
 

   
ประกาศ บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เรื่อง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเชาพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมการเงนิกรุงเทพ ครั้งที่ 22    
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะเชาพ้ืนท่ีสำหรับจัดงานมหกรรมการเงิน

กรุงเทพ ครั้งท่ี 22 โดยวิธีพิเศษ ดังนั้น เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงาน (TOR) ดังกลาว 

บสย. จึงประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเชาพ้ืนท่ีสำหรับจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ังท่ี 22 มาให

ทราบโดยท่ัวกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ท้ังนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง โดยสงหนังสือมายัง

สวนจัดซ้ือ ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขท่ี 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 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ระหวางเวลา 8.30 – 

16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

โครงการเชาพืน้ที่สำหรบัจัดงานมหกรรมการเงนิกรุงเทพ ครั้งที่ 22  
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม สำนักงานต้ังอยูเลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2  

ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บสย.”  

เนื่องดวย บสย. มีความประสงค ท่ีจะเชาพ้ืนท่ีสำหรับจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ังท่ี 22 เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจ บทบาทหนาท่ีของ บสย. ในการสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs ท่ีมีความตองการใชสินเชื่อไดเขาถึง

แหลงเงินทุน และเปนพ้ืนท่ีในการใหคำปรึกษาดานการเงิน รวมท้ังเสริมสรางภาพลักษณอันดีขององคกรในวงกวาง 

 

2.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสำหรับกอสรางบูธและจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งท่ี 22 สำหรับการประชาสัมพันธสรางใหเกิดการ

รับรูในบทบาทและบริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ไปยังกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรองในวงกวาง 

 

3. กลุมเปาหมาย 

3.1   ลูกคา: ผูประกอบการ SMEs   

 3.2   คูคา: สถาบันการเงิน 

3.3   ผูกำหนดนโยบายและงบประมาณ: สคร. สศค. ธปท. สำนักงบประมาณ 

3.4   ผูถือหุน: กระทรวงการคลัง สคร. 

3.5   คูความรวมมือ: หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

3.6   ผูสงมอบ 

3.7   สื่อมวลชน 

3.8   ชุมชน สังคม และประชาชนท่ัวไป 

 

4.  คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  

4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

4.3 ไมเปนบุคคลท่ีอยูระหวางเลิกกิจการ 

4.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไม

ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศ

เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ตองไมเปนบุคคลท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และไดแจงเวียนแลว ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการ

ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 

4.7 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งให

สละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4.8 มีอาชีพรับจางในงานดังกลาว 
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4.9 ผูย่ืนขอเสนอตองไมเคยผิดเงื่อนไขสัญญาจนเปนเหตุให บสย.บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินคางชำระ หรือมีปญหา

ขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ กับ บสย. ไมวาขอโตแยง หรือขอพิพาทจะอยูระหวางเจรจาไกลเกลี่ย หรือเปนคดีในชั้นศาลหรือ

อนุญาโตตุลาการ ในขณะย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

4.10 ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนและปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 4.1 – 4.9 ทุกประการ ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายใด

ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้นๆ และจะถือวาเปนผูไมมีสิทธิ

เสนอราคา 

 

5. ขอบเขตการดำเนินงาน 

การเชาพ้ืนท่ีสำหรับจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพคร้ังท่ี 22 พ้ืนท่ีขนาดประมาณ 54 ตรม.  ณ อาคารชาเลนเจอร 2-3 

อิมแพ็คเมืองทองธานี 

  (หมายเหตุ: ขอบเขตการดำเนินงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามเงื่อนไขของผูจัดงาน)  

 

6. ระยะเวลาการสงมอบพ้ืนที่ 

              การดำเนินการสงมอบพ้ืนท่ีใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

 (หมายเหตุ: ระยะเวลาการสงมอบพ้ืนท่ีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามเงื่อนไขของผูจัดงาน) 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ระหวางวันท่ี 12-15 พฤษภาคม 2565  

(หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามกำหนดการของผูจัดงาน) 

 

8. เงื่อนไขการสงมอบงาน 

ผูไดรับการคัดเลอืกจะตองสงมอบงานตามขอบเขตงานใหแก บสย. รูปแบบสิ่งพิมพ (ภาพถายพ้ืนท่ีกอนและหลงัการจัดงาน) 

จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจัดงาน 

 

9.  คาจางและการจายเงิน 

 บสย. จะชำระเงินคาเชาพ้ืนท่ีตามสัญญาภายหลังจากผูไดรับการคัดเลือกไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามท่ี บสย. กำหนด

และ บสย. ไดทำการตรวจรับและรับมอบงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว มีขั้นตอนดังนี้ 

9.1  คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงาน เม่ือดำเนินการเรียบรอยแลวก็จะสงหนังสือแจงการรับมอบตอผูไดรับ

