
 

   
ประกาศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เร่ือง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจางผูสอบบัญชขีองบรรษัทประกนัสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาด

ยอม ประจำปบัญชี 2565 และ 2566 
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะจัดจางผูสอบบัญชีของบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดยอม ประจำปบัญชี 2565 และ 2566 โดยวิธีคัดเลือก ดังนั้น เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ เกี่ยวกับ

รางขอบเขตของงาน (TOR) ดังกลาว บสย. จึงประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจางผูสอบบัญชีของบรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ประจำปบัญชี 2565 และ 2566 มาใหทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง โดยสงหนังสือมายัง

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

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

0-2890-9900 หรือ ทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th โดยเปดเผยตัวภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหวางเวลา     

8.30 – 16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

โครงการจัดจางผูสอบบัญชีของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

 ประจำปบัญชี 2565 และ 2566  
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1. หลักการและเหตุผล 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) มีสถานะเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2534 กำหนดใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่ง บสย. แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานการ

ตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของ บสย. ใหทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ตามนโยบายการ

ตรวจเงินแผนดินและหลักเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด และมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด โดยใหเสนอตอคณะกรรมการ บสย. ภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นเดือนไตรมาส และ

ภายใน 120 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อเสนอตอกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย บสย. จึงมีความประสงคจะ    

จัดจางผูสอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติไมนอยกวาระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการพิจารณาใหความเห็นผูสอบ

บัญชี เพ่ือดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของ บสย. ประจำป 2565 และ 2566  

 

2. ความหมายของคำศัพท 

“ผูสอบบัญชี” หมายความวา สำนักงานสอบบัญชี หรือผูสอบบัญชีท่ีไมสังกัดสำนักงานสอบบัญชีและไดรับอนุญาต

ใหเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 

“สำนักงานสอบบัญชี” หมายความวา นิติบุคคลที่ใหบริการสอบบัญชี ซึ่งตองมีผูไดรับอนุญาตใหเปนผูสอบบัญชี 

รับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี และผูชวยผูสอบบัญชีในสังกัดและปฏิบัติงานเต็มเวลา  

“หัวหนาสำนักงานสอบบัญชี” หมายความวา ผู สอบบัญชีที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารงานและรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการใหบริการสอบบัญชี 

“ผูชวยผูสอบบัญชี” หมายความวา บุคลากรท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในแตละงานท่ีผูสอบบัญชีรับผิดชอบ 

“งบการเงิน” หมายความวา รายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย  

  1. งบแสดงฐานะการเงิน  

  2. งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  

  4. งบกระแสเงินสด 

  5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ บสย. ประจำไตรมาส และปบัญชี 2565 – 2566 และ

แสดงความเห็นตองบการเงินในรายงานผูสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

3.2 เพ่ือสอบทานการกำหนดนโยบายบัญชี และระบบการจัดทำรายงานทางการเงินวามีความถูกตอง และเชื่อถือ

ไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่สภาวิชาชีพการบัญชีและเปนไปตามหลักเกณฑตามประกาศธนาคารแหงประเทศ

ไทยกำหนดไว  

3.3 เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและขอมูลตางๆ ของระบบงาน บสย. รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการบันทึก

บัญชีใหถูกตองเปนไปตามระเบียบคำสั่งและวิธีปฏิบัติของ บสย. และใหความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขและ

พัฒนางานดานการทำรายงานทางการเงินอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  

3.4 เพื ่อประเมินกระบวนการควบคุมภายในของ บสย. ที ่ เกี ่ยวของกับการตรวจสอบและใหคำแนะนำการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในท่ีดี 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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4.  คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

       4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

       4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 4.3 ไมเปนบุคคลท่ีอยูระหวางเลิกกิจการ 

 4.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปน

ผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 4.5 ไมเปนบุคคลที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐใน

ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร      

ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกำหนด 

 4.7 มีอาชีพรับจางในงานดังกลาว 

 4.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก บสย. ณ วันยื่นขอเสนอ หรือ   

ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการคัดเลือกคร้ังนี้ 

 4.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมี

คำสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

 4.10 ผู ยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

 4.11 ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

        4.12 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานดานการรับจางบริการผูสอบบัญชีสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงิน ใหกับ 

หนวยงานราชการ หรือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงิน (Non–Bank) ภายใต

การกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย หรือสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนผลงานที่ดำเนินการ

แลวเสร็จแลว 1 ผลงาน มูลคาผลงานตามสัญญาไมต่ำกวา 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการจนถึง

วันท่ีผลงานเสร็จสิ้นในชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ีย่ืนขอเสนอ  

4.13 ผูยื่นขอเสนอตองไมเคยผิดเงื่อนไขสัญญาจนเปนเหตุให บสย. บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินคางชำระ หรือมี

ปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ กับ บสย.ไมวาขอโตแยง หรือขอพิพาทจะอยูระหวางเจรจาไกลเกลี่ย หรือเปนคดีในชั้นศาล

หรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะย่ืนขอเสนอ 

4.14 ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี พ.ศ. 2562 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 โดยตองมีผูสอบบัญชีและทีมงานท่ีปฏิบัติงานอยางนอย ดังนี้ 

1.  ผูสอบบัญชี โดยใหเสนอรายชื่อจำนวนไมนอยกวา 2 คน 

 2.  ผูจัดการทีมตรวจสอบบัญชี จำนวนไมนอยกวา 1 คน  

3.  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบบัญชี จำนวนไมนอยกวา 1 คน  

4.  ทีมงานผูปฏิบัติงาน จำนวนไมนอยกวา 3 คน 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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 การเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีและผูจัดการทีมตรวจสอบบัญชีจะดำเนินการไมได เวนแต บสย. ขอใหเปลี่ยนตัวหรือผูยื่น

ขอเสนอขอเปลี่ยนตัว และบุคลากรที่เปลี่ยนจะตองมีคุณสมบัติไมต่ำกวาที่กำหนดไว โดยมีเหตุผลอันสมควรและไดรับความ

