
 

   
ประกาศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เร่ือง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส      

(e-bidding) โครงการจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเร่ืองการนำสงขอมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป พ.ศ. 2565 
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่องการ

นำสงขอมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป พ.ศ. 2565 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูประกอบการ เกี่ยวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว บสย. จึงประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) 

และรางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โครงการจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคา

เรื่องการนำสงขอมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป พ.ศ. 2565 มาใหทราบโดยทั่วกัน ดงัรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

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 

28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหวางเวลา 8.30 – 16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

     ฝายบริหารงานกลาง 
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(ร�าง) ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
โครงการจัดจ�างพิมพ#หนังสือแจ�งลูกค�าเร่ืองการนําส�งข�อมลูเครดิตบูโรของ บสย. ป/ พ.ศ. 2565 

1. หลักการและเหตุผล
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย"อม สํานักงานตั้งอยู"เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร/ 2 ช้ัน 

16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม" เขตห#วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งต"อไปน้ีเรียกว"า “บสย.”
บสย. มีความประสงค/ท่ีจะจัดจ#างพิมพ/หนังสือแจ#งลูกค#าเรื่องการนําส"งข#อมูลเครดิตบูโร เพ่ือเพ่ิมความคล"องตัวและเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ด#านการบริหารจัดการและการวิเคราะห/ข#อมูลการคํ้าประกันสินเช่ือ เพ่ือช"วยเหลือผู#ประกอบการ SMEs ท่ีใช#บริการคํ้า
ประกันสินเช่ือ บสย. มีโอกาสเข#าถึงสินเช่ือได#มากข้ึน ตลอดจนสร#างวินัยทางการเงินซึ่งจะส"งผลดีต"อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว และ
เปGนการยกระดับฐานข#อมูลผู#ประกอบการ SMEs ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เดิม บสย. ได#ดําเนินการจัดจ#างพิมพ/หนังสือแจ#งลูกค#าเรื่องการ
นําส"งข#อมูลเครดิตบูโรมาแล#วตั้งแต"ปI พ.ศ. 2560 เปGนต#นมา ท้ังประเภทลูกค#าใหม"ระหว"างปIและหนังสือแจ#งลูกค#าสิ้นปIบัญชี เพ่ือให#
เปGนไปตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข#อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จึงมีความจําเปGนต#องจัดจ#างพิมพ/หนังสือแจ#งลูกค#าเรื่องการนําส"งข#อมูล
เครดิตบูโร นําส"งปI พ.ศ. 2565  

2. วัตถุประสงค#
 เพ่ือดําเนินการจัดจ#างพิมพ/หนังสือแจ#งข#อมูลเครดิตลูกค#าของ บสย. ประเภทลูกค#าใหม"ระหว"างปIและหนังสือแจ#งลูกค#า

สิ้นปIบัญชี 2565 พร#อมท้ังจัดส"งหนังสือดังกล"าวไปยังลูกค#าทางไปรษณีย/  

3. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2   ไม"เปGนบุคคลล#มละลาย  
3.3 ไม"เปGนบุคคลท่ีอยู"ระหว"างเลิกกิจการ 
3.4 ไม"เปGนบุคคลซึ่งอยู"ระหว"างถูกระงับการยื่นข#อเสนอหรือทําสัญญากับหน"วยงานของรัฐไว#ช่ัวคราว เน่ืองจากเปGน 

ผู#ท่ีไม"ผ"านเกณฑ/การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว"าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ี
ประกาศเผยแพร"ในระบบเครือข"ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม"เปGนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว#ในบัญชีรายช่ือผู#ท้ิงงานของหน"วยงานของรัฐในระบบเครือข"ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และได#แจ#งเวียนแล#ว ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู#ท้ิงงานเปGนหุ#นส"วนผู#จัดการ กรรมการผู#จัดการ ผู#บริหาร ผู#มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด#วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม"มีลักษณะต#องห#ามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.7   มีอาชีพรับจ#างในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ 
3.8   ไม"เปGนผู#มีผลประโยชน/ร"วมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืนท่ีเข#ายื่นข#อเสนอให#แก" บสย. ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส/ หรือไม"เปGนผู#กระทําการอันเปGนการขัดขวางการแข"งขันอย"างเปGนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ครั้งน้ี 
3.9   ไม"เปGนผู#ได#รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ#มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม"ยอมข้ึนศาลไทย เว#นแต"รัฐบาลของผู#ยื่นข#อเสนอได#มี

คําสั่งให#สละเอกสิทธ์ิและความคุ#มกันเช"นว"าน้ัน 
3.10 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจดัจ#างภาครัฐ (Thai Government Procurement: e - GP) 

ของกรมบัญชีกลาง  
3.11 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องไม"เคยผดิเง่ือนไขสัญญาจนเปGนเหตุให# บสย. บอกยกเลิกสญัญา หรือมีหน้ีสินค#างชําระ หรือมี

ปaญหาข#อโต#แย#งหรือข#อพิพาทใดๆ กับ บสย. ไม"ว"าข#อโต#แย#ง หรือข#อพิพาทจะอยู"ระหว"างเจรจาไกล"เกลีย่ หรือเปGนคดีในช้ันศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นข#อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ 
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3.12 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องมีผลงานประเภทการพิมพ/หนังสือแจ#งข#อมูลเครดิตบูโร กับหน"วยงานราชการ หรือ หน"วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือภาคเอกชนเปGนบริษัทหรือบริษัทมหาชน และต#องเปGนผลงานท่ีดําเนินการตาม
สัญญาเปGนท่ีเรียบร#อย ซึ่งมีมูลค"าผลงานในสัญญาเดียวไม"ต่ํากว"า 2,000,000.00 บาท อย"างน#อย 1 ผลงาน ระยะเวลาไม"เกิน 5 ปI 
นับตั้งแต"วันท่ียื่นข#อเสนอโครงการ 

3.13 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องมีคุณสมบัติครบถ#วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข#อ 3.1 – 3.12 ทุกประการ ในกรณีท่ีผู#ยื่น
ข#อเสนอรายใดปฏิบัติไม"ถูกต#องตามเง่ือนไขดังกล"าว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม"รับพิจารณาราคาของผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันๆ และจะถือว"า
เปGนผู#ไม"มีสิทธิเสนอราคา   

4. ขอบเขตของการดําเนินงาน
4.1 ดําเนินการจัดพิมพ/หนังสือแจ#งลูกค#า ประเภทลูกค#าใหม"ระหว"างปIและหนังสือแจ#งลูกค#าสิ้นปIบัญชี 2565 

(ข#อความเดิมปIท่ีแล#ว) จํานวนรวม 1,000,652 ฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี 
- กระดาษปอนด/สีขาว ความหนา 80 แกรม ขนาด A4
- พิมพ/ด#านในจดหมาย 1 สี (สีดํา) ด#านนอกโลโก# บสย. 1 สี (สีดํา) ลายนํ้าปgองกันด#าน Security Information ขนาด A4
- พิมพ/ข#อมูล 2 ด#าน (หน#า-หลัง) จํานวน 1 แผ"น
- รูปแบบตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK
- ปoดผนึกแบบห"อในตัวแบบมิดชิด (Sealer) ผนึกเอกสารจาก A4 พับสําเร็จเปGน A5 พร#อมเจาะปรุด#านข#างซ#าย – ขวา
- ตัวอย"างหนังสือแจ#งลูกค#า ตามเอกสารแนบท#าย
4.2 ดําเนินการจัดทําตัวอย"างหนังสือแจ#งลูกค#า ประเภทลูกค#าใหม"ระหว"างปIและหนังสือแจ#งลูกค#าสิ้นปIบัญชี 2565

รายละเอียด ตามข#อ 4.1  ให#กับ บสย. ภายใน 15 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา 
4.3 ดําเนินการจัดส"งหนังสือแจ#งลูกค#า ให#แล#วเสร็จภายใน 10 วันนับถัดจากวันท่ี บสย. มีหนังสือยืนยันให#จัดพิมพ/ 
4.4  ดําเนินการจัดส"งหนังสือแจ#งลูกค#าทางไปรษณีย/ โดยผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะเปGนผู#รับผิดชอบ

ค"าขนส"ง ค"าจัดส"งไปรษณีย/ธรรมดาและอ่ืนๆ (ถ#ามี) เองท้ังหมด 
4.5  ให#ใช#พัสดุส"งเสริมการผลิตภายในประเทศไม"น#อยกว"าร#อยละ 60 ของพัสดุท่ีจะใช#ในงานจ#าง 

5. ระยะเวลาดําเนินการ
 ภายใน 1 (หน่ึง) ปI นับถัดจากวันท่ี บสย. มีหนังสือแจ#งเริ่มปฏิบัติงาน หรือวันท่ีส"งหนังสือแจ#งลูกค#าครบ 1,000,652 

ฉบับ แล#วแต"เง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงถึงก"อน  

6. เง่ือนไขการส�งมอบงาน
6.1 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะต#องส"งมอบงาน โดยมีรายละเอียดดังต"อไปน้ี  

6.1.1 รายงานใบนําส"งหนังสือแจ#งลูกค#า ทางไปรษณีย/ จาํแนกตามรหสัไปรษณีย/ ซึ่งมีผู#ได#รับการ
คัดเลือกลงนามร"วมกับเจ#าหน#าท่ีไปรษณีย/ ในงวดงานน้ัน 

6.1.2 รายช่ือลูกค#าและวันท่ีนําส"งไปรษณีย/ตามรูปแบบท่ี บสย. กําหนด และสื่อบันทึกข#อมูลในรูปแบบ 
Excel File และ PDF File จํานวน 1 (หน่ึง) ชุด 

6.1.3 หนังสือแจ#งลูกค#าท่ีจัดส"ง ในข#อมูลรูปแบบไฟล/ PDF File และสื่อบันทึกข#อมูลในรูปแบบ PDF 
File จํานวน 1 (หน่ึง) ชุด โดยแยกเปGนรายฉบับ  

6.2   ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะต#องจําแนกระยะเวลาการส"งมอบงาน ดังต"อไปน้ี 
6.2.1 การส"งหนังสือแจ#งลูกค#าประเภทลูกค#าใหม"ระหว"างปI ส"งมอบงานงวดละ 1 (หน่ึง) ครั้ง 
6.2.2 การส"งหนังสือแจ#งลูกค#าสิ้นปIบัญชี 2565 ส"งมอบงานภายในวันท่ี 30 มกราคม 2566   
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7. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน
บสย. จะชําระเงินค"าจ#างตามสัญญา เปGนรายงวด ตามจํานวนหนังสือแจ#งลูกค#า ท่ีได#ส"งมอบคูณด#วยราคาต"อหน"วย

