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ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจ้างจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ คร้ังที่ 8 ของมูลนิธิสัมมาชีพ 

โดยวิธีคัดเลือก 

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

1. ความเป็นมา 

 มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานมูลนิธิสัมมาชีพ 

ประจำปี 2565 เพื่อขยายผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ผ่าน

งานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งท่ี 8  

 ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ เพื่อเชิดชูผลงานของผู้ประกอบธุรกิจท่ี

ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจตามแนวทางของสัมมาชีพ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

ท้ังนี้ มีบุคคลช้ันนำในสังคมไทยได้รับเกียรติเป็น บุคคลต้นแบบสัมมาชีพแล้ว  7 ท่าน ได้แก่ 

1. คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  

ประธานกรรมการบริหาร  เครือสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 

2. คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ  กลุ่มน้ำตาลมิตรผล จำกัด 

3. คุณไกรสร  จันศิริ 

ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

4. คุณกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร 

ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 

5. คุณตง  ธีระนุสรณ์กิจ 

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

6. คุณประทีป  ต้ังมติธรรม 

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

7. คุณจรีพร เทพผดุงพร  

ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 
 

 สำหรับ งานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8 มติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งท่ี 

2/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เห็นชอบให้ ดร.เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  

ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8 และในการจัดงานมอบรางวัลต้นแบบ
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สัมมาชีพ ครั้งที่ 8 มูลนิธิสัมมาชีพกำหนดการจัดงานในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยจะรวมเอางานรางวัล

ต้นแบบสัมมาชีพท้ัง 3 รางวัล ประกอบด้วย 

1) รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  5 รางวัล (รางวัลละ 100,000 บาท) ได้แก่ 

1.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร 

1.2 วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ.แพร่ 

1.3 วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี 

1.4 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์คลองตัน PGS จ.สมุทรสาคร 

1.5 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านซากไทย จ.จันทบุรี 

2) รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 3 รางวัล (รางวัลละ 50,000 บาท)  

3) รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 1 รางวัล ได้แก่ 

3.1 ดร.เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 
 

  การจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ทั้ง 3 รางวัลนี้ ภายใต้แนวคิด “ เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วม

เสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ  

ซึ่งเป็นการอธิบายผลงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพทั ้ง 3 รางวัล ทั ้งวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้าน และ 

การประกอบกิจการขนาดใหญ ่
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคล วิสาหกิจชุมชน และ ปราชญ์ขาวบ้าน ต้นแบบสัมมาชีพ  

2.2 สร้างความภาคภูมิใจให้องค์กรท่ีสนับสนุนมูลนิธิสัมมาชีพ เห็นคุณประโยชน์ในเนื้องานท่ีมีต่อ

ชุมชนและสังคม 

2.3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบแนวทาง CSR ผนวกเข้ากับงานชุมชนสู่การพัฒนางานร่วมกัน 

2.4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพต่อสาธารณะ 

2.5 เป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิสัมมาชีพต่อไป 

3. รูปแบบการจัดงาน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  

3.1 ช่วงกลางวัน เวลา 14.30 - 16.30 น. เวทีข้อเสนอแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถิ่น 16 

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ (ห้องย่อย ช้ัน 2) 

3.2 ช่วงเย็น เวลา 17.00 - 21.00 น. พิธีมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งท่ี 8 (ห้องคอนเวนช่ัน ช้ัน 4)  

4. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดทำและส่งมอบงาน ดังนี้  

4.1 การนำเสนอแนวคิดและรูปแบบในการจัดงาน  
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- ออกแบบรูปแบบการจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งท่ี 8 ตกแต่งเวทีและสถานท่ี บริเวณ

การจัดงานที่สามารถรองรับผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน ให้มีความเหมาะสม สวยงาม และมี