เห็นชอบจาก บสย. การเปลี่ยนตัวดังกลาว ผูยื ่นขอเสนอตองจัดใหมีการถายทอดขอมูลและสถานะการปฏิบัติงานระหวาง

บุคลากรใหทราบและเขาใจดวย เพ่ือใหการปฏิบัติงานดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง  

 4.15 ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนและปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 4.1 – 4.14 ทุกประการ ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอ

รายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว บสย. สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นๆ และจะถือวาเปน

ผูไมมีสิทธิเสนอราคา 

 

5. ขอบเขตการดำเนินงาน 

  5.1 ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานสอบบัญชี โดยจัดทำแผนผังคุมกำหนดงาน (Gantt chart) เพื ่อการตรวจสอบ         

งบการเงินประจำป 2565 และ 2566 ของ บสย. ทั้งนี้กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบผูสอบบัญชีตองสงกำหนดการตรวจสอบ (Audit 

Program) ซึ่งระบุเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ วิธีตรวจสอบ กำหนดเวลาการตรวจสอบ ชื่อผูสอบบัญชีและชื่อ

ผูชวยผูสอบบัญชี 

  5.2  ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบวาการกำหนดนโยบายการบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน    

มีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นโยบายการตรวจเงินแผนดิน และหลักเกณฑมาตรฐาน

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด โดยจัดทำรายงาน ดังนี้ 

5.2.1 การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม ไดแก 

- รายงานงบการเงินระหวางกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม และรายงานการ

สอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

- รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม (Adjustment and Reclassification) ที่มี

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตองบการเงินของ บสย. (ถามี) 

5.2.2 รายงานสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ไดแก 

- รายงานงบการเงินระหวางกาล สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

และรายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

- รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม (Adjustment and Reclassification) ที่มี

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตองบการเงินของ บสย. (ถามี) 

5.2.3 รายงานสำหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน ไดแก 

- รายงานงบการเงินระหวางกาล สำหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

และรายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

- รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม (Adjustment and Reclassification) ที่มี

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตองบการเงินของ บสย. (ถามี) 

5.2.4 รายงานสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ไดแก 

- ขอสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของ บสย. ผลการประเมินการควบคุมภายในการควบคุม

ทั ่วไป (General Controls) และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งระบุ

ประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตองบการเงินของ บสย. (Management Letter) (ถามี) 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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- รายงานงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก

การตรวจสอบงบการเงิน 

- รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม (Adjustment and Reclassification) ที่มี

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตองบการเงินของ บสย. (ถามี) 

- เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสำหรับรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และตองจัดทำเอกสาร

สงมอบทุกฉบับเปนภาษาไทย ยกเวนกรณีท่ีมีการตกลงรวมกับ บสย. เปนแตละกรณีไปตามความตองการของ บสย. 

5.3 เขารวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบหลังปดงวดบัญชี หรือตามท่ี บสย. กำหนด  

5.4 ใหคำปรึกษา ใหคำแนะนำ เกี ่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหมๆ ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีและ

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการนำมาบังคับใชในปที่สอบบัญชี หรือปบัญชีใหม รวมถึงใหคำปรึกษา ให

คำแนะนำการจัดทำงบการเงินใหสอดคลองเปนไปตามขางตน (สำหรับธุรกรรมหรือรายการที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 

รวมถึงธุรกรรม หรือรายการอื่นๆ ที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี ่ยวของที่สภาวิชาชีพบัญชี

กำหนดใหถือปฏิบัติโดยมีการอางอิงถึง TFRS 9 นั้น บสย. ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สกส2. 7/2564 ลง

วันท่ี 9 เมษายน 2564 เร่ือง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) 

5.5 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงานในปจจุบันของ บสย. ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบบัญชี

และใหคำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในปจจุบันของ บสย. เพื ่อใหสอดคลองเปนไปตามการปฏิบัติตาม

ขอกำหนดตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหมๆ ที่สภาวิชาชีพบัญชีและธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดกรอบเวลาการ

นำมาบังคับใช  

5.6  สามารถสงกระดาษทำการของผูสอบบัญชีในรอบบัญชีท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบรายงานการเงินของ บสย. 

เพ่ือใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ (ถามีการรองขอ) 

5.7  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อพิจารณาแจงผลการตรวจสอบ

มายัง บสย. การพิจารณาแจงผลการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินกำหนด  

5.8  ดำเนินการปรับปรุงแกไข กรณีที่นำสงรายงานผลการตรวจสอบ รายงานทางการเงิน ใหสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดินแลวสำนักงานการตรวจเงินแผนดินแจงผลการพิจารณาใหมีการปรับปรุงแกไขกลับมายัง บสย.  
 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2567       

 

7. เง่ือนไขการสงมอบงาน 

7.1  ผูไดรับการคัดเลือกจะตองดำเนินการสงมอบงาน โดยมีหนังสือแจงการสงมอบงานลวงหนากอนวันครบกำหนด     

สงมอบงานในแตละงวดไมนอยกวา 7 วัน ใหแกคณะกรรมการตรวจรับของ บสย. 

7.2  ผูไดรับการคัดเลือกจะตองสงมอบงานในแตละงวดงาน โดยตองจัดทำเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพภาษาไทย

เปนหลักจำนวน 6 ชุด และสื่อบันทึกขอมูลในรูปแบบไฟล PDF File, Word File และ Excel File จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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งวดที่ ผลงานสงมอบ กำหนดสงมอบงาน 

1 รายงานผูสอบบัญชีและงบการเงิน งวดไตรมาส 1 ประจำปบัญชี 2565  

(เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ท่ีผูสอบบัญชีลงนามรับรองเรียบรอยแลว 

ภายใน 90 วันนับถัดจากวันสิ้น

เดือนไตรมาส 1 

2 รายงานผูสอบบญัชีและงบการเงนิ งวดไตรมาส 2 ประจำปบัญชี 2565  

(เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ท่ีผูสอบบัญชีลงนามรับรองเรียบรอยแลว 