การคัดเลือก เพ่ือใหผูไดรับการคัดเลือกสงใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

9.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผูไดรับการคัดเลือก โดยตรง ท้ังนี้ผูไดรับการคัดเลือก ตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับ

การโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินท่ีโอนในเดือนนั้นๆ 

9.3 ผูไดรับการคัดเลือกจะตองสงใบเสร็จรับเงินให บสย. ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับเงิน 

 

10.  หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

 ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานการย่ืนขอเสนอ โดยแยกเปน 3 สวน คือ 

 10.1 สวนที่ 1 ซองเอกสารหลักฐานดานคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ ระบุหนาซองวา “ซองท่ี 1 เอกสารหลักฐานดาน

คุณสมบัติ” โดยเอกสารท้ังหมดตองลงนามรับรองความถูกตองจากผูมีอำนาจหรือผูไดรับมอบอำนาจใหลงนามในเอกสาร อยางนอย

ตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
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         (1) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

  (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อ

หุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

  (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ

บริคณหสนธิ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง   

    (2) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย และสำเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

        เอกสารสวนท่ี 1 ท่ีย่ืนใหจัดทำสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลมหรือเขาแฟมและใส

ซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัทและลงนามกำกับ จำนวน 1 ชุด หากเจาหนาท่ีพัสดุ ขอตรวจเอกสารฉบับจริง ผูย่ืน

ขอเสนอตองสามารถแสดงหลักฐานฉบับจริงตามท่ีรองขอได 

10.2  สวนที่ 2 ซองขอเสนอดานเทคนิค ระบุหนาซองวา “ซองท่ี 2 ขอเสนอดานเทคนิค” โดยเอกสารท้ังหมดตอง        

ลงนามรับรองความถูกตองจากผูมีอำนาจหรือผูไดรับมอบอำนาจใหลงนามในเอกสาร จำนวน 2 ชุด อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจซ่ึงปดอากร

แสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดา

ตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

 (2)   รายละเอียดการเชาพ้ืนท่ี สำหรับจัดงานครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงาน ขอ 5. โดยระบุตำแหนงพ้ืนท่ี

และแผนผังของพ้ืนท่ีท่ีเสนอ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

10.3  สวนที่ 3 ซองขอเสนอดานราคา ระบุหนาซองวา “ซองท่ี 3 ขอเสนอดานราคา” โดยตองสรุปคาใชจายการ

ดำเนินงาน พรอมรายละเอียดประมาณการคาใชจาย รวมคาธรรมเนียมและภาษีอ่ืน ๆ ทุกชนิด รวมภาษีมูลคาเพ่ิม โดยเสนอราคา

เปนแบบเหมาจาย  

 

 11.  การเสนอราคา 

11.1  ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอดานราคา โดยจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูย่ืนขอเสนอ

ใหชัดเจน จำนวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลข และตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข

เปลีย่นแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูย่ืนขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กำกับไวดวยทุกแหง  

 11.2  กอนย่ืนเอกสาร ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร

ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองขอเสนอดานราคา  

 11.3  ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนซองขอเสนอดานราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ซองท่ี 3 ขอเสนอดาน

ราคา” ย่ืนตอ บสย. ตามวันและเวลาท่ีกำหนดในหนังสือเชิญชวน เม่ือพนกำหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับ

เอกสารการย่ืนขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตอง

ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึง               

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 

 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 (เกาสิบ) วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผูย่ืน

ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

11.4  ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินงานแลวเสร็จตามขอ 7. 

   

12. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา    

 12.1   หากผูย่ืนขอเสนอมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 4. และขอเสนอดานเทคนิคไมสามารถแสดง ตอ บสย. ได

วาสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานได หรือย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนขอเสนอไมถูกตองครบถวนแลว

คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี บสย. กำหนดไวในหนังสือเชิญชวนและ
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ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

ตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

 12.2  ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอครั้งนี้ บสย. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 

12.3 บสย. สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

   12.3.1   ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อท่ีมาย่ืนขอเสนอ ให บสย. 

 12.3.2  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ท่ีเปน

สาระสำคัญ  

 12.4  ในการตัดสินคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง หรือ บสย. มีสิทธิ์ใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจง

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได บสย.มีสิทธ์ิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง 

 12.5 บสย. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับ หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้

เพ่ือประโยชนของบสย. เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ บสย. เปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได 

รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก

หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการย่ืนเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามเอกสารขอบเขตของ

งาน (TOR) ได คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือ บสย. จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอ

สามารถดำเนินงานตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ

หรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก บสย. 

