เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 7/2559
งานจางถายทําวีดิทัศนตัวอยางการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย จํานวน 20 เรื่อง
ตามประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลงวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
------------------------------------------

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สสวท.” มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางถายทําวีดิทัศนตัว อยางการจัดกิจ กรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย จํานวน 20 เรื่อง
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน 10 หนา
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน “หลักประกันสัญญา”
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการรับจางผลิตรายการโทรทัศน ผลิตสื่อวีดิทัศน สื่อการสอน
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเปน
ผูที่หามเขาเสนอหรือหามเขาติดตอใดๆกับสสวท. หรือเปนผูที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญากับ สสวท. จนถูกบอก
เลิกสัญญา
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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2.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานดานการผลิตสื่อวีดิทัศน หรือรายการโทรทัศนที่มีลักษณะเดียวกับงานจาง
(งานผลิตสื่ อวีดิทัศนสํา หรับเด็กปฐมวัย) กั บหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานเอกชนที่ สสวท. เชื่อถือ ทั้งนี้ ผูเสนอราคาจะตอง
นําตัวอยางผลงานวีดิทัศน พรอมแนบสําเนาคูสัญญาจางของผลงานนั้น ที่มีอายุไมเกิน 4 ป (นับถึงวันยื่นซอง) ใน
วงเงินไมนอยกวา 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวเสนอใหแก สสวท. พิจารณาดวย
2.6 ผูเสนอราคาตองไมเปนที่ปรึกษาของ สสวท. หรือมีสวนรวมในบริษัทที่ปรึกษาของ สสวท. ในงานนี้
หรือตองไมมีผูปฏิบัติงานใน สสวท. เขาไปมีสวนรวมในธุรกิจของผูเสนอราคาในฐานะผูกระทําการหรือผูรวมงาน
ยกเวนในกรณีที่ผูปฏิบัติงานนั้น เขา ไปมีสวนร วม ทั้ง ในฐานะผูก ระทํ าการหรือ ผูรวมงานที่ สสวท. มี คํา สั่งใหไป
ปฏิบัติงาน
2.7 ผูเสนอราคาต องมาลงลายมื อชื่อ ขอรับเอกสารสอบราคาจางถา ยทํ า วีด ิทัศ นตัว อยา งการจัด
กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย จํานวน 20 เรื่อง ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) ณ ฝายจัดซื้อและพัสดุ
3. หลักฐานการเสนอราคา

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 90 วัน นับถึงวันยื่นซองสอบราคา บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ ที่ออกโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ซึ่งออกใหไมเกิน 90 วัน นับถึงวันยื่น
ซองสอบราคา บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) บั ญ ชี เ อกสารส ว นที่ 1 ทั้ ง หมดที่ ไ ด ยื่ น พร อ มกั บ ซองใบเสนอราคา ตามแบบในข อ
1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
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(2) บั ญ ชี เ อกสารส ว นที่ 2 ทั้ ง หมดที่ ไ ด ยื่ น พร อ มกั บ ซองใบเสนอราคา ตามแบบในข อ
1.6 (2)
3.3 สวนที่ 3 ซองขอเสนอทางดานเทคนิค
ผูเสนอราคาจะตองจัดทําเอกสาร รายละเอียดขอเสนอทางดานเทคนิคตามที่กําหนด
จํานวน 3 ชุด โดยใหประทับตราและผูมีอํานาจลงนามรับรองใหเรียบรอยพรอมปดผนึกซอง โดยมีรายละเอียด
ขอเสนอทางดานเทคนิค ดังนี้
(1) บทวีดิทัศนที่สรางสรรคเปนบทถายทํา (Shooting scrip) จํานวน 1 เรื่อง
(2) การสรางสรรครูปแบบรายการวีดิทัศน
(3) แผนการดําเนินงานดานการผลิตวีดิทัศน
(4) นําเสนอเสียงบรรยายและฉากที่ใชในการถายทํา
(5) ความพรอมและคุณภาพของเครื่องมือในการผลิต (แสดงรายละเอียด)
(6) ความพรอมของบุคลากรและประสบการณ (แสดงรายละเอียดอยางนอย 1 ทีม)
(7) ผลงานเดิมของผูรับจางที่มีลักษณะเดียวกับงานจาง (วีดิทัศน/กราฟก)
(8) การออกแบบหนาแผน/ปกกลอง DVD และหนาแผน DVD
(9) การนํ า เสนองานโดยรวมของผูรับ จางมีความนาเชื่อถือ (แสดงใหเห็น ถึงการผลิต ที่มี
คุณภาพ)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.11ผู เสนอราคาต องยื่น เสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและ/หรือราคาตอหนวย และ/หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาจางจางถายทําวีดิทัศนตัว อยางการจัดกิจ กรรม
บานนักวิทยาศาสตรนอย จํานวน 20 เรื่อง เปนระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจาง
4.4 การยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
พรอมทั้งเอกสารสอบราคา ทั้งหมดใหถี่ถวนและเขาใจเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.51ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จา หนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2559 ยื่น
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ณ ฝายจัดซื้อและพัสดุ ชั้น 4 อาคาร 15 ป สสวท. ตั้งแตวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
จะเปดซองสอบราคาในวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก และ สสวท.จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได
ว าผู เ สนอราคารายนั้ น เป น ผู ที่ ให ความร ว มมือเปน ประโยชนตอการพิจ ารณาของทางราชการและมิ ไดเป น
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถู กตั ดรายชื่ อออกจากการเปน ผูเ สนอราคาเพราะเหตุเปน ผูเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ คณะกรรมการ สสวท. ภายใน 3 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ สสวท. ใหถือ
เปนที่สุด
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแต คณะกรรมการ สสวท. พิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทาง
สสวท. อยางยิ่ง และในกรณีที่ คณะกรรมการ สสวท. พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวา
การยกเลิ ก การเป ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว จะเป น ประโยชน แ ก ท าง สสวท.อย า งยิ่ ง ให
คณะกรรมการ สสวท. มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สสวท. จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม ที่ปรากฏไวในใบเสนอราคา
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอ สสวท. เทานั้น
5.3 สสวท. สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ สสวท.
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(2) ไม ก รอกชื่ อ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดา หรื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู เ สนอราคาอย า งหนึ่ ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
(5) ผูเสนอราคาจะตองผานเกณฑ การคัดเลือกขอเสนอทางดานเทคนิค โดยมีคะแนนไมต่ํากวา
80 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
หลักเกณฑในการพิจารณาใหคะแนนดังตอไปนี้
(1) บทวีดิทัศนที่สรางสรรคเปนบทถายทํา (Shooting scrip) จํานวน 1 เรื่อง
20 คะแนน
(2) การสรางสรรครูปแบบรายการวีดิทัศน
20 คะแนน
(3) แผนการดําเนินงานดานการผลิตวีดิทัศน
5 คะแนน
(4) นําเสนอเสียงบรรยายและฉากที่ใชในการถายทํา
10 คะแนน
(5) ความพรอมและคุณภาพของเครื่องมือในการผลิต (แสดงรายละเอียด)
10 คะแนน
(6) ความพรอมของบุคลากรและประสบการณ (แสดงรายละเอียดอยางนอย 1 ทีม)
5 คะแนน
(7) ผลงานเดิมของผูรับจางที่มีลักษณะเดียวกับงานจาง (วีดิทัศน/กราฟก)
10 คะแนน
(8) การออกแบบหนาแผน/ปกกลอง DVD และหนาแผน DVD
5 คะแนน
(9) การนําเสนองานโดยรวมของผูรับจางมีความนาเชื่อถือ (แสดงใหเห็นถึงการผลิตที่มีคุณภาพ) 15 คะแนน
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
สสวท. มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
สสวท. มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 สสวท. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ สสวท. เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง สสวท. จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ สสวท. จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สสวท. มีสิทธิที่
จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
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ธรรม ตามข อ 1.5 สสวท. มี อํา นาจที่ จ ะตั ดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.5 และ สสวท. พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หาก คณะกรรมการ สสวท. พิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง คณะกรรมการ สสวท. มีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 กับ สสวท. ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา) ของราคา
จางที่สอบราคาได ให สสวท. ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สสวท. โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนั งสื อค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.4
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 1.5 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 (ศูนยจุดหนึ่ง) ของคาจาง
ตามสัญญาตอวัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลา 1 ป นับ
แตวันสงมอบงานงวดสุดทาย เมื่อพบวามีระบบใดๆ เกิดความชํารุดบกพรอง ผูรับจางจะตองดําเนินการซอมแซม
ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 30 วัน นับจากไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
9.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณป 2559 การลงนามในสัญญา
จะกระทําไดตอเมื่อ สสวท. ไดอนุมัติเงินประจํางวด และหรือไดรับอนุมัติใหใชเงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือไดรับ
ใหเปลี่ยนแปลงรายการแลวเทานั้น
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9.2 ผูเสนอราคาซึ่ง สสวท. ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6 สสวท. อาจพิจารณาเรียกรองใหผูเสนอราคาชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.3 สสวท. สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถามี)
----------------------------------------สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