ภายใน 90 วันนับถัดจากวันสิ้น

เดือนไตรมาส 2 

3 รายงานผูสอบบญัชีและงบการเงนิ งวดไตรมาส 3 ประจำปบัญชี 2565  

(เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565) ท่ีผูสอบบัญชีลงนามรับรองเรียบรอยแลว 

ภายใน 90 วันนับถัดจากวันสิ้น

เดือนไตรมาส 3 

4 รายงานผูสอบบญัชีและงบการเงนิ งวดปบัญชี 2565  

(เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2565) ท่ีผูสอบบัญชีลงนามรับรองเรียบรอยแลว 

ภายใน 120 วันนับถัดจากวันสิ้นป

บัญชี 2565 

 รายงานขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ (Management Letter) เสนอแนวทางแกไข ในกรณีท่ี

พบขอผิดพลาดหรือประเด็นท่ี บสย. ควรใหความสำคัญจากการตรวจสอบ งวดปบัญชี 2565  

 

5 รายงานผูสอบบญัชีและงบการเงนิ งวดไตรมาส 1 ประจำปบัญชี 2566 

(เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ท่ีผูสอบบัญชีลงนามรับรองเรียบรอยแลว 

ภายใน 90 วันนับถัดจากวันสิ้น

เดือนไตรมาส 1 

6 รายงานผูสอบบญัชีและงบการเงนิ งวดไตรมาส 2 ประจำปบัญชี 2566  

(เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566) ท่ีผูสอบบัญชีลงนามรับรองเรียบรอยแลว 

ภายใน 90 วันนับถัดจากวันสิ้น

เดือนไตรมาส 2 

7 รายงานผูสอบบญัชีและงบการเงนิ งวดไตรมาส 3 ประจำปบัญชี 2566  

(เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566) ท่ีผูสอบบัญชีลงนามรับรองเรียบรอยแลว 

ภายใน 90 วันนับถัดจากวันสิ้น

เดือนไตรมาส 3 

8 รายงานผูสอบบญัชีและงบการเงนิ งวดปบัญชี 2566 

(เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2566) ท่ีผูสอบบัญชีลงนามรับรองเรียบรอยแลว 

ภายใน 120 วันนับถัดจากวันสิ้นป

บัญชี 2566 

 รายงานขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ (Management Letter) เสนอแนวทางแกไข ในกรณีท่ี

พบขอผิดพลาดหรือประเด็นท่ี บสย. ควรใหความสำคัญจากการตรวจสอบ งวดปบัญชี 2566 

 

 หนังสือแจงการดำเนินการตามขอบเขตงานขอ 5 แลวเสร็จ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2567 
 

8.  คาจางและการจายเงิน 

บสย. จะชำระเงินคาจางตามสัญญาจางภายหลังจากผูไดรับการคัดเลือกไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่ บสย.กำหนด 

และ บสย. ไดทำการตรวจรับและรับมอบงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว โดยจะแบงการชำระเงิน      เปนรายงวด

จำนวน 8 งวด ดังนี้  

งวดท่ี 1 ชำระเงินจำนวนรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด  

งวดท่ี 2 ชำระเงินจำนวนรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด  

งวดท่ี 3 ชำระเงินจำนวนรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด 

งวดท่ี 4 ชำระเงินจำนวนรอยละ 20 ของคาจางท้ังหมด  

งวดท่ี 5 ชำระเงินจำนวนรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด 

งวดท่ี 6 ชำระเงินจำนวนรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด  

งวดท่ี 7 ชำระเงินจำนวนรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด 

งวดท่ี 8 ชำระเงินจำนวนรอยละ 20 ของคาจางท้ังหมด 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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9.  หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานการย่ืนขอเสนอ โดยแยกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 เอกสารหลักฐานดานคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ โดยเอกสารทั้งหมดตองลงนามรับรองความถูกตอง   

จากผูมีอำนาจหรือผูไดรับมอบอำนาจใหลงนามในเอกสาร อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

       (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

       (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณหสนธิ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ     

ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 (2)  ในกรณีผูยื ่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือ

สำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(3)  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสำเนาสัญญาของการเขารวม

คา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(5)  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(6)  เอกสารที ่ผู สอบบัญชีที ่ ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ      

ตลาดหลักทรัพยท่ียังไมหมดอายุ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  

(7) เอกสารการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (Certified Public Accountant – CPA)  

(8)  ผลงานดานการรับจางบริการผูสอบบัญชีสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงิน ใหกับ หนวยงาน

ราชการ หรือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงิน (Non–Bank) ภายใตการกำกับ

ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย หรือสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนผลงานที่ดำเนินการแลวเสร็จ

แลว 1 ผลงาน มูลคาผลงานตามสัญญาไมต่ำกวา 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันท่ี

ผลงานเสร็จสิ้นในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ยื่นขอเสนอ พรอมแนบตนฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือ

สัญญาจาง หากเปนสำเนาตองรับรองสำเนาถูกตอง 

(9) บุคลากรหลักและทีมงาน ชื่อบุคลากร ประวัติของบุคลากรในขอ 4.14 โดยใหระบุรายชื่อและจำนวน

บุคลากรที่เขารวมทำงานในโครงการ พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน ของบุคลากร   

ที ่ เสนอในตำแหนงตางๆ โดยบุคลากรที ่ เสนอดังกลาวจะตองลงลายมือชื ่อร ับรองประวัต ิของตนเองดวย พรอมแนบ

ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ   

 เอกสารสวนที่ 1 ในกรณีที่ยื่นเปนเอกสารใหจัดทำสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลมหรือ

เขาแฟมและใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัทและลงนามกำกับ จำนวน 1 ชุด ท้ังนี้หากเจาหนาท่ีพัสดุ ขอตรวจ

เอกสารฉบับจริง ผูย่ืนขอเสนอตองสามารถแสดงหลักฐานฉบับจริงตามท่ีรองขอได 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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สวนที่ 2 ขอเสนอดานเทคนิค โดยเอกสารทั้งหมดตองลงนามรับรองความถูกตองจากผูมีอำนาจหรือผูไดรับมอบ