12.6 กอนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางคร้ังนี้ หากปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะ ผูไดรับ

การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ในกรณีนี้หากผูจัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดำเนินการไปแลวจะเปน

ประโยชนแกทางบสย. อยางย่ิง ผูจัดการท่ัวไปมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการคัดเลือกดังกลาวได 

 

13.   การทำสัญญา 

13.1  ผูไดรับการคัดเลือกจะตองทำสัญญาตามแบบสัญญา ภายใน 15 (สิบหา) วันนับจากวันท่ี บสย. ไดแจงใหทราบเปน

ลายลักษณอักษร และในการทำสัญญาใหใชสัญญาของ บสย. เทานั้น หากไมเขาทำสัญญาหรือขอตกลงกับ บสย. ภายในเวลาท่ี

กำหนดดังกลาว บสย. สงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมเขาทำสัญญากับ บสย. เปนผูท้ิงงาน 

  13.2  การวางหลักประกัน 

                      ผูไดรับการคัดเลือกตองวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลคารอยละ 5 (หา) ของราคาท่ี บสย. ตกลงเชาตลอดอายุสัญญา 

ณ วันท่ีทำสัญญา โดยหลักประกันสัญญาใหใชอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี บสย. กำหนดดังตอไปนี้ 

  (1)   เงินสด 

     (2)   เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารภายในประเทศลงนามสั่งจายใหแก บสย. ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ี

ท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 (สาม) วันทำการ 

      (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

      (4)   หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ี

ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคำ้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

     (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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          กรณีไมเกิดความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับงานที่ผูไดรับ 

การคัดเลือกมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือคาใชจายน้ันๆ หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัด 

จากวันท่ีผูไดรับการคัดเลือกพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

13.3  เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงขอเสนอของผูไดรับการคัดเลือกถือเปนภาระผูกพันและเปน 

สวนหนึ่งของสัญญา 

  13.4  ผูไดรับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการดำเนินงานไมใหมีการละเมิดสิทธิหรอืทรพัยสินทางปญญาของบุคคลใดๆ 

ท้ังนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผูไดรับการคัดเลือกตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

  13.5  บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบวาไมเปนไปตามสัญญาที่ทำไวกับ บสย. โดย บสย. 

สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได 

14. การบอกเลิกสัญญา

14.1 ในกรณีท่ีผลงานของผูไดรับการคัดเลือกในขั้นตอนใดไมผานการตรวจรับจาก บสย. และตองปรับปรุงแกไขใหเปนไป 

ตามที่กำหนดไวในขอบเขตการดำเนินงานนี้หรือตามที่ไดตกลงกัน ถาการแกไขดังกลาวยังไมผานการตรวจรับอีก บสย. อาจพิจารณา 

บอกเลิกสัญญามิใหดำเนินการตอไปโดยท่ี บสย. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

14.2  บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ บสย. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของผูไดรับการคัดเลือกไมได 

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดในสัญญาได 

14.3 การบอกเลิกสัญญาตามขอ 14.1 หรือขอ 14.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรยีกรองจากธนาคาร     

ผูออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเปนจำนวนเงินทัง้หมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแต บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรยีก 

คาเสียหายใดๆ อันเนื่องจากผูไดรบัการคัดเลือกไมปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ตองจัดซื้อผูอ่ืนดำเนินงานโครงการนี้แทนผูไดรับการ 

คัดเลือกจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากราคาท่ีกำหนดไวในสัญญาดวย 

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

ตกลงจะจายเงินคาพัสดุตามสัดสวนของงานท่ีสงมอบและผานการตรวจรับแลว ท้ังนี้ การชำระเงินท้ังหมดจะตองไมเกินคาพัสดุตามสัญญา  

15. อัตราคาปรับ

15.1 กรณผีูไดรับการคัดเลือกไมสงมอบงานภายในกำหนด หรือสงมอบงานไมถูกตองครบถวน ตามวัตถุประสงคขอบเขต งาน 

ผูไดรับการคัดเลือกยนิยอมให บสย. ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 (ศูนยจุดหน่ึง) ของมูลคาสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันครบ กำ

หนดสงมอบพัสดุ จนกวาจะสามารถสงมอบพัสดุไดถูกตองครบถวน 

หากคาปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของมูลคาสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได

ทันที 

15.2 กรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกปฏิบัติงานไมถูกตองตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน หรือฝาฝนการปฏิบัติงานดวยเหตุใดๆ 

ก็ตาม จนกอใหความเสียหาย หรือคาใชจายแก บสย. ผูไดรับการคัดเลือกตองชดใชคาเสียหาย รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใหแก บสย. 

โดยไมมีขอโตแยง ท้ังนี้ หาก บสย. ตองจางบุคคลภายนอกเขามาทำงานแทนในสวนงานท่ียังไมแลวเสร็จ ผูไดรับการคัดเลือกตองชดใช

เงินคาจาง รวมถึงคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นอีกสวนหนึ่งแทน บสย. ดวย  

15.3 กรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพรองจนเปนเหตุให บสย. ไดรับความเสียหาย เกิดคาปรับ 

หรือคาใชจาย โดยท่ี บสย. ไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูไดรับการคัดเลือกตองชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจายใหแก บสย. 