ตามท่ีระบุไว#ในสัญญาซึ่งได#รวมภาษีมูลค"าเพ่ิมและอ่ืนๆ แล#ว และ บสย. ได#ทําการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับ
เรียบร#อยแล#ว มีข้ันตอนดังน้ี 

7.1  คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับงาน เมื่อดําเนินการเรียบร#อยแล#วก็จะส"งหนังสือแจ#งการรับมอบต"อ 
ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/เพ่ือให#ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ส"งใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

7.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต"วันท่ีได#รับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเข#าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/โดยตรง ท้ังน้ี ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ ตกลงเปGนผู#รับภาระเงินค"าธรรมเนียมหรือ
ค"าบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให#มีการหักเงินดังกล"าวจากจํานวนเงินท่ีโอนในเดือนน้ันๆ 

7.3  ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะต#องส"งใบเสร็จรับเงินให# บสย. ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต"วันท่ีได#รับเงิน 

8. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง
 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะรับผิดชอบการส"งหนังสือแจ#งลูกค#าให#ใหม"โดยไม"คิดค"าใช#จ"ายใดๆท้ังสิ้น หาก

ความผิดพลาดเกิดจากผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ ในกรณีท่ีหนังสือส"งกลับมายัง บสย. ด#วยเหตุใด  ก็ตาม ยกเว#นเปGนการ
ดําเนินการจัดส"งตามข#อมูลท่ีบสย. ส"งให#กับผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ 

9. หลักเกณฑ#และสิทธิในการพิจารณา
9.1  หากผู#ยื่นข#อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม"ถูกต#องครบถ#วนตามข#อ 3 และข#อเสนอด#านเทคนิคไม"สามารถแสดงต"อ 

บสย. ได#ว"าสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการดําเนินงานได# หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข#อเสนอไม"ถูกต#องครบถ#วน 
หรือไม"ผ"านการตรวจการมีผลประโยชน/ร"วมกันของผู#ยื่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส/
จะไม"รับพิจารณาราคาของผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ัน เว#นแต" ผู#ยื่นข#อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม"ครบถ#วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต"างไปจากเง่ือนไขท่ี บสย. กําหนดไว#ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ ในส"วนท่ีมิใช"สาระสําคัญและความแตกต"างน้ันไม"มีผลทําให#เกิดการได#เปรียบเสียเปรียบต"อผู#ยื่นข#อเสนอ
รายอ่ืน หรือเปGนการผิดพลาดเล็กน#อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ"อนปรนการตัดสิทธิผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ัน 

9.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข#อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ครั้งน้ี บสย. จะพิจารณาตัดสินโดยใช#หลักเกณฑ/
ราคาต่ําสุด ซึ่งได#รวมภาษีมูลค"าเพ่ิม ค"าขนส"ง ค"าจัดส"งไปรษณีย/ธรรมดา และอ่ืนๆ (ถ#ามี) แล#ว 

9.3  บสย. สงวนสิทธิไม"พิจารณาข#อเสนอของผู#ยื่นข#อเสนอโดยไม"มีการผ"อนผัน ในกรณีดังต"อไปน้ี 
9.3.1  ไม"ปรากฏช่ือผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู#รบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ#างภาครัฐ ของ บสย. 
9.3.2  ไม"กรอกข#อมลูผู#ยื่นข#อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจดัจ#างภาครัฐ 
9.3.3  เสนอรายละเอียดแตกต"างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ท่ีเปGนสาระสําคัญ 

หรือมีผลทําให#เกิดความได#เปรียบเสียเปรียบแก"ผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน 
9.4  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส/หรือ บสย. มีสิทธิให#ผู#ยื่นข#อเสนอช้ีแจงข#อเท็จจริงเพ่ิมเติมได# บสย. มีสิทธิท่ีจะไม"รับข#อเสนอ ไม"รับราคา หรือไม"ทํา
สัญญา หากข#อเท็จจริงดังกล"าวไม"มีความเหมาะสมหรือไม"ถูกต#อง 

9.5 บสย. ทรงไว#ซึ่งสิทธิท่ีจะไม"รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได#และอาจพิจารณา
เลือกจ#าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/โดยไม"พิจารณา
จัดจ#างเลยก็ได# สุดแต"จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน/ของ บสย. เปGนสําคัญ และให#ถือว"าการตัดสินของ บสย. เปGนเด็ดขาด ผู#ยื่นข#อเสนอ
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จะเรียกร#องค"าเสียหายใดๆมิได# รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/และลงโทษผู#ยื่นข#อเสนอเปGนผู#ท้ิง
งานไม"ว"าจะเปGนผู#ยื่นข#อเสนอท่ีได#รับการคัดเลือกหรือไม"ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได#ว"าการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไม"สุจริต เช"น 
การเสนอเอกสารอันเปGนเท็จ หรือใช#ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปGนต#น 

ในกรณีท่ีผู#ยื่นข#อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได#ว"าไม"อาจดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ได# คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/หรือ บสย. จะให#ผู#ยื่นข#อเสนอน้ันช้ีแจง
และแสดงหลักฐานท่ีทําให#เช่ือได#ว"า ผู#ยื่นข#อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ให#เสร็จสมบูรณ/ หากคํา
ช้ีแจงไม"เปGนท่ีรับฟaงได# บสย. มีสิทธิท่ีจะไม"รับข#อเสนอหรือไม"รับราคาของผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันท้ังน้ี ผู#ยื่นข#อเสนอดังกล"าวไม"มีสิทธิ
เรียกร#องค"าใช#จ"ายหรือค"าเสียหายใดๆ จาก บสย.  

9.6 ก"อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ หากปรากฏว"ามีการกระทําท่ี
เข#าลักษณะผู#ยื่นข#อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได#รับการคัดเลือกมีผลประโยชน/ร"วมกัน หรือมีส"วนได#เสียกับผู#ยื่นข#อเสนอ 
รายอ่ืน หรือขัดขวางการแข"งขันอย"างเปGนธรรม หรือสมยอมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน หรือเจ#าหน#าท่ีในการเสนอราคา หรือส"อว"า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

       ในกรณีน้ีหากผู#จัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นว"าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได#ดําเนินการไปแล#วจะ
เปGนประโยชน/แก"ทาง บสย. อย"างยิ่ง ผู#จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล"าวได# 

      9.7 หากผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งเปGนผู#ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว"าราคาต่ําสุดของผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืนท่ีไม"เกิน
ร#อยละ 10 บสย. จะจัดซื้อจัดจ#างจากผู#ประกอบการ SMEs ดังกล"าว โดยจัดเรียงลําดับผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งเปGนผู#ประกอบการ SMEs 
ซึ่งเสนอราคาสูงกว"าราคาต่ําสุดของผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืนไม"เกินร#อยละ 10 ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไม"เกิน 3 ราย 

 ผู#ยื่นข#อเสนอท่ีเปGนกิจการร"วมค#าท่ีจะได#สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู#เข#าร"วมค#าทุกรายจะต#องเปGนผู#ประกอบการ SMEs 
9.8  หากผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งไม"ใช"ผู#ประกอบการ SMEs แต"เปGนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว"าราคาต่ําสุดของผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งเปGนบุคคลธรรมดาท่ีมิได#ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายของต"างประเทศไม"เกินร#อยละ 3 บสย. จะจัดซื้อจัดจ#างจากผู#ยื่นข#อสนอซึ่งเปGนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล"าว 

       ผู#ยื่นข#อเสนอท่ีเปGนกิจการร"วมค#าท่ีจะได#รับสิทธิตามวรรคหน่ึง ผู#เข#าร"วมค#าทุกรายจะต#องเปGนผู#ประกอบการท่ี
บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

10. เง่ือนไขการรักษาความลับ
10.1 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะต#องเก็บรักษาข#อมูลความลับตามข#อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย.  

โดยไม"มีสิทธิเปoดเผยข#อมูลความลับแก"บุคคลอ่ืนใด เว#นแต"จะได#รับอนุญาตเปGนลายลักษณ/อักษรจาก บสย. และจะต#องใช#ข#อมูล
ความลับเฉพาะเพ่ือการดําเนินการตามข#อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย. เท"าน้ัน 

10.2 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะต#องดูแลรักษาและปgองกันข#อมูลความลับ โดยใช#ความระมัดระวังใน
การเข#าถึงข#อมูลท่ีจัดช้ันความลับ โดย บสย. จะอนุญาตให#เข#าถึงข#อมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของข#อมูลความลับ
เพ่ือไม"ให#นําข#อมูลความลับน้ันไปเปoดเผยโดยมิได#รับอนุญาต หรือทําสําเนาข#อมูลความลับเพ่ือนําไปเผยแพร" 

10.3 บสย. จะให#ข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับการดําเนินงานแก"ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ เมื่อผู#ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ได#ลงนามในเอกสารสัญญาปกปoดความลับ NDA (Non-Disclosure Agreement) 

10.4 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะต#องแจ#งให# บสย. ทราบทันที หากทราบว"าข#อมูลความลับถูกเปoดเผย
หรือตกอยู"ในความครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไม"ได#รับอนุญาตหรือไม"มีสิทธิ 

10.5 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/อาจเปoดเผยข#อมูลความลับให#แก"บุคคลอ่ืนได#เฉพาะกรณีดังต"อไปน้ี 
10.5.1 เปoดเผยแก"ผู#บริหาร กรรมการบริษัท ลูกจ#าง เจ#าหน#าท่ี พนักงาน ตัวแทนช"วงหรือท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ

ของผู#รับข#อมูล เฉพาะผู#ซึ่งมีหน#าท่ีเก่ียวข#องกับการดําเนินการตามข#อตกลงท่ีทํากับ บสย. เท"าน้ัน 
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10.5.2 เปoดเผยเพ่ือปฏิบัติตามบัญญัติแห"งกฎหมาย คําสั่งศาล หรือหน"วยงานราชการท่ีเก่ียวข#อง ท้ังน้ี ในกรณี
ดังกล"าวผู#ชนะการยื่นข#อเสนอมีหน#าท่ีต#องแจ#งให# บสย. ทราบเปGนหนังสือทันทีท่ีผู#ชนะการยื่นข#อเสนอ
ได#รับหมายศาลหรือคําสั่งดังกล"าว 

10.6 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/มีหน#าท่ีรักษาความลับและไม"นําข#อมูลความลับไปใช#นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานท่ีจ#าง หรืออนุญาตให#ผู#อ่ืนนําไปใช# เปoดเผย ไม"ว"ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น โดยไม"ได#รับอนุญาตจาก บสย. ท้ังน้ี การรักษาความลับน้ี
มีผลบังคับใช#ตลอดไปแม#สัญญาสิ้นสุดลงแล#วก็ตาม 

10.7 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/มีหน#าท่ีปฏิบัติให#ถูกต#องตามหน#าท่ีและความรับผิดชอบของผู#ควบคุม
ข#อมูล หรือผู#ประมวลผลข#อมูล พร#อมท้ังต#องจัดให#มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข#อมูลส"วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุ#มครองข#อมูลส"วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลบังคับใช#อยู"ในปaจจุบัน รวมถึงอาจมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในอนาคตด#วย 

11. การทําสัญญา
11.1  ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะต#องทําสัญญาจ#างตามแบบสัญญา ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี บสย. 