แนวคิดท่ีสอดคล้องกับ Theme งาน  

- จัดหาอุปกรณ์ เช่น ระบบแสง สี เสียง จอ LED หรือ จอโปรเจคเตอร์ ท่ีมีความคมชัด เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมงานมองเห็นภาพบนเวทีและรู้สึกมีส่วนร่วมภายในงานระหว่างท่ีมีพธิีการ 

- ดำเนินการในพิธีงานท้ังหมด รวมทั้งจัดทำรายละเอียดข้ันตอนต่างๆ  

- จัดหาผู้ดำเนินรายการบนเวที (ชาย-หญิง) ที่ตรงกับ Theme และเป็นที่รู้จักของสังคมสามารถ

ดึงดูดความสนใจให้กับผู้ร่วมงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

- จัดหาพิธีกรภาคสนาม 1 คน ท่ีมีความสามารถในการดึงดูความสนใจและสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมกับผู้ร่วมงาน เชิญผู้ร่วมงานเยี่ยมชมบูธและบอร์ดนิทรรศการ บริเวณด้านนอกและในห้องจัดเล้ียง 

- จัดทำถ้วยรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 1 รางวัล รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 5 รางวัล และ 

รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 3 รางวัล รวม 9 ถ้วยรางวัล 

- จัดทำโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน จำนวน 20 โล่ (หากเกินจากท่ีกำหนดในสัญญาผู้ว่าจ้างดำเนินการเอง) 

4.2 การจัดนิทรรศการ 

- วางผัง ออกแบบ และจัดทำ Art Work ท่ีระบุรายละเอียดของการจัดวางนิทรรศการและรูปแบบ 

การนำเสนอของส่วนแสดงนิทรรศการอย่างสร้างสรรค์สวยงามและสอดคล้องกับ Theme งาน 

- ส่วนแสดงนิทรรศการท้ังหมดมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องหรือเช่ือมโยงอย่างเหมาะสม 

- จัดทำบอร์ดรวมบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ปีท่ีผ่านมา / บอร์ดบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2564 /  

บอร์ดรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ / บอร์ดรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ /  

ซุ้มทางเข้างาน / บูธ  
 

4.3 การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

- เชิญส่ือมวลชนมาร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 10 ส่ือ โดยแบ่งเป็น ส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือออนไลน์ และ ส่ือ

โทรทัศน์  

- จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการจัดงาน ประกอบด้วย ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแจกประชาสัมพันธ์ กำหนดการเชิญส่ือ และหมายเรียนเชิญส่ือมวลชน

ร่วมงาน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนวันงานและหลังวันจัดงานท่ีเผยแพร่

ในส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ และส่ือโทรทัศน์ โดยมีส่ือหนังสือพิมพ์รายวันหรือรายสัปดาห์ จำนวน

ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ ส่ือโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่อง ส่ือออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 เว็บไซต์  

- การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสิ้นไม่น้อย

กว่า 20 ข่าว  
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- การบันทึกภาพนิ่ง และ ภาพเคล่ือนไหว เพื่อบันทึกภาพบรรยากาศในการจัดงานตลอดระยะเวลา
การจัดงาน โดยภาพนิ่งของงาน จัดส่งไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ / google drive ภายใน 1 วันหลัง
สิ้นงาน เพื่อให้ผู ้ว่าจ้างนำไปใช้ประชาสัมพันธ์หรือใช้ในการอื่นใด  ภาพเคลื่อนไหว จัดส่งใน
รูปแบบฮาร์ดดิสพกพา External harddisk ภายใน 7 วันหลังเสร็จส้ินงาน 

- การจัดส่งมอบงานประชาสัมพันธ์ จะมอบงานโดยจัดทำเป็นรูปเล่มสรุปงานประชาสัมพันธ์ 
ภายใน 7 วันหลังเสร็จส้ินงาน 