อำนาจใหลงนามในเอกสาร จำนวน 1 ชุด อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่ผู ยื ่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปดอากร

แสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคล

ธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

(2) ขอเสนอดานเทคนิคเปนภาษาไทย เนื้อหาครอบคลุมขอบเขตของการดำเนินงาน ขอ 5 พรอมรับรองสำเนา

ถูกตอง โดยมีรายละเอียด เชน  

 (2.1) การตรวจสอบรายงานการเงิน 

  (ก) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 

  (ข) กำหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบการประเมินความ

เสี่ยงที่สอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ วิธีการตรวจสอบ กำหนดเวลาตรวจสอบ ชื่อ

ผูตรวจสอบและชื่อผูชวยผูตรวจสอบ 

 (2.2) การตรวจสอบการประเมินผล (ถามี) 

  (ก) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล 

  (ข) กำหนดการประเมินผล ซ่ึงระบุเร่ืองท่ีประเมิน วัตถุประสงคการประเมิน วิธีประเมิน กำหนดเวลา

ประเมิน และชื่อผูประเมิน 

สวนที่ 3 ขอเสนอดานราคา โดยตองสรุปคาใชจายการดำเนินงานรวมทั้งโครงการพรอมรายละเอียดประมาณการ

คาใชจายแตละรายการ แสดงจำนวนคน จำนวนวัน อัตราคาจาง ของบุคลากรแตละตำแหนง คาใชจายในการดำเนินการ และ

คาใชจายอื่นๆ ใหชัดเจน รวมถึงคาธรรมเนียมและภาษีอื่น ๆ ทุกชนิด รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยเสนอราคาเปนแบบเหมาจาย ทั้งนี้

ตองลงนามรับรองความถูกตองจากผูมีอำนาจหรือผูไดรับมอบอำนาจใหลงนามในเอกสาร จำนวน 1 ชุด   
 
10.  การเสนอราคา 

10.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอดานราคา โดยจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูยื่น

ขอเสนอใหชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ ขูด ลบ    

ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูย่ืนขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กำกับไวดวยทุกแหง  

10.2 กอนยื่นเอกสารผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ

เอกสารท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนขอเสนอดานราคา  

10.3 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอดานราคาตอ บสย. โดยมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลตามวันและเวลา   

ที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคา

ใดๆ โดยเด็ดขาด ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ       

ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา        

ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

10.4 ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินงานแลวเสร็จตามขอ 6 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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10.5 คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื ่นขอเสนอแตละรายวาเปนผูยื ่นขอเสนอที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนหรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับ

ผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการฯ วากอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื ่นขอเสนอรายใดกระทำการ   

อันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมและคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื ่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื ่นขอเสนอ และ บสย.จะพิจารณาลงโทษผูยื่น

ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต บสย. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและได

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ บสย. 

 

11. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา    

11.1 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 4 และขอเสนอดานเทคนิคไมสามารถแสดงตอ บสย. 

ไดวาสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานได หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเสนอไมถูกตองครบถวน 

หรือไมผานการตรวจการมีผลประโยชนรวมกันของผู ยื ่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของ             

ผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจาง        

ไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ บสย. กำหนดไวในหนังสือเชิญชวนและขอบเขตของงาน (TOR) 

โครงการจางผู สอบบัญชีของบรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ประจำปบัญชี 2565 และ 2566 ในสวนที่มิใช

สาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ ผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 

ใหคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธ์ิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

11.2  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้  บสย. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาประกอบกับ

ขอเสนอดานเทคนิคพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ  

  11.2.1  การพิจารณาผูไดรับการคัดเลือก บสย. จะพิจารณาโดยใหคะแนนตามปจจัย ดังนี้ 

 (1) ราคาท่ีย่ืนขอเสนอ    รอยละ 20 

 (2) ขอเสนอดานเทคนิค            รอยละ 80 

2.1  วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน          20 คะแนน 

2.1.1  มีการกำหนดการตรวจสอบรายงานการเงิน 15 คะแนน 

                            (1) กำหนดการตรวจสอบ ซ่ึงระบุเร่ือง    10 คะแนน 

  ท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ  

 และข้ันตอนการตรวจสอบ  

 (2) ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ  5 คะแนน 

2.1.2  การตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน    5 คะแนน 

การควบคุมท่ัวไป (General Controls) และ  

การควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT  

2.2   คุณสมบัติของบุคลากรหลักและทีมงาน  35 คะแนน 

เชน คุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ  

2.2.1   ผูสอบบัญชี 15 คะแนน 

 

 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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 2.2.2  ผูสอบบัญชี มีประสบการณตรวจสอบบัญชี  5 คะแนน 

กับสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงิน  

(Non–Bank) ภายใตการกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย  

 หรือสถาบันการเงินท่ีดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

    2.2.3   ผูจัดการทีมตรวจสอบบัญชี                           6 คะแนน 

2.2.4  ผูจัดการทีมตรวจสอบบัญชี มีประสบการณดาน    4 คะแนน 

งานสอบบัญชี กับสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงิน  

(Non–Bank) ภายใตการกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย  

หรือสถาบันการเงินท่ีดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

2.2.5   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบบัญชี      5 คะแนน 

   และทีมงานผูปฏิบัติการ  

2.3 ผลงานอางอิงท่ีดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว                      15 คะแนน 

โดยมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันท่ีผลงานเสร็จสิ้น 

ในชวงเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ีย่ืนขอเสนอ    

   2.3.1  มีผลงานดานการสอบบัญชี ใหกับ 10 คะแนน  

สถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงิน  

(Non–Bank) ภายใตการกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย  

หรือสถาบันการเงินท่ีดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ  

    2.3.2  มีผลงานดานการสอบบัญชี ใหกับ 5 คะแนน 

     หนวยงานราชการ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

2.4   คุณภาพและความพรอมในการนำเสนองาน 10 คะแนน 

 ตอคณะกรรมการฯ ของ บสย.  

2.4.1  ความพรอมและความครบถวนเนื้อหาในการนำเสนอ  5 คะแนน 

2.4.2  การตอบขอซักถาม                                      5 คะแนน 

  ทั้งนี้การกำหนดเกณฑการพิจารณายอยในการใหคะแนนของแตละขอรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย โดย บสย. 

พิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ ในกรณีผูย่ืนขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากัน บสย.จะพิจารณาใหผูย่ืนขอเสนอท่ีไดคะแนน

ดานเทคนิคสูงสุด 

  11.3 บสย. จะนำสงเอกสารของผูย่ืนขอเสนอท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดตามขอ 11.2 วรรคทาย ใหสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดินเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ หากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับคะแนนรวมสูงสุด ไมผานการพิจารณาจากสำนักงาน

การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) บสย. ขอสงวนสิทธิไมรับราคาและจะพิจารณาใหผูยื่นขอเสนอที่ไดรับคะแนนรวมในลำดับถัดๆ ไป 

ท่ีผานความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนผูไดรับการคัดเลือก 

11.4  บสย. สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

 11.4.1  ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อท่ีมาย่ืนขอเสนอ ให บสย. 

 11.4.2  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื ่อนไขที่กำหนดในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ที ่ เปน

สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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11.5  ในการตัดสินคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจางโดยวีธีคัดเลือกหรือ บสย. มีสิทธิใหผู ยื ่น

ขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได บสย. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมี

ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

11.6  บสย. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจ

พิจารณาเลือกจาง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไมพิจารณาจัดจาง

เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ บสย.เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ บสย.เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอ

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง บสย.จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปน     

ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 ในกรณีที่ผูยื ่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามเอกสาร

ขอบเขตของงาน (TOR) ได คณะกรรมการฯ หรือ บสย. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อไดวาผูยื ่น

ขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได บสย. มีสิทธิ์ที่จะ

ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 

จาก บสย.  

11.7 กรณีผูไดรับการคัดเลือกไวไมยอมเขาทำสัญญาหรือขอตกลงกับ บสย. ในเวลาที่กำหนด ใหคณะกรรมการ

จางโดยวีธีคัดเลือก พิจารณาผูย่ืนขอเสนอท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดลำดับถัดไป 

11.8 กอนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะ       

ผูไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ

สมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

       ในกรณีนี้หากผูจัดการทั่วไป พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดำเนินการไปแลวจะ

เปนประโยชนแกทางบสย. อยางย่ิง ผูจัดการท่ัวไปมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการคัดเลือกดังกลาวได 

  

12. การจางชวง 

ผูไดรับการคัดเลือกจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแคบางสวนไปจางชวงอีกตอหนึ่ง โดยไมไดรับความยินยอมเปน

หนังสือจาก บสย. กอน และแมจะไดรับความรับยินยอมดังกลาวแลวก็ไมเปนเหตุใหผูไดรับการคัดเลือกพนจากความรับผิดชอบ

หรือพันธะหนาที่ตามสัญญา และผูไดรับการคัดเลือกยังคงตองรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูไดรับการ

คัดเลือกชวงหรือตัวแทนหรือลูกจางของผูรับชวงนั้นทุกประการ  

กรณีผูไดรับการคัดเลือกไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูไดรับการคัดเลือกตองชำระ

คาปรับใหแก บสย. เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ บสย. ในการบอก

เลิกสัญญา  
 

13. สิทธิและหนาท่ีของผูไดรับการคัดเลือก 

13.1 ผูไดรับการคัดเลือกตองทำงานที่วาจางตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยจะตองจัดหาบุคลากรที่มีฝมือดีและ         

มีประสบการณ และจัดใหมีผูควบคุมที่มีประสบการณในการทำงานในลักษณะเดียวกันกับงานนี้มาแลวเขาเปนผูปฏิบัติงานใน

จำนวนท่ีเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของงาน 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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13.2 ผูไดรับการคัดเลือกตองให บสย. รวมพิจารณา และ/หรือ ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิตตาง ๆ ทุกเวลาตาม

สมควรเทาท่ีไมขัดขวางการปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือก 

 

14. ลิขสิทธ์ิของงาน 

   ผูไดรับการคัดเลือกตองไมเปดเผยรายงานที่ไดจากการจัดจาง เอกสาร ใบสำคัญตางๆ หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการสอบ

ทานหรือตรวจสอบงบการเงินใหบุคคลที่สาม โดยไมไดรับการอนุญาตจาก บสย. และไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวน

ตนหรือเพื ่อบุคคลที ่สาม รวมถึงตองเก็บรักษา ความลับขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที ่ เกิดขึ ้นจากการทำงานกับ บสย.          

ตามสัญญานี้ โดยลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยการรักษาขอมูลเปนความลับ 

 

15. เง่ือนไขการรักษาความลับ 

15.1 ผูไดรับการคัดเลือกจะตองเก็บรักษาขอมูลความลับตามขอกำหนดและเงื่อนไขของ บสย. โดยไมมีสิทธิ์

เปดเผยขอมูลความลับแกบุคคลอื่นใด เวนแต ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก บสย. และจะตองใชขอมูลความลับเฉพาะ

เพ่ือการดำเนินการตามขอกำหนดและเงื่อนไขของ บสย. เทานั้น 

15.2 ผูไดรับการคัดเลือกจะตองดูแลรักษาและปองกันขอมูลความลับ โดยใชความระมัดระวังในการเขาถึงขอมูล

ที่จัดชั้นความลับ โดย บสย.จะอนุญาตใหเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของขอมูลความลับเพ่ือไมใหนำขอมูล

ความลับนั้นไปเปดเผยโดยมิไดรับอนุญาต หรือทำสำเนาขอมูลความลับเพ่ือนำไปเผยแพร 

15.3 บสย.จะใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานแกผูไดรับการคัดเลือกเมื่อลงนามในเอกสารสัญญาปกปด

ความลับ (Non-Disclosure Agreement : NDA) 

15.4 ผูไดรับการคัดเลือกจะตองแจงให บสย. ทราบทันที หากทราบวาขอมูลความลับถูกเปดเผยหรือตกอยูใน

ความครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับอนุญาตหรือไมมีสิทธ์ิ 

15.5 ผูไดรับการคัดเลือกอาจเปดเผยขอมูลความลับใหแกบุคคลอ่ืนไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

15.5.1   เปดเผยแกผูบริหาร กรรมการบริษัท ลูกจาง เจาหนาที่ พนักงาน ตัวแทนชวงหรือที่ปรึกษาทาง

วิชาชีพของผูรับขอมูล เฉพาะผูซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการดำเนินการตามขอตกลงที่ทำกับ บสย.