ได#แจ#งให#ทราบเปGนลายลักษณ/อักษร และในการทําสัญญาให#ใช#สัญญาของ บสย. เท"าน้ัน หากไม"เข#าทําสัญญาหรือข#อตกลงกับ บสย. 
ภายในเวลาท่ีกําหนดดังกล"าว บสย.สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว"าผู#ท่ีไม"เข#าทําสัญญากับ บสย.เปGนผู#ท้ิงงาน 

11.2 การวางหลักประกัน 
ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ต#องวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลค"าร#อยละ 5 ของราคาท่ี บสย. ตกลง

ว"าจ#างตลอดอายุสัญญา ณ วันท่ีทําสัญญา โดยหลักประกันสัญญาให#ใช#อย"างหน่ึงอย"างใดตามท่ี บสย. กําหนดดังต"อไปน้ี 
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท/ท่ีธนาคารภายในประเทศลงนามสั่งจ"ายให#แก" บสย. ซึ่งเปGนเช็คหรือดราฟท/ลงวันท่ีท่ีใช#

เช็คหรือดราฟท/น้ันชําระต"อเจ#าหน#าท่ีในวันทําสัญญา หรือก"อนวันน้ันไม"เกิน 3 วันทําการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย"างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

หรือจะเปGนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส/ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย/ท่ีได#รับอนุญาตให#ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย/และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห"งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร 
แห"งประเทศไทยแจ#งเวียนให#ทราบ โดยอนุโลมให#ใช#ตามตัวอย"างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
 กรณีไม"เกิดความเสียหาย หรือค"าใช#จ"ายใดๆ อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานหรือเก่ียวข#องกับงานท่ีผู#ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/มีหน#าท่ีต#องรับผิดชอบต"อความเสียหาย หรือค"าใช#จ"ายน้ันๆ หลักประกันน้ีจะคืนให# โดยไม"มีดอกเบ้ีย
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ พ#นจากข#อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแล#ว 

11.3 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ#างด#วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/  
รวมถึงข#อเสนอของผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ถือเปGนภาระผูกพันและเปGนส"วนหน่ึงของสัญญาจ#าง 

11.4  ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ต#องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม"ให#มีการละเมิดสิทธิหรือทรัพย/สินทาง 
ปaญญาของบุคคลใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ต#องรับผิดชอบชดใช#ค"าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมด 

 11.5 บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบว"าไม"เปGนไปตามสัญญาท่ีทําไว#กับ บสย. โดย 
บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร#องค"าเสียหายได# 
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12. การบอกเลิกสัญญา
12.1 ในกรณีท่ีผลงานของผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ในข้ันตอนใดไม"ผ"านการตรวจรับจาก บสย. และต#อง

ปรับปรุงแก#ไขให#เปGนไปตามท่ีกําหนดไว#ในขอบเขตการดําเนินงานน้ีหรือตามท่ีได#ตกลงกัน ถ#าการแก#ไขดังกล"าวยังไม"ผ"านการตรวจรับ
อีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ#างมิให#ดําเนินการต"อไปโดยท่ี บสย. ไม"ต#องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

12.2  บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ#างในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแล#วเห็นว"า การดําเนินงานของผู#ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส/ไม"ได#เปGนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไม"สามารถทํางานให#แล#วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญาได# 

12.3 การบอกเลิกสัญญาตามข#อ 12.1 หรือ ข#อ 12.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกร#องจาก
ธนาคารผู#ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาเปGนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต"บางส"วนก็ได#แล#วแต" บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิ
เรียกค"าเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ไม"ปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ต#องจ#างผู#อ่ืนดําเนินงาน
โครงการน้ีแทนผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/จะต#องชดใช#ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว#ในสัญญาด#วย 

12.4 บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก"อนกําหนดได# โดยการบอกกล"าวล"วงหน#าอย"างน#อย 30 (สามสิบ) วัน โดยท่ี บสย. 
ตกลงจะจ"ายเงินค"าจ#างตามสัดส"วนของงานท่ีส"งมอบและผ"านการตรวจรับแล#ว ท้ังน้ี การชําระเงินท้ังหมดจะต#องไม"เกินค"าจ#างตามสัญญา  

13. ลิขสิทธิ์ของงาน
งานท่ีได#ดําเนินการตามสัญญาภายใต#โครงการน้ี ให#ถือเปGนลิขสิทธ์ิของ บสย. ตามกฎหมาย ห#ามมิให#ผู#ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ เผยแพร" ทําซ้ํา หรือส"งมอบให#แก"บุคคลใด ไม"ว"าบางส"วนหรือท้ังหมดของงาน เว#นแต"จะได#รับความ
ยินยอมเปGนลายลักษณ/อักษรจาก บสย. เท"าน้ัน 

14. อัตราค�าปรับ
14.1 กรณีผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ไม"ส"งมอบงานท่ีจ#างในกําหนด หรือส"งมอบงานท่ีจ#างไม"ถูกต#อง

ครบถ#วนตามวัตถุประสงค/ขอบเขตงาน ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ยินยอมให# บสย. ปรับเปGนรายวันในอัตราร#อยละ 0.1 
(ศูนย/จุดหน่ึง) ของมูลค"าสัญญาท้ังหมดนับถัดจากวันครบกําหนดส"งมอบตามระยะเวลาดําเนินงาน จนกว"าจะสามารถส"งมอบงานท่ี
จ#างได#ถูกต#องครบถ#วน  

 หากค"าปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกว"าร#อยละ 10 ของมูลค"าสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิยกเลิก
สัญญาได#ทันที 

14.2 กรณีท่ีผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ปฏิบัติงานไม"ถูกต#องตามวัตถุประสงค/ขอบเขตงาน หรือฝzาฝ{นการ
ปฏิบัติงานด#วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนก"อให#ความเสียหาย หรือค"าใช#จ"ายแก" บสย. ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ต#องชดใช#
ค"าเสียหาย รวมท้ังค"าใช#จ"ายท่ีเกิดข้ึนให#แก" บสย. โดยไม"มีข#อโต#แย#ง ท้ังน้ี หาก บสย. ต#องจ#างบุคคลภายนอกเข#ามาทํางานแทนในส"วน
งานท่ียังไม"แล#วเสร็จ ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ต#องชดใช#เงินค"าจ#าง รวมถึงค"าใช#จ"ายท่ีเพ่ิมข้ึนอีกส"วนหน่ึงแทน บสย. ด#วย  

14.3 กรณีท่ีผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพร"องจนเปGนเหตุให# บสย. ได#รับความ
เสียหาย เกิดค"าปรับ หรือค"าใช#จ"าย โดยท่ี บสย. ไม"ได#ใช#สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ต#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 - 14.3 ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ต#อง
ชําระภายใน 15 (สิบห#า) วัน นับถัดจากวันท่ีได#รับการแจ#งเปGนหนังสือจาก บสย. หากไม"ชําระภายในระยะเวลาดังกล"าว ผู#ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ยินยอมให# บสย. หักเงินท่ีจะจ"ายให#แก"ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ หากยังไม"ครบถ#วนเพียงพอ 
ให# บสย. มีสิทธ์ิหักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถ#วนท้ังจํานวนได#ทันที 

    14.4 การของดหรือลดค"าปรับ ให#ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ แสดงเจตนาเปGนหนังสือพร#อมเหตุผล 
โดยให#อยู"ในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดค"าปรับ หากพิสูจน/ได#ว"าเปGนเพราะความผิดของ บสย. มีส"วนร"วม
ด#วย การอนุมัติให#งดหรือลดค"าปรับน้ันจะถือว"าผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ ได#ยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกร#องค"าเสียหาย
ใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุน้ันได#อีก 
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15. วงเงินในการจัดจ�าง
     วงเงินงบประมาณ 5,003,260 บาท (ห#าล#านสามพันสองร#อยหกสิบบาทถ#วน) โดยรวมภาษีมลูค"าเพ่ิม ค"าขนส"ง ค"าจัดส"ง

ไปรษณีย/ธรรมดาและอ่ืนๆ (ถ#ามี) 

16. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ฝzายพิธีการคํ้าประกัน บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย"อม (บสย.) เลขท่ี 2922/243อาคารชาญอิสสระทาว

เวอร/ 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.

.......................................................... 
 (นางสาวปoยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ/) 

ประธานกรรมการ 

.......................................................... 
(นายวุฒินันท/ อยู"ขวัญ) 

กรรมการ 

.......................................................... 
( นางสาวศิยาพร  พันธ/ฟaก ) 

กรรมการและเลขานุการ 



 

ด้านใน 

เอกสารแนบ 
ร่างแบบหนังสือแจ้งลูกค้าเร่ืองการน าส่งข้อมูลเครดิตบูโร 

29.7 cm. 

21 cm. 

ด้านนอก 

แ

29.7 cm. 

21 cm. 

พับครึ่ง 29.7 cm. 

พับครึ่ง 
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เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         www.tcg.or.th  email : info@tcg.or.th 
ช้ัน 16-18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่         โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800 

หนังสือแจ้งลูกค้าเพื่อทราบการรายงานข้อมูลเครดิต 
(เอกสารส าคัญ) 

เหตุขัดข้องท่ีน าจ่ายผู้รับไม่ได้ 
 1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 
 2. ไม่มีเลขท่ีบ้านตามจ่าหน้า 
 3. ไม่ยอมรับ 
 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหนา้ 
 5. ไม่มารับตามก าหนด 
 6. เลิกกิจการ 
 7. ย้ายไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 
 8. อืน่ๆ 
ลงช่ือ ....................................... 