- จัดทำ  VTR ได้แก่ ประมวลรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 1 ช้ิน , VTR รางวัลบุคคลต้นแบบ
สัมมาชีพ คนท่ี 8 จำนวน 1 ช้ิน , รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 1 ช้ิน , รางวัล
ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 1 ช้ิน รวม 4 ช้ิน  

- ออกแบบพร้อมผลิตส่ือประชาสัมพันธ์งานต้นแบบสัมมาชีพ (Card เชิญร่วมงาน online / 
Banner on web & Facebook / Photo Backdrop / J-Flag / Roll Up / ป้ายบอกทางเข้างาน) 

- ออกแบบการ์ดเชิญและซอง พร้อมผลิต จำนวน 500 ใบ สำหรับแจกผู้เข้าร่วมงาน 
- งานส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งท่ี 8 ท้ังภายในและภายนอก

จะต้องระบุโลโก้ผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทุกช้ิน 
- ลิขสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องเป็นของมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.)  

4.4 รายละเอียดการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
- จัดให้มีการบันทึกภาพเคล่ือนไหว , การบันทึกภาพนิ่ง ทุกกิจกรรมเพื่อบันทึกภาพบรรยากาศ 

ในการจัดงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน  
- รวบรวมไฟล์งาน Inkjet ชุดนิทรรศการท้ังหมดในรูปไฟล์ JPG และ Ai จำนวน 1 ชุด 

- จัดทำบัตรสำหรับเจ้าหน้าท่ี (Staff) ท่ีมีหน้าท่ีในส่วนการจัดงาน และผู้ร่วมแสดงนิทรรศการคูหา

มาตรฐาน (Exhibitor) 

- งานติดต้ังอุปกรณ์ภายในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานท้ังหมด พร้อมท้ังจัดหาวิทยุส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถติดต่อกันได้ภายในบริเวณงานตลอดระยะเวลาจัดงาน 

 

4.5 การดำเนินงานและความรับผิดชอบอื่นๆ  

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ตลอดการจัดงานตามท่ีมูลนิธิสัมมาชีพร้องขอ

ตามความเหมาะสม 

- จัดทำ Presentation งานเพื่อนำเสนองานต่อการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ จนกว่า

งานจะแล้วเสร็จ 
 

 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 เดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2565  
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6. กำหนดเวลาในการจัดงาน 

  วันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 21.00 น. ณ ห้องคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา

การ์เด้น กรุงเทพฯ 

7. วงเงินที่จะจ้าง 

จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  

8. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 

ไม่น้อยกว่า 500 คน 

9. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

 9.1 มีความสามารถตามกฏหมาย 

 9.2 ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย 

 9.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 9.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐ 

 9.5 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาบริการจัดงาน 

 9.6 ไม่เป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่ มูลนิธิสัมมาชีพ 

ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม  

 9.7 มีประสบการณ์ในการจัดงานมอบรางวัล ท่ีมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน อย่างน้อย 1 

ผลงาน  

10. ข้อกำหนดเก่ียวกับเอกสารข้อเสนอ 

 เอกสารข้อเสนอ (Proposal) ให้จัดทำเป็นภาษาไทย โดยแยกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย 

 10.1 ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ 

  10.1.1 รายช่ือทีมงาน ประวัติการทำงานและผลงานท่ีผ่านมาของผู้ยื่นข้อเสนอ  

  10.1.2 แนวคิด และรูปแบบของการจัดงานตามรายละเอียดของงานท่ีจะจ้าง 

  10.1.3 เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอในกรณีผู ้ยื ่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  10.1.4 สำเนาบัญชีธนาคาร สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 10.2 ข้อเสนอด้านราคา เป็นแบบราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงแล้ว) โดยแสดงค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดของงานที่จะจ้าง ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เครื่องด่ืม  

เงินรางวัล และสถานท่ีจัดงาน 
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11. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดทำหรือเตรียมเอกสารข้อเสนอและค่าใช้จ่าย

การเตรียมนำเสนอ (Presentation ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบ)  

12. การยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเอกสารข้อเสนอต้นฉบับจำนวน 1 ชุด (แยกเป็น 2 เรื่อง คือ ข้อเสนอด้านเทคนิค

และข้อเสนออื่นๆ และข้อเสนอด้านราคา) จัดส่งถึงมูลนิธิสัมมาชีพ เลขท่ี 1111/23 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บมุมซองว่า ยื ่นข้อเสนอจัดงาน หรือ สมัครผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ส่งเอกสารสมัครได้ E-mail : sammachiv.pr@gmail.com    

ยื่นข้อเสนอตั้งแต่วันท่ี 17 – 30 มิถุนายน 2565 

13. การนำเสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน 

 ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องนำเสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการจ้างของมูลนิธิสัมมาชีพ ในวัน เวลา สถานที่ ตามที่กำหนด ทั้งนี ้ หากผู้ยื ่นข้อเสนอไม่นำเสนอ

แนวคิดและรูปแบบการจัดงาน (Presentation) ในวัน เวลา และสถานท่ี ตามท่ีมูลนิธิสัมมาชีพ กำหนดจะถือ

ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสละสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

14. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

 มูลนิธิสัมมาชีพ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวม

สูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยหลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้ 

 14.1 แนวคิด และรูปแบบของการจัดงาน เท่ากับ 75 คะแนน ประกอบด้วย 

  - กรอบแนวคิด และการออกแบบ (ความสอดคล้องกับรูปแบบงาน (Theme)  

     ท้ังหมดเท่ากับ 35 คะแนน 

  - กิจกรรมในการจัดงาน การแสดงภายในงาน เท่ากับ 20 คะแนน 

  - วีดีทัศน์ เท่ากับ 10 คะแนน 

  - ข้อเสนออื่นๆ เท่ากับ 10 คะแนน 

14.2 ประสบการณ์ และผลงานท่ีผ่านมาของผู้ยื่นข้อเสนอ เท่ากับ 25 คะแนน 

15. ระยะเวลาการส่งมอบงาน 

- ส่งมอบการบันทึกภาพนิ่ง และ เทปท่ีได้ทำการบันทึกวิดีทัศน์ ในการจัดงานอย่างเป็นทางการ 

ภายใน 7 วันหลังจากเสร็จส้ินการจัดงาน 

- ส่งมอบงานในส่วนของการออกแบบโครงสร้าง และงานท่ีจัดเตรียมทุกรายการ ตามรูปแบบท่ี

กำหนด ภายหลังเสร็จส้ินการจัดงาน 7 วัน 

- ส่งมอบงานประชาสัมพันธ์โดยจัดทำเป็นรูปเล่มสรุปงานประชาสัมพันธ์ ภายใน 7 วันหลังเสร็จส้ินงาน 
 

mailto:sammachiv.pr@gmail.com
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16. อัตราค่าปรับ 

  กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ตามกำหนดเวลาหรือส่งมอบงานจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มสช. จะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคา

งานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จจนถึง

วันท่ีส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

  หากการส่งมอบงานจ้างล่าช้า หรือ ส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือใน

รายการใดไม่เป็นประโยชน์ต่อ มสช. หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างนี้แล้ว มสช. มีสิทธิปฏิเสธการรับ

มอบงานดังกล่าว และหักราคาค่าจ้างตามสัดส่วนของรายการท่ี มสช. ปฏิเสธนั้น นอกจากการปรับได้อีกด้วย  
 

17. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของงานจ้างตลอดระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากความชำรุดบกพร่องหรือ

เสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจาการใช้วัสดุท่ีไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำ

ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 1 

ช่ัวโมง นับต้ังแต่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน  
 

 

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  มูลนิธิสัมมาชีพ เลขที่ 1111/23 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ :  02 530 9204-5 โทรสาร : 02 530 9206 E-mail : sammachiv.pr@gmail.com 

 
 

************************************************ 
 
 