เทานั้น 

15.5.2   เปดเผยเพื่อปฏิบัติตามบัญญัติแหงกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้       

ในกรณีดังกลาวผูไดรับการคัดเลือกมีหนาที่ตองแจงให บสย. ทราบเปนหนังสือทันทีที่ผูไดรับการ

คัดเลือกไดรับหมายศาลหรือคำสั่งดังกลาว 

 15.6 ผูไดรับการคัดเลือกมีหนาที่รักษาความลับและไมนำขอมูลความลับไปใชนอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่จาง 

หรืออนุญาตใหผูอ่ืนนำไปใช เปดเผย ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น โดยไมไดรับอนุญาตจาก บสย. ท้ังนี้ การรักษาความลับนี้มีผลบังคับใช

ตลอดไปแมสัญญาสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 
 

16. การทำสัญญา 

16.1 ผูไดรับการคัดเลือกจะตองทำสัญญากับ บสย. ภายใน 15 วันนับจากวันที่ บสย. ไดแจงใหทราบเปนลาย

ลักษณอักษรและในการทำสัญญาใหใชสัญญาของ บสย. เทานั้น หากไมเขาทำสัญญาหรือขอตกลงกับ บสย. ภายในระยะเวลาที่

กำหนดดังกลาว บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือวาผูท่ีไมเขาทำสัญญากับ บสย. เปนผูท้ิงงาน  

 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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16.2 การวางหลักประกัน 

ผูไดรับการคัดเลือกตองวางหลักประกันสัญญาที่มีมูลคารอยละ 5 ของราคาที่ บสย. ตกลงวาจางตลอดอายุสัญญา 

ณ วันท่ีทำสัญญา โดยหลักประกันสัญญาใหใชไดอยางใดอยางหนึ่ง ตามท่ี บสย. กำหนด ดังตอไปนี้  

16.2.1 เงินสด 

16.2.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก บสย. ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ 

16.2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะ

เปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

16.2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

16.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

กรณีไมเกิดความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับงานที่ผูไดรับการ

คัดเลือกมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายนั้นๆ หลักประกันนี้ใหมีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ 

บสย. ไดรับลิขสิทธิ์การใชงานดวย ทั้งนี้ บสย. จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูไดรับการคัดเลือกพนจาก

ขอผูกพันตามสัญญาแลว 

16.3 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงขอเสนอของผูไดรับการคัดเลือกถือเปนภาระผูกพันและ

เปนสวนหนึ่งของสัญญา 

16.4 ผูไดรับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการดำเนินงานไมใหมีการละเมิดสิทธิหรือทรัพยสินทางปญญาของ

บุคคลใดๆ ท้ังนี้ หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผูไดรับการคัดเลือกตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

16.5 บสย. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบวาไมเปนไปตามสัญญาที่ทำไวกับ บสย.    

โดย บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได 

 

17.  การบอกเลิกสัญญา 

17.1 ในกรณีที่ผลงานของผูไดรับการคัดเลือกในขั้นตอนใดไมผานการตรวจรับจาก บสย. และตองปรับปรุงแกไข

ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในขอบเขตการดำเนินงานนี้หรือตามที่ไดตกลงกัน ถาการแกไขดังกลาวยังไมผานการตรวจรับอีก บสย. 

อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางมิใหดำเนินการตอไปโดยท่ี บสย. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

17.2 บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจางในกรณีที่ บสย. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของผูไดรับการ

คัดเลือกไมไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดในสัญญาได 

17.3 การบอกเลิกสัญญาตามขอ 17.1 และ 17.2 บสย. มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคาร ผูออก

หนังสือค้ำประกันตามสัญญาเปนจำนวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแต บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรียก

คาเสียหายใดๆ อันเนื่องจากผูไดรับการคัดเลือกไมปฏิบัติตามสัญญา และถา บสย. ตองจางผูอื่นดำเนินงานโครงการนี้แทน        

ผูไดรับการคัดเลือกจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกำหนดไวในสัญญาดวย 



                       (ราง) ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) 
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17.4 บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกำหนดได  โดยการบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 30 (สามสิบ) วัน โดยที่ 

บสย. ตกลงจะจายเงินคาจางตามสัดสวนของงานท่ีสงมอบและผานการตรวจรับแลว 
 

18.  อัตราคาปรับ  

ผูไดรับการคัดเลือกไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา ผูไดรับการคัดเลือกจะตองชำระ

คาปรับใหแก บสย. เปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ตอวัน ของมูลคางานจาง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแลวเสร็จของงาน 

จนถึงวันท่ีทำงานแลวเสร็จ ตลอดจนยินยอมให บสย. นำคาปรับดังกลาวหักออกจากเงินคาจางท่ี บสย. จะตองชำระ หรือหักออก

จากหลักประกัน  

หาก บสย. เห็นวาความลาชาของผูรับจางดังกลาวนั้นจะทำให บสย. ไดรับความเสียหาย บสย. มีสิทธิ์บอกเลิก

สัญญาและจัดหาผูรับจางรายใหมได โดยผูไดรับการคัดเลือกตกลงรับผิดชอบคาจางที่สูงขึ้น และคาใชจายที่เกี่ยวของทั้งหมด 

รวมถึงคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามจริง (ถามี) ใหแก บสย. อันเนื่องจาก บสย. ตองวาจางผูรับจางรายใหมเขาดำเนินการแทน 
 

19.  วงเงินในการจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 14,000,000 บาท (สิบสี่ลานบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ คาธรรมเนียม และ

คาใชจายท้ังปวงไวแลว  
 

20. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝายบัญชีและการเงิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระ

ทาวเวอร 2 ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 0-2890-9988 

โทรสาร 0-2890-9900 หากผู สนใจมีขอสอบถามรายละเอียดเกี ่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) สามารถสงทาง E-Mail: 

purchase@tcg.or.th ไดในวันและเวลาทำการของ บสย. 