โดยสิ้นเชิง 

              การชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจาย ตาม ขอ 15.1 - 15.3 ผูไดรับการคัดเลือกตองชำระภายใน 15 (สิบหา) วัน 

นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงเปนหนังสือจาก บสย. หากไมชำระภายในระยะเวลาดังกลาว ผูไดรับการคัดเลือกยินยอมให บสย. 

หักเงินท่ีจะจายใหแกผูไดรับการคัดเลือก หากยังไมครบถวนเพียงพอ ให บสย. มีสิทธ์ิหักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถวนท้ัง

จำนวนไดทันที 



                       
                    

23 มีนาคม 2565                                         บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม หนาที่ 6/6 

 

15.4 การของดหรือลดคาปรับ ใหผูไดรับการคัดเลือก แสดงเจตนาเปนหนังสือพรอมเหตุผลโดยใหอยูในดุลพินิจของ บสย. 

ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดคาปรับ หากพิสูจนไดวาเปนเพราะความผิดของ บสย. มีสวนรวมดวย การอนุมัติใหงดหรือลด

คาปรับนั้นจะถือวาผูไดรับการคัดเลือก ไดยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกรองคาเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุนั้นไดอีก 
 

 

16. วงเงินในการจัดซ้ือ 

วงเงินงบประมาณ 521,000.00 บาท (หาแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) โดยรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ๆ 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

 

17. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ฝายสื่อสารและภาพลักษณองคกร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขท่ี 2922/243           

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท      

0-2890-9988 โทรสาร 0-2890-9900 หากผูสนใจมีขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) สามารถสงทาง                          

E-Mail : purchase@tcg.or.th ไดในวันและเวลาทำการของ บสย. 

 

 

 

 

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

       (นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ์) 

           ประธานกรรมการ 

 

 

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

           (นายวัลลภ  มากโฉม) 

                 กรรมการ 

 

 

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

         (นางสาวศิยาพร  พันธฟก) 

กรรมการและเลขานุการ 
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สัญญาจ้างบริการพื้นที่ส าหรับจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ คร้ังที่ 22  
 

     สัญญาเลขท่ี บง……./2565 
 

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

 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังตอ่ไปนี้ 
 

ข้อ 1  ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้บริการพื้นที่ส าหรับจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ              

ครั้งท่ี 22 ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน

งานจ้างตามสัญญานี้ 
 

ข้อ 2  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงาน  จ านวน .. หน้า    
2.2 ผนวก 2 ข้อเสนอของผู้รับจ้าง  จ านวน .. หน้า 
2.3 ผนวก 3 ข้อตกลงในการไม่เปดิเผยข้อมูล จ านวน  .. หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ         

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของ      
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 
 

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

(................................................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
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ภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  

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

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 

ข้อ 4  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จ านวนเงิน .............................. บาท (.................................) 

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน ..................................... บาท (.........................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 10 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว  

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

  
ข้อ 5  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ……………………. 2565 และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ตามระยะเวลาการส่งมอบพ้ืนท่ีและระยะเวลาด าเนินการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาหรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา 

 ในกรณีมีความจ าเป็น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้ โดยแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่างหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง 
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ข้อ 6  ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ

บอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างน้ี ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
แห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น 
หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดย
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง
แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือ
จ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 

ข้อ 7  การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วง

งานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ
ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 

ข้อ 8  ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ช่วงด้วย (ถ้ามี) 

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิด
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้น 
ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง
หรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 
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ข้อ 9  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง

หรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา

เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็น
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย  ซึ่งเกิดจาก
อุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

 

ข้อ 10  การตรวจรับงานจ้าง 
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออก

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น 
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง

สิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 

ข้อ 11 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏ

ว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น
ที่สุดโดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
 

ข้อ 12  ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก

เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นับถัดจาก
วันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวน
ค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 13 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยงัผู้รับจา้ง
เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีก
ด้วย 
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ข้อ 13  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ

ก็ได้และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

 

ข้อ 14  การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ  ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง
ภายในก าหนด 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาได้ทันที 

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระหรือหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 

 

ข้อ 15  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจาก

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

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 

ข้อ 16 การใช้เรือไทย 
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ

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

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบ
ตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ   
เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 

ข้อ 17 การรักษาความลับ  
  ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก 4 

 

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

             บรรษัทประกันสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม                       บริษัท …………………………………………………….. จ ากัด  

 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ว่าจ้าง        ลงช่ือ...................................................................ผู้รับจา้ง 

         (……………………………..)                 (……………………………..) 

 
ลงช่ือ..................................................................ผู้ว่าจ้าง  

                (……………………………..) 

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

         (……………………………..)                   (……………………………..)           
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