ช าระค่าฝากส่งเป็นสินเชื่อ 
ใบอนุญาตเลขที่พิเศษ xx/xxxx 

ศฝ.เพชรเกษม xx 

zl



     หนังสือแจ้งให้ลูกคา้ทราบเกี่ยวกับการส่งข้อมูลให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิต     
วันที ่10 xxxxx 2565 

เรื่อง แจ้งการน าส่งข้อมูลเครดิต 
เรียน [name]  

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอแสดงความยินดีกับท่านซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ย่ืนขอสินเชื่อไว้กับ ธนาคาร [Bankname] 
สาขา [Branchname] และได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว โดยมี บสย. ให้การค  าประกันจ านวน [credit_limit] บาท นั น 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ก าหนดให้ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเครดิตของท่านให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ที่  บสย. เป็นสมาชิกอยู่ และแจ้งให้
ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตที่ส่งไปดังกล่าว ดังนั น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
ข้างต้น บสย. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในเดือน xxxx 2565 บสย. ได้น าส่งข้อมูลเครดิตของท่านสิ นสุดในเดือน xxxx 2565 ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
แล้ว โดยข้อมูลเครดิตที่ บสย. ส่งไปดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏท้ายหนังสือนี  

ทั งนี   ข้อมูลเครดิตที่ บสย. น าส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าว แสดงประวัติการช าระหนี ที่ท่านมีกับ บสย. เพียงสถานะล่าสุดในขณะที่ 
บสย. จัดท าข้อมูลเพื่อน าส่งข้อมูลเครดิตให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าวเท่านั น ซึ่งข้อมูลเครดิตดังกล่าวอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ บสย. มีอยู่ในขณะนี  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ หากมขี้อสงสัย หรือขอ้สอบถาม โปรดติดตอ่ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

ขอแสดงความนับถือ  
 บรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ข้อมูลท่ีได้มีการน าส่งให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อเจ้าของข้อมูล : [name] [surname] วันเดือนปีเกิด / วนัที่จดทะเบียน : [date_of_birthxxxx]  
เลขท่ีบัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล : [card_idxxxx] 
ท่ีอยู่จัดส่ง : [address] 

ข้อมูลภาระค  าประกันสินเชื่อ       ประเภทสินเชื่อ: ค  าประกันเงินกู ้

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 1. จ านวนเงินที่แสดงในรายงานข้อมูลเครดิต เป็นเพียงจ านวนเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การน าส่งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเท่านั น ทั งนี  อาจแตกต่างกับยอดหนี คงค้างที่สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา และหรือ 
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินก่อนทุกครั ง 

2. หมายเลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล จะแสดงเป็นบางส่วนเท่านั นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
3. กรณีท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999

ตารางรหัสสถานะบัญช ี

รหัสสถานะบัญช ี ความหมายของรหัสสถานะบัญช ี รหัสสถานะบัญช ี ความหมายของรหัสสถานะบัญช ี

10 หรือ 010 บัญชีปกติ 31 หรือ 031 อยู่ระหว่างช าระหนี ตามค าพิพากษาตามยอม 

11 หรือ 011 ปิดบัญชี 32 หรือ 032 ศาลพิพากษายกฟ้องเนือ่งจากขาดอายุความหรือเหตุอืน่ เว้นแต่ยก
ฟ้องเนือ่งจากความเป็นหนี มิได้มอียู่จริง 

12 หรือ 012 พักช าระหนี ตามนโยบายของสมาชิก 33 หรือ 033 ปิดบัญชีเนือ่งจากตัดหนี สญู 

13 หรือ 013 พักช าระหนี ตามนโยบายของรัฐ 40 หรือ 040 อยู่ระหว่างช าระสนิเชือ่ปิดบัญช ี
14 หรือ 014 พักช าระหนี ตามเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ 41 หรือ 041 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการ 
20 หรือ 020 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน 42 หรือ 042 โอนหรือขายหนี ที่ค้างช าระเกนิ 90 วัน 
21 หรือ 021 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
43 หรือ 043 โอนหรือขายหนี  และช าระหนี เสร็จสิ น 

30 หรือ 030 อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 44 หรือ 044 โอนหรือขายหนี ที่เป็นสถานะบัญชีปกต ิ



หนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบเกีย่วกบัการส่งข้อมูลให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
 วันที่ 10 มกราคม 2566 

เรื่อง แจ้งการน าส่งข้อมูลเครดิต 
เรียน [name] 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ก าหนดให้   
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเครดิตของท่านให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ซ่ึง บสย. เป็นสมาชิกอยู่ และ         
แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตที่ส่งไปดังกล่าว ดังนั้น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ตลอดจนประกาศจากคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลเครดิตข้างต้น บสย. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งข้อมูลเครดิตของท่าน ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด โดยข้อมูลเครดิต
ที่ส่งไปดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏท้ายหนังสือนี้ 

ทั้งนี้  ข้อมูลที่ บสย. น าส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าว จะแสดงประวัติการช าระหนี้ที่ท่านมีกับ บสย. เพียงสถานะล่าสุดในขณะที่ บสย. 
จัดท าข้อมูลเพื่อน าส่งข้อมูลเครดิต ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งข้อมูลเครดิตดังกล่าวอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ บสย. มีอยู่ในขณะนี้ 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ หากมขี้อสงสัย หรือขอ้สอบถาม โปรดติดตอ่ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

ขอแสดงความนับถือ  
 บรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ข้อมูลท่ีได้มีการน าส่งให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อเจ้าของข้อมูล : [name] [surname] วันเดือนปีเกิด / วนัที่จดทะเบียน : [date_of_birthxxxx]  
เลขท่ีบัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล : [card_idxxxx] 
ท่ีอยู่จัดส่ง : [address] 
ข้อมูลภาระค  าประกันสินเชื่อ/ข้อมูลสินเชือ่ 

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

วันท่ีผิดนัดช าระหนี  : [default_date]
รายละเอียดข้อมูลท่ีส่งให้กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ในรอบปี ท่ีผ่านมา 

เดือน/ปี ท่ีรายงาน วงเงินภาระค  าประกัน/ภาระหนี  ภาระหนี คงเหลือ ยอดหนี ที่เกินก าหนดช าระ สถานะบัญช ี
01/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
02/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
03/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
04/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
05/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
06/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
07/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
08/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
09/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
10/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
11/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
12/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

หมายเหตุ  1. จ านวนเงินที่แสดงในรายงานข้อมูลเครดิต เป็นเพียงจ านวนเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การน าส่งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ อาจแตกต่างกับยอดหนี้คงค้างที่สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา และหรือ 
 ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินก่อนทุกครั้ง 

2. หมายเลขบัตรประชาชนหรือทะเบียนนิติบุคคล จะแสดงเป็นบางส่วนเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
3. กรณีท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999

ค าอธิบายสถานะบญัชี บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
10 หรือ 010 บัญชีปกติ 31 หรือ 031 อยู่ระหว่างช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 
11 หรือ 011 ปิดบัญชี 32 หรือ 032 ศาลพิพากษายกฟ้องเนือ่งจากขาดอายุความหรือเหตุอืน่ เว้นแต่ยกฟ้อง

เนื่องจากความเป็นหนี้มิไดม้ีอยู่จริง 
12 หรือ 012 พักช าระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก 33 หรือ 033 ปิดบัญชีเนือ่งจากตัดหนี้สญู 
13 หรือ 013 พักช าระหนี้ตามนโยบายของรัฐ 40 หรือ 040 อยู่ระหว่างช าระสนิเชือ่ปิดบัญช ี
14 หรือ 014 พักช าระหนี้ตามเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ 41 หรือ 041 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการ 
20 หรือ 020 หนี้ค้างช าระเกิน 90 วัน 42 หรือ 042 โอนหรือขายหนี้ที่ค้างช าระเกนิ 90 วัน 
21 หรือ 021 หนี้ค้างช าระเกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
43 หรือ 043 โอนหรือขายหนี้ และช าระหนี้เสร็จสิน้ 

30 หรือ 030 อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 44 หรือ 044 โอนหรือขายหนี้ที่เป็นสถานะบัญชีปกติ 



     หนังสือแจ้งให้ลูกคา้ทราบเกี่ยวกับการส่งข้อมูลให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิต     
วันที ่10 xxx 2565 

เรื่อง แจ้งการน าส่งข้อมูลเครดิต 
เรียน คุณ [name] [surname] 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอแสดงความยินดีกับท่านซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ย่ืนขอสินเชื่อไว้กับ ธนาคาร [Bankname] 
สาขา [Branchname] และได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว โดยมี บสย. ให้การค  าประกันจ านวน [credit_limit] บาท นั น 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ก าหนดให้ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเครดิตของท่านให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ที่  บสย. เป็นสมาชิกอยู่ และแจ้งให้
ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตที่ส่งไปดังกล่าว ดังนั น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
ข้างต้น บสย. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในเดือน xxxx 2565 บสย. ได้น าส่งข้อมูลเครดิตของท่านสิ นสุดในเดือน xxxx 2565 ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
แล้ว โดยข้อมูลเครดิตที่ บสย. ส่งไปดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏท้ายหนังสือนี  

ทั งนี   ข้อมูลเครดิตที่ บสย. น าส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าว แสดงประวัติการช าระหนี ที่ท่านมีกับ บสย. เพียงสถานะล่าสุดในขณะที่ 
บสย. จัดท าข้อมูลเพื่อน าส่งข้อมูลเครดิตให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าวเท่านั น ซึ่งข้อมูลเครดิตดังกล่าวอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ บสย. มีอยู่ในขณะนี  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ หากมขี้อสงสัย หรือขอ้สอบถาม โปรดติดตอ่ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

ขอแสดงความนับถือ  
 บรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ข้อมูลท่ีได้มีการน าส่งให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อเจ้าของข้อมูล : [name] [surname] วันเดือนปีเกิด / วนัที่จดทะเบียน : [date_of_birthxxxx]  
เลขท่ีบัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล : [card_idxxxx] 
ท่ีอยู่จัดส่ง : [address] 

ข้อมูลภาระค  าประกันสินเชื่อ       ประเภทสินเชื่อ: ค  าประกันเงินกู ้

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 1. จ านวนเงินที่แสดงในรายงานข้อมูลเครดิต เป็นเพียงจ านวนเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การน าส่งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเท่านั น ทั งนี  อาจแตกต่างกับยอดหนี คงค้างที่สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา และหรือ 
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินก่อนทุกครั ง 

2. หมายเลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล จะแสดงเป็นบางส่วนเท่านั นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
3. กรณีท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999

ตารางรหัสสถานะบัญช ี

รหัสสถานะบัญช ี ความหมายของรหัสสถานะบัญช ี รหัสสถานะบัญช ี ความหมายของรหัสสถานะบัญช ี