 

 

 

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

 (นางสาวศุภมล เอ่ียมออน)                (นางปริศนา ลิม)                  (นายพิเชษฐ สุพรรณเนียม) 

     ประธานกรรมการ                   กรรมการ           กรรมการ 
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 (นางสาวศิยาพร พันธฟก) 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 

 

เอกสารแนบทาย (เกณฑการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค) 

No. ขอกำหนด 

วิธีการ

ประเมิน

หรือให

คะแนน 

น้ำหนัก

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนยอย 

 

2.1 วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  20 

คะแนน 

    

2.1.1 มีการกำหนดการตรวจสอบรายงานการเงิน  15 

คะแนน 

    

 
(1) กำหนดการตรวจสอบ ซ่ึงระบุเรื่อง   

ที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

และขั้นตอนการตรวจสอบ  

พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

10 

คะแนน 

มีแผนการตรวจสอบและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือน 

 ของป 2565  

(3 คะแนน) 

มีแผนการตรวจสอบและขั้นตอน

การปฏิบัติงานรายเดือน  

แยกรายละเอียด 

แสดงจำนวนคน จำนวนวัน  

ของป 2565 

(5 คะแนน) 

มีแผนการตรวจสอบและขั้นตอน

การปฏิบัติงานรายเดือน  

ของป 2565 - 2566 

(7 คะแนน) 

มีแผนการตรวจสอบและขั้นตอน

การปฏิบัติงานรายเดือน 

แยกรายละเอียด 

แสดงจำนวนคน จำนวนวัน  

ของป 2565 - 2566  

(10 คะแนน) 

 (2) ขอบเขต และ ระยะเวลาการตรวจสอบ พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

5 

คะแนน 

จัดทำขอบเขตและระยะเวลาใน

การตรวจสอบไดตามกำหนด

ของขอบเขตงาน 

3 คะแนน 

จัดทำขอบเขตและระยะเวลาใน

การตรวจสอบไดเร็วกวากำหนด

ของขอบเขตงานบางงวดงาน 

4 คะแนน 

จัดทำขอบเขตและระยะเวลาใน

การตรวจสอบไดเร็วกวากำหนด

ของขอบเขตงานทุกงวดงาน 

5 คะแนน 

 

2.1.2 การตรวจสอบการประเมินผลการควบคุม

ภายใน การควบคุมท่ัวไป (General 

Controls) และ การควบคุมระบบงาน 

(Application Controls) ของระบบ IT 

พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

5 

คะแนน 

มีแผนการตรวจสอบการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

การควบคุมท่ัวไป (General 

Controls) หรือ การควบคุม

ระบบงาน (Application 

Controls) ของระบบ IT 

3 คะแนน 

มีแผนการตรวจสอบการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

การควบคุมท่ัวไป (General 

Controls) และ การควบคุม

ระบบงาน (Application 

Controls) ของระบบ IT 

5 คะแนน 

  



No. ขอกำหนด 

วิธีการ

ประเมิน

หรือให

คะแนน 

น้ำหนัก

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนยอย 

 

2.2 คุณสมบัติของบุคลากรหลักและทีมงาน 

เช น ค ุณว ุฒ ิ ประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญ  

 35 

คะแนน 

    

2.2.1 ผูสอบบัญชี พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

15

คะแนน 

มีประสบการณดานการสอบ

บัญชี 5 ป 

(5 คะแนน) 

มีประสบการณดานการสอบ

บัญชี 6-10 ป 

(10 คะแนน) 

มีประสบการณดานการสอบ

บัญชี 10 ปขึ้นไป 

(15 คะแนน) 

 

2.2.2 ผูสอบบัญชี มีประสบการณตรวจสอบบัญชี

กับสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการ

เงินที ่ไมใชสถาบันการเงิน (Non–Bank) 

ภายใตการกำกับดูแลของธนาคารแหง

ประเทศไทย หรือสถาบันการเงินที่ดำเนิน

ธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

5 

คะแนน 

ไมมีประสบการณ 

(0 คะแนน) 

มีประสบการณตรวจสอบ 

1 แหง 

(3 คะแนน) 

มีประสบการณตรวจสอบตั้งแต 

2 แหงขึ้นไป 

(5 คะแนน) 

 

2.2.3 ผูจัดการทีมตรวจสอบบัญช ี พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

6

คะแนน 

มีประสบการณดานการสอบ

บัญชี นอยกวา 3 ป 

2 คะแนน 

มีประสบการณดานการสอบ

บัญชี 3-5 ป 

4 คะแนน 

มีประสบการณดานการสอบ

บัญชี มากกวา 5 ป 

6 คะแนน 

 

2.2.4 ผูจัดการทีมตรวจสอบบัญช ีมีประสบการณ

ดานงานสอบบัญชี กับสถาบันการเงินและผู

ใหบริการทางการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงิน 

(Non–Bank) ภายใตการกำกับดูแลของ

ธนาคารแหงประเทศไทย หรือสถาบัน

การเงินท่ีดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยดอย

คุณภาพ 

พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

4 

คะแนน 

ไมมีประสบการณ 

0 คะแนน 

มีประสบการณ 

4 คะแนน 

  



No. ขอกำหนด 

วิธีการ

ประเมิน

หรือให

คะแนน 

น้ำหนัก

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนยอย 

 

2.2.5 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบบัญชี 

และทีมงานผูปฏิบัติงาน  

 

 

พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

5 

คะแนน 

มีประสบการณเฉลี่ยของ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ

ตรวจสอบบัญชี และทีมงาน

ผูปฏิบัติงาน นอยกวา 3 ป 

(3 คะแนน) 

มีประสบการณเฉลี่ยของ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ

ตรวจสอบบัญชี และทีมงาน

ผูปฏิบัติงาน ตั้งแต 3 ป ขึ้นไป 

(5 คะแนน) 

