องชดใช�ค�าเสียหาย รวมท้ังค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนให�แก� 
บสย. โดยไม�มีข�อโต�แย�ง ท้ังน้ี หาก บสย. ต�องจ�างบุคคลภายนอกเข�ามาทํางานแทนในส�วนงานท่ียังไม�แล�วเสร็จ ผู�ได�รับการคัดเลือกต�อง
ชดใช�เงินค�าจ�าง รวมถึงค�าใช�จ�ายท่ีเพ่ิมข้ึนอีกส�วนหน่ึงแทน บสย. ด�วย  
 14.4 กรณีท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพร�องจนเปRนเหตุให� บสย. ได�รับความเสียหาย เกิดค�าปรับ 
หรือค�าใช�จ�าย โดยท่ี บสย. ไม�ได�ใช�สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องชดใช�ค�าเสียหาย ค�าปรับ หรือค�าใช�จ�ายให�แก� บสย. 
โดยสิ้นเชิง 
                   การชดใช�ค�าเสียหาย ค�าปรับ หรือค�าใช�จ�าย ตาม ข�อ 14.1 - 14.4  ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องชําระภายใน 15 (สิบห�า) วัน      
นับถัดจากวันท่ีได�รับการแจ�งเปRนหนังสือจาก บสย. หากไม�ชําระภายในระยะเวลาดังกล�าว ผู�ได�รับการคัดเลือกยินยอมให� บสย.       
หักเงินท่ีจะจ�ายให�แก�ผู�ได�รับการคัดเลือก หากยังไม�ครบถ�วนเพียงพอ ให� บสย. มีสิทธ์ิหักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถ�วน     
ท้ังจํานวนได�ทันที 

14.5  การของดหรือลดค�าปรับ ให�ผู�ได�รับการคัดเลือกแสดงเจตนาเปRนหนังสือพร�อมเหตุผล โดยให�อยู�ในดุลพินิจของ 
บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดค�าปรับ หากพิสูจน-ได�ว�าเปRนเพราะความผิดของ บสย.การอนุมัติให�งดหรือลดค�าปรับน้ันจะ
ถือว�าผู�ได�รับการคัดเลือกได�ยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุน้ันได�อีก 
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15. เง่ือนไขการรักษาความลับ 
15.1 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องเก็บรักษาข�อมูลความลับตามข�อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย. โดยไม�มีสิทธิเปoดเผย

ข�อมูลความลับแก�บุคคลอ่ืนใด เว�นแต� ได�รับอนุญาตเปRนลายลักษณ-อักษรจาก บสย. และจะต�องใช�ข�อมูลความลับเฉพาะเพ่ือการ
ดําเนินการตามข�อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย. เท�าน้ัน 

15.2 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องดูแลรักษาและปnองกันข�อมูลความลับ โดยใช�ความระมัดระวังในการเข�าถึงข�อมูลท่ี
จัดช้ันความลับ โดย บสย.จะอนุญาตให�เข�าถึงข�อมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของข�อมูลความลับเพ่ือไม�ให�นําข�อมูล
ความลับน้ันไปเปoดเผยโดยมิได�รับอนุญาต หรือทําสําเนาข�อมูลความลับเพ่ือนําไปเผยแพร� 

15.3 บสย.จะให�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานแก�ผู�ได�รับการคัดเลือกเมื่อลงนามในเอกสารสัญญาปกปoด
ความลับ (Non-Disclosure Agreement : NDA) 

15.4 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องแจ�งให� บสย. ทราบทันที หากทราบว�าข�อมูลความลับถูกเปoดเผยหรือตกอยู�ในความ
ครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไม�ได�รับอนุญาตหรือไม�มีสิทธิ 

15.5 ผู�ได�รับการคัดเลือกอาจเปoดเผยข�อมูลความลับให�แก�บุคคลอ่ืนได�เฉพาะกรณีดังต�อไปน้ี 
15.5.1   เปoดเผยแก�ผู�บริหาร กรรมการบริษัท ลูกจ�าง เจ�าหน�าท่ี พนักงาน ตัวแทนช�วงหรือท่ีปรึกษาทาง

วิชาชีพของผู�รับข�อมูล เฉพาะผู�ซึ่งมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการตามข�อตกลงท่ีทํากับ บสย.
เท�าน้ัน 

15.5.2   เปoดเผยเพ่ือปฏิบัติตามบัญญัติแห�งกฎหมาย คําสั่งศาล หรือหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ี       
ในกรณีดังกล�าวผู�ได�รับการคัดเลือกมีหน�าท่ีต�องแจ�งให� บสย. ทราบเปRนหนังสือทันทีท่ีผู�ได�รับการ
คัดเลือกได�รับหมายศาลหรือคําสั่งดังกล�าว 

 15.6 ผู�ได�รับการคัดเลือกมีหน�าท่ีรักษาความลับและไม�นําข�อมูลความลับไปใช�นอกเหนือจากการปฏิบัติงานท่ีจ�าง 
หรืออนุญาตให�ผู�อ่ืนนําไปใช� เปoดเผย ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น โดยไม�ได�รับอนุญาตจาก บสย. ท้ังน้ี การรักษาความลับน้ีมีผลบังคับใช�
ตลอดไปแม�สัญญาสิ้นสุดลงแล�วก็ตาม 
 
16. วงเงินในการจัดจ�าง 

วงเงินงบประมาณ 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ�วน) รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ และค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�แล�ว 
 
17. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ{ายกลยุทธ-และพัฒนาระบบดิจิทัล บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญ
อิสสระ ทาวเวอร- 2 ช้ัน 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม� แขวงบางกะปo เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท- 0-2890-9988 
โทรสาร 0-2890-9900 หากผู�สนใจมีข�อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของงาน (TOR) สามารถส�งทาง  E-Mail : 
purchase@tcg.or.th ได�ในวันและเวลาทําการของ บสย. 
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