10 หรือ 010 บัญชีปกติ 31 หรือ 031 อยู่ระหว่างช าระหนี ตามค าพิพากษาตามยอม 

11 หรือ 011 ปิดบัญชี 32 หรือ 032 ศาลพิพากษายกฟ้องเนือ่งจากขาดอายุความหรือเหตุอืน่ เว้นแต่ยก
ฟ้องเนือ่งจากความเป็นหนี มิได้มอียู่จริง 

12 หรือ 012 พักช าระหนี ตามนโยบายของสมาชิก 33 หรือ 033 ปิดบัญชีเนือ่งจากตัดหนี สญู 

13 หรือ 013 พักช าระหนี ตามนโยบายของรัฐ 40 หรือ 040 อยู่ระหว่างช าระสนิเชือ่ปิดบัญช ี
14 หรือ 014 พักช าระหนี ตามเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ 41 หรือ 041 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการ 
20 หรือ 020 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน 42 หรือ 042 โอนหรือขายหนี ที่ค้างช าระเกนิ 90 วัน 
21 หรือ 021 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
43 หรือ 043 โอนหรือขายหนี  และช าระหนี เสร็จสิ น 

30 หรือ 030 อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 44 หรือ 044 โอนหรือขายหนี ที่เป็นสถานะบัญชีปกต ิ



หนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบเกีย่วกบัการส่งข้อมูลให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
 วันที่ 10 มกราคม 2566 

เรื่อง แจ้งการน าส่งข้อมูลเครดิต 
เรียน คุณ [name] [surname]  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ก าหนดให้   
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเครดิตของท่านให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ซ่ึง บสย. เป็นสมาชิกอยู่ และ         
แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตที่ส่งไปดังกล่าว ดังนั้น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ตลอดจนประกาศจากคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลเครดิตข้างต้น บสย. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งข้อมูลเครดิตของท่าน ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด โดยข้อมูลเครดิต
ที่ส่งไปดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏท้ายหนังสือนี้ 

ทั้งนี้  ข้อมูลที่ บสย. น าส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าว จะแสดงประวัติการช าระหนี้ที่ท่านมีกับ บสย. เพียงสถานะล่าสุดในขณะที่ บสย. 
จัดท าข้อมูลเพื่อน าส่งข้อมูลเครดิต ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งข้อมูลเครดิตดังกล่าวอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ บสย. มีอยู่ในขณะนี้ 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ หากมขี้อสงสัย หรือขอ้สอบถาม โปรดติดตอ่ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

ขอแสดงความนับถือ  
 บรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ข้อมูลท่ีได้มีการน าส่งให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อเจ้าของข้อมูล : [name] [surname] วันเดือนปีเกิด / วนัที่จดทะเบียน : [date_of_birthxxxx]  
เลขท่ีบัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล : [card_idxxxx] 
ท่ีอยู่จัดส่ง : [address] 
ข้อมูลภาระค  าประกันสินเชื่อ/ข้อมูลสินเชือ่ 

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

วันท่ีผิดนัดช าระหนี  : [default_date]
รายละเอียดข้อมูลท่ีส่งให้กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ในรอบปี ท่ีผ่านมา 

เดือน/ปี ท่ีรายงาน วงเงินภาระค  าประกัน/ภาระหนี  ภาระหนี คงเหลือ ยอดหนี ที่เกินก าหนดช าระ สถานะบัญช ี
01/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
02/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
03/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
04/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
05/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
06/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
07/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
08/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
09/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
10/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
11/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
12/2565 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

หมายเหตุ  1. จ านวนเงินที่แสดงในรายงานข้อมูลเครดิต เป็นเพียงจ านวนเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การน าส่งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ อาจแตกต่างกับยอดหนี้คงค้างที่สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา และหรือ 
 ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินก่อนทุกครั้ง 

2. หมายเลขบัตรประชาชนหรือทะเบียนนิติบุคคล จะแสดงเป็นบางส่วนเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
3. กรณีท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999

ค าอธิบายสถานะบญัชี บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
10 หรือ 010 บัญชีปกติ 31 หรือ 031 อยู่ระหว่างช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 
11 หรือ 011 ปิดบัญชี 32 หรือ 032 ศาลพิพากษายกฟ้องเนือ่งจากขาดอายุความหรือเหตุอืน่ เว้นแต่ยกฟ้อง

เนื่องจากความเป็นหนี้มิไดม้ีอยู่จริง 
12 หรือ 012 พักช าระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก 33 หรือ 033 ปิดบัญชีเนือ่งจากตัดหนี้สญู 
13 หรือ 013 พักช าระหนี้ตามนโยบายของรัฐ 40 หรือ 040 อยู่ระหว่างช าระสนิเชือ่ปิดบัญช ี
14 หรือ 014 พักช าระหนี้ตามเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ 41 หรือ 041 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการ 
20 หรือ 020 หนี้ค้างช าระเกิน 90 วัน 42 หรือ 042 โอนหรือขายหนี้ที่ค้างช าระเกนิ 90 วัน 
21 หรือ 021 หนี้ค้างช าระเกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี้ ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
43 หรือ 043 โอนหรือขายหนี้ และช าระหนี้เสร็จสิน้ 

30 หรือ 030 อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 44 หรือ 044 โอนหรือขายหนี้ที่เป็นสถานะบัญชีปกติ 



(ร�าง) เอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e–bidding) 
เลขที่ ............................ 

โครงการจัดจ�างพิมพ�หนังสือแจ�งลูกค�าเร่ืองการนําส�งข�อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป1 พ.ศ. 2565 
ตามประกาศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม 

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
----------------------------------------- 

 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม ซึ่งต�อไปน้ีเรยีกว�า “บสย.” มีความประสงค'จะประกวดราคาจ)าง 
ด)วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' โครงการจัดจ)างพิมพ'หนังสือแจ)งลูกค)าเรื่องการนําส�งข)อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป2 พ.ศ. 2565 
ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม โดยมีข)อแนะนําและข)อกําหนดดังต�อไปน้ี 

1. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
1.1   รายละเอียดและขอบเขตของงาน  
1.2   แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว)ในระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 
1.3   แบบสัญญาจ)าง 
1.4   แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา

1.5   บทนิยาม 
(1) ผู)มีผลประโยชน'ร�วมกัน
(2) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม

1.6   แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว)ในระบบการจดัซื้อจัดจ)างภาครัฐ 
(1) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2

1.7   แผนการใช)พัสดุท่ีผลติภายในประเทศ 

2. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม�เปBนบุคคลล)มละลาย  
2.3 ไม�เปBนบุคคลท่ีอยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
2.4 ไม�เปBนบุคคลซึ่งอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข)อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว)ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเปBนผู)ท่ีไม�ผ�านเกณฑ'การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไม�เปBนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว)ในบัญชีรายช่ือผู)ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และได)แจ)งเวียนแล)ว ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู)ท้ิงงานเปBนหุ)นส�วนผู)จัดการ กรรมการผู)จัดการ ผู)บริหาร ผู)มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด)วย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต)องห)ามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2.7 มีอาชีพรับจ)างในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' 



- 2 -

2.8 ไม�เปBนผู)มีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืนท่ีเข)ายื่นข)อเสนอให)แก� บสย. ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส' หรือไม�เปBนผู)กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปBนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งน้ี 

2.9 ไม�เปBนผู)ได)รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ)มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว)นแต�รัฐบาลของผู)ยื่นข)อเสนอ
ได)มีคําสั่งให)สละเอกสิทธ์ิและความคุ)มกันเช�นว�าน้ัน 

2.10 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ (Thai Government Procurement: 
e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

2.11 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องไม�เคยผิดเง่ือนไขสัญญาจนเปBนเหตุให) บสย. บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินค)างชําระ 
หรือมีป\ญหาข)อโต)แย)งหรือข)อพิพาทใดๆ กับ บสย. ไม�ว�าข)อโต)แย)ง หรือข)อพิพาทจะอยู�ระหว�างเจรจาไกล�เกลี่ย หรือเปBนคดีใน
ช้ันศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นข)อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' 

2.12 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องมีผลงานประเภทการพิมพ'หนังสือแจ)งข)อมูลเครดิตบูโร กับหน�วยงานราชการ หรือ 
หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือภาคเอกชนเปBนบริษัทหรือบริษัทมหาชน และต)องเปBนผลงานท่ี
ดําเนินการตามสัญญาเปBนท่ีเรียบร)อย ซึ่งมีมูลค�าผลงานในสัญญาเดียวไม�ต่ํากว�า 2,000,000.00 บาท อย�างน)อย 1 ผลงาน 
ระยะเวลาไม�เกิน 5 ป2 นับตั้งแต�วันท่ียื่นข)อเสนอโครงการ       

2.13 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องมีคุณสมบัติครบถ)วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข)อ 2.1 – 2.12 ทุกประการ ในกรณีท่ี 
ผู)ยื่นข)อเสนอรายใดปฏิบัติไม�ถูกต)องตามเง่ือนไขดังกล�าว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม�รับพิจารณาราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันๆ 
และจะถือว�าเปBนผู)ไม�มีสิทธิเสนอราคา  

3. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ
ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 

โดยแยกเปBน 2 ส�วน คือ 
3.1 ส�วนท่ี 1 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเปBนนิติบุคคล
(ก)  ห)างหุ)นส�วนสามัญหรือห)างหุ)นส�วนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

บัญชีรายช่ือหุ)นส�วนผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห'สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) และบัญชีผู)ถือหุ)นรายใหญ� (ถ)ามี) พร)อมรับรอง
สําเนาถูกต)อง    

(2) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคลให)ยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู)น้ัน สําเนาข)อตกลงท่ีแสดงถึงการเข)าเปBนหุ)นส�วน (ถ)ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู)เปBนหุ)นส�วน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู)เปBนหุ)นส�วนท่ีมิได)ถือสัญชาติไทย พร)อมท้ังรับรองสําเนาถูกต)อง 

(3) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเปBนผู)ยื่นข)อเสนอร�วมกันในฐานะเปBนผู)ร�วมค)า ให)ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข)าร�วมค)า และเอกสารตามท่ีระบุไว)ใน (1) หรือ (2) ของผู)ร�วมค)า แล)วแต�กรณี 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย' และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภพ.20) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง
(5) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง
(6) ผลงานประเภทการพิมพ'หนังสือแจ)งข)อมูลเครดิตบูโร กับหน�วยงานราชการ หรือ หน�วยงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือภาคเอกชนเปBนบริษัทหรือบริษัทมหาชน และต)องเปBนผลงานท่ีดําเนินการ
ตามสัญญาเปBนท่ีเรียบร)อย ซึ่งมีมูลค�าผลงานในสัญญาเดียวไม�ต่ํากว�า 2,000,000.00 บาท อย�างน)อย 1 ผลงาน ระยะเวลา 
ไม�เกิน 5 ป2 นับตั้งแต�วันท่ียื่นข)อเสนอโครงการ โดยแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญา พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
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(7) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจัดจ)างภาครัฐ
ตามแบบในข)อ 1.6 (1)  โดยไม�ต)องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