  

2.3 ผลงานอางอิงที่ดำเนินการเสร็จเรียบรอย

แลว โดยมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันท่ี

ผลงานเสร็จสิ ้นในชวงเวลาตั ้งแตวันที ่ 1 

มกราคม 2562 ถึงวันท่ีย่ืนขอเสนอ 

   15 

คะแนน 

    

2.3.1 มีผลงานดานการสอบบัญชี ใหกับ 

สถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงิน

ท่ีไมใชสถาบันการเงิน (Non–Bank) ภายใต

การกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย 

หรือสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพ  

พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

10

คะแนน 

มีผลงานท่ีมีมูลคาไมต่ำกวา 

2,500,000 บาท 

จำนวน 1 งาน 

(4 คะแนน) 

มีผลงานท่ีมีมูลคาไมต่ำกวา 

2,500,000 บาท 

จำนวน 2 งาน 

(7 คะแนน) 

มีผลงานท่ีมีมูลคาไมต่ำกวา 

2,500,000 บาท 

ตั้งแต 3 งานขึ้นไป 

(10 คะแนน) 

 

2.3.2 มีผลงานดานการสอบบัญชี ใหกับ 

หนวยงานราชการ หรือหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ  

พิจารณา

จากเอกสาร

ท่ีย่ืนเสนอ 

5 

คะแนน 

ไมมี 

(0 คะแนน) 

 

มีผลงานท่ีมีมูลคาไมต่ำกวา 

2,500,000 บาท 

(5 คะแนน) 

  

2.4 คุณภาพและความพรอมในการนำเสนองาน

ตอคณะกรรมการฯ ของ บสย.  

 10 

คะแนน 

    

2.4.1 ความพรอมและความครบถวนเนื ้อหาใน

การนำเสนอ 

 5 

คะแนน 

นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ     

ไมครบถวนตาม TOR     

(3 คะแนน) 

นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญ

ครบถวนตาม TOR           

(4 คะแนน) 

นำเสนอเน้ือหาสาระสำคัญ

ครบถวนตาม TOR สามารถ

อธิบายไดชัดเจน เขาใจงาย และ/

หรอืมกีารยกตัวอยางประกอบ

คำอธิบาย   

(5 คะแนน) 

 



No. ขอกำหนด 

วิธีการ

ประเมิน

หรือให

คะแนน 

น้ำหนัก

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนยอย 

 

2.4.2 การตอบขอซักถาม  5 

คะแนน 

ตอบคำถามและอธิบาย         

ไมครบถวนทุกประเด็น   

(3 คะแนน) 

ตอบคำถามและอธิบายครบถวน

ทุกประเด็น 

  (4 คะแนน) 

ตอบคำถามและอธิบายครบถวน

ทุกประเด็น ชัดเจน เขาใจงาย 

และ/หรือมีการยกตัวอยาง

ประกอบคำอธิบาย  

( 5 คะแนน) 

 

  รวม  80 

คะแนน 

       

 



 

   1 

 

สัญญาจ้างผู้สอบบัญชีของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
ประจ าปีบัญชี 2565 และ 2566 

 

     สัญญาเลขท่ี บง……/2564 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่     
……………………………… ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย…………………………………………................. เรียกว่า 
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ……………….......… จ ากัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ …………………………. ส านักงานใหญ่ตั้ง               
อยู่เลขที่ ………………………………………………………………………………. ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังตอ่ไปนี้ 
 

ข้อ 1  ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสอบบัญชีของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

ประจ าปีบัญชี 2565 และ 2566 ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน

งานจ้างตามสัญญานี้ 
 

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

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของ      
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 
 

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

(...........................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน              
การปฏิบัติตามสัญญานี ้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร



 

 

2 

 

 

พัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

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

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 

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

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน .......................... บาท (......................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 

งวดที่ 1 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท (....................................................) 
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจ
รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 2 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท (....................................................) 
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2 ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ว่าจ้างได้  
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 3 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท (....................................................) 
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว  

งวดที ่4 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 20 เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท (....................................................) 
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 4 ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 5 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท (....................................................) 
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 5 ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 6 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท (....................................................) 
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 6 ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 7 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท (....................................................) 
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 7 ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว  
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งวดที่ 8 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 20 เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท (....................................................) 
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 8 ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว  
 การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องส่งใบเรียกเก็บค่าจ้างมายังผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการ
ช าระค่าจ้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ผ่านการตรวจรับจากผู้รับจ้างแล้ว โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ทั้งนี ้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด 
(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนนั้น และเมื่อได้รับเงินแล้วผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีที่เกี่ยวข้องที่มีข้อความถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้แก่  ผู้ว่าจ้างภายใน 
7 วันท าการ 

  
ข้อ 5  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ...................... และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
ก าหนดเวลาหรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ 
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา 

 ในกรณีมีความจ าเป็น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้ โดยแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่างหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง 

 
ข้อ 6  ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

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

ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง
แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือ
จ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 

ข้อ 7  การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วง

งานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ
ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 

ข้อ 8  ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ช่วงด้วย (ถ้ามี) 

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

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง
หรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

 

ข้อ 9  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง

หรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา

เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็น
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก
อุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
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ข้อ 10  การตรวจรับงานจ้าง 
 เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออก
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น 
 ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง
สิทธิท่ีจะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลด
ค่าปรับไม่ได ้
 

ข้อ 11 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏ

ว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น
ที่สุดโดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
 

ข้อ 12  ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก

เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญานับถัดจาก
วันท่ีครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวน
ค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 13 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง
เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีก
ด้วย 
 

ข้อ 13  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ

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

ข้อ 14  การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ  ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

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

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

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 

 

ข้อ 15  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจาก

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

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 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
ของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้
ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 

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

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
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ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 

ข้อ 17 การรักษาความลับ  
ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 3 
 

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

            บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม                    บริษัท  ........................................ จ ากัด  

 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ว่าจ้าง        ลงช่ือ...................................................................ผู้รับจา้ง 
    (......................................................)              (......................................................) 

 

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

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