ท้ังน้ี เมื่อผู)ยื่นข)อเสนอดําเนินการแนบไฟล'เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ครบถ)วน ถูกต)อง
แล)ว ระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐจะสร)างบัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ตามแบบในข)อ 1.6 (1) ให)โดยผู)ยื่นข)อเสนอไม�ต)องแนบบัญชี
เอกสารส�วนท่ี 1 ดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

3.2 ส�วนท่ี  2  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
(1) ในกรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอมอบอํานาจให)บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให)แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งปfด

อากรแสตมปgตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู)มอบอํานาจและผู)รับมอบอํานาจ ท้ังน้ี หากผู)รับมอบอํานาจเปBน
บุคคลธรรมดาต)องเปBนผู)ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล)วเท�าน้ัน 

(2) สําเนาใบข้ึนทะเบียนผู)ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) พร)อมรับรอง
สําเนาถูกต)อง (ถ)ามี) 

(3) ข)อเสนอด)านเทคนิคเปBนภาษาไทย คือ รายละเอียดการพิมพ'หนังสือแจ)งลูกค)าเรื่องการนําส�ง
ข)อมูลเครดิตบูโร ตามท่ีกําหนดไว)ในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ข)อ 4 และข)อ 5 พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 

(4) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจัดจ)างภาครัฐ
ตามแบบในข)อ 1.6 (2)  โดยไม�ต)องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

ท้ังน้ี เมื่อผู)ยื่นข)อเสนอดําเนินการแนบไฟล'เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ครบถ)วน ถูกต)องแล)ว 
ระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐจะสร)างบัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ตามแบบในข)อ 1.6 (2) ให)โดยผู)ยื่นข)อเสนอไม�ต)องแนบบัญชี
เอกสารส�วนท่ี 2 ดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

4. การเสนอราคา
4.1 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคาทางการระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐตามท่ีกําหนดไว)ใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'น้ี โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้นและจะต)องกรอกข)อความให)ถูกต)องครบถ)วน พร)อมท้ัง
หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู)ยื่นข)อเสนอโดยไม�ต)องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

4.2 ในการเสนอราคาให)เสนอราคาเปBนเงินบาทและเสนอราคาได)เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว)ท)ายใบเสนอราคาให)ถูกต)อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต)องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ)าตัวเลข
และตัวหนังสือไม�ตรงกัน ให)ถือตัวหนังสือเปBนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
ค�าใช)จ�ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว)แล)ว 

ราคาท่ีเสนอจะต)องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น)อยกว�า 90 วัน ตั้งแต�วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา 
ผู)ยื่นข)อเสนอต)องรับผดิชอบราคาท่ีตนได)เสนอไว)และจะถอนการเสนอราคามไิด) 

4.3   ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องเสนอกําหนดเวลาดําเนินงานแล)วเสร็จภายใน 1 (หน่ึง) ป2 นับถัดจากวันท่ี บสย. มี
หนังสือแจ)งเริ่มปฏิบัติงาน หรือวันท่ีส�งหนังสือแจ)งลูกค)าครบ 1,000,652 ฉบับ แล)วแต�เง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงถึงก�อน  

 4.4 ผู�ย่ืนข�อเสนอจะต�องส�งตัวอย�างกระดาษท่ีจะใช�พิมพ�หนังสือแจ�งลูกค�า จํานวน 3 ชุด โดยลงนาม
รับรองพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) ให�กับ บสย. ภายในวันท่ี                       พ.ศ. 256... ระหว�างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 
ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) สํานักงานใหญ� ชั้น 17 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร� 2 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม� แขวงบางกะปI เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ  

   ท้ังนี้ บสย. ไม�รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแก�ตัวอย�างดังกล�าว ตัวอย�างท่ีเหลือหรือไม�ใช�
แล�ว บสย. จะคืนให�แก�ผู�ย่ืนข�อเสนอ 
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4.5 ก�อนเสนอราคา ผู)ยื่นข)อเสนอควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงานฯลฯ ให)ถ่ีถ)วนและ
เข)าใจเอกสารประกวดราคาจ)างอิเล็กทรอนิกส'ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นข)อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ)าง
อิเล็กทรอนิกส' 

4.6  ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐในวันท่ี................ พ.ศ. 
256... ระหว�างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให)ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐเปBนเกณฑ' 

 เมื่อพ)นกําหนดเวลายื่นข)อเสนอและเสนอราคาแล)ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข)อเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 

4.7   ผู)ยื่นข)อเสนอต)องจัดทําเอกสารสําหรับใช)ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล'เอกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผู)ยื่นข)อเสนอต)องเปBนผู)รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ)วน ถูกต)อง และชัดเจนของ
เอกสาร PDF File ก�อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล)วจึงส�งข)อมูล (Upload) เพ่ือเปBนการเสนอราคาให)แก� บสย. ผ�านทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 

4.8   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู)ยื่น
ข)อเสนอแต�ละรายว�า เปBนผู)ยื่นข)อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืนตามข)อ 1.5 (1) หรือไม� หากปรากฏว�า 
ผู)ยื่นข)อเสนอรายใดเปBนผู)ยื่นข)อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู)ยื่นข)อเสนอท่ี
มีผลประโยชน'ร�วมกันน้ันออกจากการเปBนผู)ยื่นข)อเสนอ 

    หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ว�า ก�อนหรือในขณะท่ีมีการ
พิจารณาข)อเสนอ มีผู)ยื่นข)อเสนอรายใดกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปBนธรรมตามข)อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือว�ามีการกระทําอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปBนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู)ยื่นข)อเสนอราย
น้ันออกจากการเปBนผู)ยื่นข)อเสนอ และ บสย.จะพิจารณาลงโทษผู)ยื่นข)อเสนอดังกล�าวเปBนผู)ท้ิงงาน เว)นแต� บสย. จะพิจารณา
เห็นว�าผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันมิใช�เปBนผู)ริเริ่มให)มีการกระทําดังกล�าวและได)ให)ความร�วมมือเปBนประโยชน'ต�อการพิจารณาของ บสย. 

4.9  ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องปฏิบตัิ ดงัน้ี 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว)ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
(2) ราคาท่ีเสนอจะต)องเปBนราคาท่ีรวมภาษีมลูค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ)าม)ี รวมค�าใช)จ�ายท้ังปวงไว)ด)วยแล)ว
(3) ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องลงทะเบียนเพ่ือเข)าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด
(4) ผู)ยื่นข)อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล)วไม�ได)
(5) ผู)ยื่นข)อเสนอต)องศึกษาและทําความเข)าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด)วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส' ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว)ในเว็บไซต' www.gprocurement.go.th 
4.10 ผู)ยื่นข)อเสนอท่ีเปBนผู)ชนะการเสนอราคาต)องจัดทําแผนการใช)พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให) 

บสย. ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. หลักประกนัการเสนอราคา
ผู)ยื่นข)อเสนอต)องวางหลักประกันการเสนอราคาพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 

 โดยใช)หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี จํานวน 250,163.00 บาท (สองแสนห)าหมื่นหน่ึงร)อยหกสิบสามบาทถ)วน) 
5.1  เช็คหรือดราฟท'ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให)แก� บสย. ซึ่งเปBนเช็คหรือดราฟท'ลงวันท่ีท่ีใช)เช็คหรือดราฟท'น้ัน

ชําระต�อเจ)าหน)าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน 3 วันทําการ  
5.2  หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส'หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ระยะเวลาไม�น)อยกว�า 

90 วันตั้งแต�วันเสนอราคา 
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย'ท่ีได)รับอนุญาตให) ประกอบกิจการเงินทุน
เพ่ือการพาณิชย'และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร
แห�งประเทศไทยแจ)งเวียนให)ทราบ โดยอนุโลมให)ใช)ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 กรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอนําเช็คหรือดราฟท'ท่ีธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารภายในประเทศหรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย' มาวางเปBนหลักประกันการเสนอ
ราคาจะต)องส�งต)นฉบับ เอกสารดังกล�าวมาให) บสย. ตรวจสอบความถูกต)องในวันท่ี ................ พ.ศ. 256.... ระหว�าง เวลา 8.30 น. ถึง 
16.30 น. 

กรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอยื่นข)อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร�วมค)า” ประสงค'จะใช)หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส'
ของธนาคารในประเทศเปBนหลักประกันการเสนอราคา ให)ระบุช่ือผู)ยื่นข)อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน อิเล็กทรอนิกส'ฯ ดังน้ี  

(1) กรณีท่ีกิจการร�วมค)าได)จดทะเบียนเปBนนิติบุคคลใหม� ให)ระบุช่ือกิจการร�วมค)าดังกล�าวเปBนผู)ยื่นข)อเสนอ
(2) กรณีท่ีกิจการร�วมค)าไม�ได)จดทะเบียนเปBนนิติบุคคลใหม� ให)ระบุช่ือผู)เข)าร�วมค)า รายท่ีสัญญาร�วมค)า

กําหนดให)เปBนผู)เข)ายื่นข)อเสนอกับหน�วยงานของรัฐเปBนผู)ยื่นข)อเสนอ ท้ังน้ี “กิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเปBนนิติบุคคลใหม�” 
หมายความว�า กิจการร�วมค)า ท่ีจดทะเบียนเปBนนิติบุคคลต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค)า กระทรวงพาณิชย'  

หลักประกันการเสนอราคาตามข)อน้ี บสย. จะคืนให)ผู)ยื่นข)อเสนอหรือผู)คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันท่ี บสย. ได)พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู)ชนะการประกวดราคาเรียบร)อยแล)ว เว)นแต�ผู)ยื่นข)อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว)
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได)คะแนนรวมสูงสุด ไม�เกิน 3 ราย ให)คืนได)ต�อเมื่อได)ทําสัญญาหรือข)อตกลง หรือผู)ยื่นข)อเสนอได)พ)น
จากข)อผูกพันแล)ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณีใดๆ จะคืนให)โดยไม�มีดอกเบ้ีย 

6. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา
6.1 หากผู)ยื่นข)อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต)องครบถ)วนตามข)อ 3 และข)อเสนอด)านเทคนิคไม�สามารถแสดง

ต�อ บสย. ได)ว�าสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการดําเนินงานได) หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข)อเสนอไม�ถูกต)อง
ครบถ)วน หรือไม�ผ�านการตรวจการมีผลประโยชน'ร�วมกันของผู)ยื่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส'จะไม�รับพิจารณาราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ัน เว)นแต� ผู)ยื่นข)อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม�ครบถ)วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ี บสย. กําหนดไว)ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญและความแตกต�างน้ันไม�มีผลทําให)เกิดการได)เปรียบ
เสียเปรียบต�อผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือเปBนการผิดพลาดเล็กน)อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิผู)ยื่น
ข)อเสนอรายน้ัน 

6.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข)อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งน้ี บสย.จะพิจารณาตัดสินโดยใช)
หลักเกณฑ'ราคาต่ําสุด ซึ่งได)รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม ค�าขนส�ง ค�าจัดส�งไปรษณีย'ธรรมดา และอ่ืนๆ (ถ)ามี) แล)ว 

6.3   บสย. สงวนสิทธิไม�พิจารณาข)อเสนอของผู)ยื่นข)อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปน้ี 
6.3.1  ไม�ปรากฏช่ือผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู)รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ทาง

ระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ ของ บสย. 
6.3.2  ไม�กรอกข)อมูลผู)ยื่นข)อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 
6.3.3  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ท่ีเปBน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําให)เกิดความได)เปรียบเสียเปรียบแก�ผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน 
6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือ บสย. มีสิทธิให)ผู)ยื่นข)อเสนอช้ีแจงข)อเท็จจริงเพ่ิมเติมได) บสย. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข)อเสนอ ไม�รับ
ราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข)อเท็จจริงดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต)อง 
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6.5 บสย. ทรงไว)ซึ่งสิทธิท่ีจะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได)และอาจ
พิจารณาเลือกจ)าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
โดยไม�พิจารณาจัดจ)างเลยก็ได) สุดแต�จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน'ของ บสย. เปBนสําคัญ และให)ถือว�าการตัดสินของ บสย. 
เปBนเด็ดขาด ผู)ยื่นข)อเสนอจะเรียกร)องค�าเสียหายใดๆมิได) รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
และลงโทษผู)ยื่นข)อเสนอเปBนผู)ท้ิงงานไม�ว�าจะเปBนผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได)ว�าการยื่น
เสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ หรือใช)ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปBนต)น 

ในกรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได)ว�าไม�อาจดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ได) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือ บสย. จะให)ผู)ยื่น
ข)อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให)เช่ือได)ว�า ผู)ยื่นข)อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
ให)เสร็จสมบูรณ' หากคําช้ีแจงไม�เปBนท่ีรับฟ\งได) บสย. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข)อเสนอหรือไม�รับราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันท้ังน้ี 
ผู)ยื่นข)อเสนอดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร)องค�าใช)จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆ จาก บสย.  

6.6 ก�อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' หากปรากฏว�ามีการ
กระทําท่ีเข)าลักษณะผู)ยื่นข)อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได)รับการคัดเลือกมีผลประโยชน'ร�วมกัน หรือมีส�วนได)เสียกับผู)
ยื่นข)อเสนอ รายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปBนธรรม หรือสมยอมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือเจ)าหน)าท่ีในการเสนอ
ราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

       ในกรณีน้ีหากผู)จัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได)ดําเนินการไป
แล)วจะเปBนประโยชน'แก�ทาง บสย. อย�างยิ่ง ผู)จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได) 

      6.7  หากผู)ยื่นข)อเสนอซึ่งเปBนผู)ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว�าราคาต่ําสุดของผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืนท่ีไม�
เกินร)อยละ 10 บสย. จะจัดซื้อจัดจ)างจากผู)ประกอบการ SMEs ดังกล�าว โดยจัดเรียงลําดับผู)ยื่นข)อเสนอซึ่งเปBนผู)ประกอบการ 
SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว�าราคาต่ําสุดของผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืนไม�เกินร)อยละ 10 ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไม�เกิน 3 ราย 

 ผู)ยื่นข)อเสนอท่ีเปBนกิจการร�วมค)าท่ีจะได)สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู)เข)าร�วมค)าทุกรายจะต)องเปBนผู)ประกอบการ SMEs 
6.8  หากผู)ยื่นข)อเสนอซึ่งไม�ใช�ผู)ประกอบการ SMEs แต�เปBนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ี

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว�าราคาต่ําสุดของผู)ยื่นข)อเสนอซึ่งเปBนบุคคลธรรมดาท่ีมิได)ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของต�างประเทศไม�เกินร)อยละ 3 บสย. จะจัดซื้อจัดจ)างจากผู)ยื่นข)อสนอซึ่งเปBนบุคคลธรรมดาท่ี
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล�าว 

7. การทําสัญญา
7.1  ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะต)องทําสัญญาจ)างตามแบบสัญญา ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี 

บสย. ได)แจ)งให)ทราบเปBนลายลักษณ'อักษร และในการทําสัญญาให)ใช)สัญญาของ บสย. เท�าน้ัน หากไม�เข)าทําสัญญาหรือ
ข)อตกลงกับ บสย. ภายในเวลาท่ีกําหนดดังกล�าว บสย.สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว�าผู)ท่ีไม�เข)าทําสัญญากับ บสย.เปBนผู)ท้ิงงาน 

 7.2   การวางหลักประกัน 
ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ต)องวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลค�าร)อยละ 5 ของราคาท่ี บสย. 

ตกลงว�าจ)างตลอดอายุสัญญา ณ วันท่ีทําสัญญา โดยหลักประกันสัญญาให)ใช)อย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ี บสย. กําหนดดังต�อไปน้ี 
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท'ท่ีธนาคารภายในประเทศลงนามสั่งจ�ายให)แก� บสย. ซึ่งเปBนเช็คหรือดราฟท'ลงวันท่ี

ท่ีใช)เช็คหรือดราฟท'น้ันชําระต�อเจ)าหน)าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน 3 วันทําการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย�างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

หรือจะเปBนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส'ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย'ท่ีได)รับอนุญาตให)ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย'และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัท 
เงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ)งเวียนให)ทราบ โดยอนุโลมให)ใช)ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีไม�เกิดความเสียหาย หรือค�าใช)จ�ายใดๆ อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานหรือเก่ียวข)องกับงานท่ีผู)ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'มีหน)าท่ีต)องรับผิดชอบต�อความเสียหาย หรือค�าใช)จ�ายน้ันๆ หลักประกันน้ีจะคืนให) โดยไม�มี
ดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' พ)นจากข)อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตาม
สัญญาแล)ว 

 7.3  เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ)างด)วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' 
รวมถึงข)อเสนอของผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ถือเปBนภาระผูกพันและเปBนส�วนหน่ึงของสัญญาจ)าง 

7.4   ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ต)องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม�ให)มีการละเมิดสิทธิหรือ
ทรัพย'สินทางป\ญญาของบุคคลใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ต)องรับผิดชอบ 
ชดใช)ค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

 7.5  บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบว�าไม�เปBนไปตามสัญญาท่ีทําไว)กับ บสย. 
โดย บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร)องค�าเสียหายได) 

8. การบอกเลิกสัญญา
8.1 ในกรณีท่ีผลงานของผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ในข้ันตอนใดไม�ผ�านการตรวจรับจาก บสย. และ

ต)องปรับปรุงแก)ไขให)เปBนไปตามท่ีกําหนดไว)ในขอบเขตการดําเนินงานน้ีหรือตามท่ีได)ตกลงกัน ถ)าการแก)ไขดังกล�าวยังไม�ผ�าน
การตรวจรับอีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ)างมิให)ดําเนินการต�อไปโดยท่ี บสย. ไม�ต)องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

8.2  บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ)างในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแล)วเห็นว�า การดําเนินงานของผู)ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ไม�ได)เปBนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไม�สามารถทํางานให)แล)วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดใน
สัญญาได) 

8.3 การบอกเลิกสัญญาตามข)อ 8.1 หรือ ข)อ 8.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกร)องจาก
ธนาคารผู)ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาเปBนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต�บางส�วนก็ได)แล)วแต� บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมี
สิทธิเรียกค�าเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ไม�ปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ต)องจ)างผู)อ่ืน
ดําเนินงานโครงการน้ีแทนผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะต)องชดใช)ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว)ในสัญญาด)วย 

8.4 บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก�อนกําหนดได)  โดยการบอกกล�าวล�วงหน)าอย�างน)อย 30 (สามสิบ) วัน โดยท่ี 
บสย. ตกลงจะจ�ายเงินค�าจ)างตามสัดส�วนของงานท่ีส�งมอบและผ�านการตรวจรับแล)ว ท้ังน้ี การชําระเงินท้ังหมดจะต)องไม�เกิน
ค�าจ)างตามสัญญา  

9. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน
บสย. จะชําระเงินค�าจ)างตามสัญญา เปBนรายงวด ตามจํานวนหนังสือแจ)งลูกค)า ท่ีได)ส�งมอบคูณด)วยราคาต�อ

หน�วยตามท่ีระบุไว)ในสัญญาซึ่งได)รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมและอ่ืนๆ แล)ว และ บสย. ได)ทําการตรวจรับและรับมอบงานโดย
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร)อยแล)ว มีข้ันตอนดังน้ี 

9.1  คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับงาน เมื่อดําเนินการเรียบร)อยแล)วก็จะส�งหนังสือแจ)งการรับมอบ
ต�อผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'เพ่ือให)ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ส�งใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

9.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต�วันท่ีได)รับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเข)าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'โดยตรง ท้ังน้ี ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ตกลงเปBนผู)รับภาระ
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เงินค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให)มีการหักเงินดังกล�าวจาก
จํานวนเงินท่ีโอนในเดือนน้ันๆ 

9.3  ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะต)องส�งใบเสร็จรับเงินให) บสย. ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต�วันท่ี
ได)รับเงิน 

10. อัตราค�าปรับ
10.1 กรณีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ไม�ส�งมอบงานท่ีจ)างในกําหนด หรือส�งมอบงานท่ีจ)างไม�ถูกต)อง

ครบถ)วนตามวัตถุประสงค'ขอบเขตงาน ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ยินยอมให) บสย. ปรับเปBนรายวันในอัตราร)อยละ 
0.1 (ศูนย'จุดหน่ึง) ของมูลค�าสัญญาท้ังหมดนับถัดจากวันครบกําหนดส�งมอบตามระยะเวลาดําเนินงาน จนกว�าจะสามารถส�ง
มอบงานท่ีจ)างได)ถูกต)องครบถ)วน  

 หากค�าปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกว�าร)อยละ 10 ของมูลค�าสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิยกเลิก
สัญญาได)ทันที 

10.2 กรณีท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ปฏิบัติงานไม�ถูกต)องตามวัตถุประสงค'ขอบเขตงาน หรือฝvา
ฝwนการปฏิบัติงานด)วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนก�อให)ความเสียหาย หรือค�าใช)จ�ายแก� บสย. ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
ต)องชดใช)ค�าเสียหาย รวมท้ังค�าใช)จ�ายท่ีเกิดข้ึนให)แก� บสย. โดยไม�มีข)อโต)แย)ง ท้ังน้ี หาก บสย. ต)องจ)างบุคคลภายนอกเข)ามา
ทํางานแทนในส�วนงานท่ียังไม�แล)วเสร็จ ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ต)องชดใช)เงินค�าจ)าง รวมถึงค�าใช)จ�ายท่ีเพ่ิมข้ึนอีก
ส�วนหน่ึงแทน บสย. ด)วย  

10.3 กรณีท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพร�องจนเปBนเหตุให) บสย. ได)รับ
ความเสียหาย เกิดค�าปรับ หรือค�าใช)จ�าย โดยท่ี บสย. ไม�ได)ใช)สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ต)อง
ชดใช)ค�าเสียหาย ค�าปรับ หรือค�าใช)จ�ายให)แก� บสย. โดยสิ้นเชิง 

       การชดใช)ค�าเสียหาย ค�าปรับ หรือค�าใช)จ�าย ตาม ข)อ 10.1 - 10.3 ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
ต)องชําระภายใน 15 (สิบห)า) วัน นับถัดจากวันท่ีได)รับการแจ)งเปBนหนังสือจาก บสย. หากไม�ชําระภายในระยะเวลาดังกล�าว 
ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ยินยอมให) บสย. หักเงินท่ีจะจ�ายให)แก�ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' หากยังไม�
ครบถ)วนเพียงพอ ให) บสย. มีสิทธ์ิหักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถ)วนท้ังจํานวนได)ทันที 

10.4 การของดหรือลดค�าปรับ ให)ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' แสดงเจตนาเปBนหนังสือพร)อมเหตุผล 
โดยให)อยู�ในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดค�าปรับ หากพิสูจน'ได)ว�าเปBนเพราะความผิดของ บสย. มีส�วน
ร�วมด)วย การอนุมัติให)งดหรือลดค�าปรับน้ันจะถือว�าผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ได)ยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกร)อง
ค�าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุน้ันได)อีก 

11. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง
 ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะรับผิดชอบการส�งหนังสือแจ)งลูกค)าให)ใหม�โดยไม�คิดค�าใช)จ�ายใดๆท้ังสิ้น 

หากความผิดพลาดเกิดจากผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ในกรณีท่ีหนังสือส�งกลับมายัง บสย. ด)วยเหตุใด ก็ตาม 
ยกเว)นเปBนการดําเนินการจัดส�งตามข)อมูลท่ีบสย. ส�งให)กับผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' 

12. ลิขสิทธิ์ของงาน
งานท่ีได)ดําเนินการตามสัญญาภายใต)โครงการน้ี ให)ถือเปBนลิขสิทธ์ิของ บสย. ตามกฎหมาย ห)ามมิให)ผู)ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' เผยแพร� ทําซ้ํา หรือส�งมอบให)แก�บุคคลใด ไม�ว�าบางส�วนหรือท้ังหมดของงาน เว)นแต�จะได)รับ
ความยินยอมเปBนลายลักษณ'อักษรจาก บสย. เท�าน้ัน 
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13. ข�อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ
13.1   เงินค�าจ)างสําหรับงานจ)างครั้งน้ี ได)มาจากเงินงบประมาณประจําป2 2565 

 13.2   เมื่อ บสย. ได)คัดเลือกผู)ยื่นข)อเสนอราคารายใดให)เปBนผู)รับจ)างและได)ตกลงจ)างตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส'แล)ว ถ)าผู)รับจ)างจะต)องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ)างดังกล�าวเข)ามาจากต�างประเทศ และของน้ันต)องนําเข)ามา
โดยทางเรือในเส)นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให)บริการรับขนได)ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู)เสนอราคาซึ่งเปBนผู)รับจ)างจะต)องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด)วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 

(1) แจ)งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข)ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ)าท�า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต�วันท่ี
ผู)รับจ)างสั่งหรือซื้อของจากต�างประเทศ เว)นแต�เปBนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว)นให)บรรทุกโดยเรืออ่ืนได) 

(2) จัดการให)สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทยจากต�างประเทศ
มายังประเทศไทย เว)นแต�จะได)รับอนุญาตจากกรมเจ)าท�า ให)บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซึ่งจะต)องได)รับอนุญาต
เช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปBนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว)นให)บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู)รับจ)างจะต)องรับผิดตามกฎหมายว�าด)วยการส�งเสริมการ
พาณิชยนาวี 

13.3 ผู)ยื่นข)อเสนอซึ่ง บสย. ได)คัดเลือกแล)ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข)อตกลงจ)างเปBนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด
ดังระบุไว)ในข)อ 6 บสย. จะริบหลักประกันการยื่นข)อเสนอ หรือเรียกร)องจากผู)ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข)อเสนอทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร)องให)ชดใช)ความเสียหายอ่ืน (ถ)ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให)เปBนผู)ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด)วย
การจัดซื้อจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

13.4  บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก)ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข)อกําหนดในแบบสัญญาให)เปBนไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถ)ามี) 

13.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบท)ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'น้ี มีความขัดหรือแย)งกัน ผู)ยื่นข)อเสนอ
จะต)องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ บสย. คําวินิจฉัยดังกล�าวให)ถือเปBนท่ีสุด และผู)ยื่นข)อเสนอไม�มีสิทธิเรียกร)องค�าใช)จ�ายใดๆ 
เพ่ิมเติม 

13.6  บสย. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ)างในกรณีต�อไปน้ีได) โดยท่ีผู)ยื่นข)อเสนอจะเรียกร)องค�าเสียหายใดๆ 
จาก บสย. ไม�ได)  

(1) บสย.  ไม�ได)รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช)ในการจัดจ)างหรือได)รับจัดสรรแต�ไม�เพียงพอท่ีจะทําการจัดจ)าง
ครั้งน้ีต�อไป 

(2) มีการกระทําท่ีเข)าลักษณะผู)ยื่นข)อเสนอท่ีชนะการจัดจ)างหรือท่ีได)รับการคัดเลือกมีผลประโยชน'
ร�วมกัน หรือมีส�วนได)เสียกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปBนธรรม หรือสมยอมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอราย
อ่ืน หรือเจ)าหน)าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(3) การทําการจัดจ)างครั้งน้ีต�อไปอาจก�อให)เกิดความเสียหายแก� บสย. หรือกระทบต�อประโยชน'
สาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว�าด)วยการจัดซื้อจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
 ในระหว�างระยะเวลาการจ)าง ผู)รับจ)างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ'ท่ีกฎหมายและระเบียบได)กําหนดโดยเคร�งครัด 
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15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ
     บสย. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล)วเสร็จตามสัญญาของผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)รับการคัดเลือกให)เปBนผู)รับจ)าง

เพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ประกอบการ 
     ท้ังน้ี หากผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)รับการคัดเลือกไม�ผ�านเกณฑ'ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข)อเสนอหรือทําสัญญา

กับบสย.  ไว)ช่ัวคราว 

.......................................................... 
(นางสาวปfยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ') 

 ประธานกรรมการ 

.......................................................... 
(นายวุฒินันท' อยู�ขวัญ) 

กรรมการ 

.......................................................... 
( นางสาวศิยาพร  พันธ'ฟ\ก ) 

กรรมการและเลขานุการ 



 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 



- ๒ - 
 

 
 
 
 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
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สัญญาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการน าส่งข้อมูลเครดิตบูโร ปี 2565 
 

       สัญญาเลขท่ี บง…../2565 
 

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

 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังตอ่ไปนี้ 
 

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างานพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการน าส่งข้อมูลเครดิตบโูร

ของผู้ว่าจ้าง ปี 2565 พร้อมจัดส่งไปยังลูกค้าทางไปรษณีย์ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสาร แนบท้าย
สัญญา 

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี้ 

 

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

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 

 

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

(…………………………………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร



 

 

2 
 

พัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

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

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ………………………….. บาท (……………………………) 

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน …………………………………… บาท (…………………………………) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และ 2 

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

ข้อ 5 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันท่ี …………………………. และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

ภายในวันที่ ………………………….. หรือผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือแจ้งลูกค้าครบจ านวน 1,000,652 ฉบับ แล้วแต่เงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งถึงก่อน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้
รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก ผู้รับจ้าง 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
 ในกรณีมีความจ าเป็น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้ โดยแจ้งเป็น

หนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่างหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง 
 

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่  ในกรณี

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

ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็วและไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น
ให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 

ข้อ 7 การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วง

งานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ
ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 

ข้อ 8 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด  ๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ

จะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิด
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี ้ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น
ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น 

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

 

ข้อ 9 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง

หรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะเอาเงิน

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

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

ข้อ 10 การตรวจรับงานจ้าง 
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออก

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น 
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง

สิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 

ข้อ 11 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า

รายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจา้ง
จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
 

ข้อ 12 ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญานับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลา
แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันทีท่ างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้
ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 13 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอใหช้ าระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

ข้อ 13 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ

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

ข้อ 14 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

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

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 
 

ข้อ 15 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจาก

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

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 

ข้อ 16 การใช้เรือไทย 
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ

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

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

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 

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

ผนวก 4 
 

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

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

 

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

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

 
 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการจ�าง) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



แบบหนงัสอืคำ้ประกัน 
 

(หลักประกนัสัญญาจ้าง) 
(กรณีปกต)ิ 

 

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 

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

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

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

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

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

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

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

* หมายเหตุ :  กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ำประกันเริ่มมีผล 
ใช้บังคับให้มีผลตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง 

       

 



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

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

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

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



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

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

บทนิยาม 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

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

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

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

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

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

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

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

   ไม่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

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

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

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

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

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

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

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

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

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

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

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

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

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

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

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

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

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

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

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