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บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน…………….แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม จํานวน…………….แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน…………….แผน
หนังสือบริคณฑสนธิ จํานวน…………….แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม จํานวน…………….แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน……………แผน
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน…………….แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน…………….แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน…………..แผน
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน…………..แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน…………….แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน………………แผน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………….แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม จํานวน……………แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……………..แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน……………….แผน
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บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม จํานวน…………….แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน…………….แผน
4. อื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจาง
ถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………ผูเสนอราคา
(……………………………………………)
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บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน…………………แผน
2. อื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจางถูกตองและเปน
ความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………………….ผูเสนอราคา
(………………………………………………)
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ใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ขาพเจา………………………………………………………………อยูเลขที่………………ถนน………………………………..
ตําบล/แขวง……………………….……………อําเภอ/เขต…………………..………………จังหวัด…………………………………………
โทรศัพทหมายเลข………………………โทรสารหมายเลข…………………………โดย……………………….…………… ผูลงนาม
ขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาจางเลขที่…………………………………………….………………
โดยตลอด และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน…………………………………………………………………………………………………..
ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารสอบราคา เปนเงินทั้งสิ้น

บาท

(

บาท

) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา

วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาและ สสวท. อาจรับคําเสนอนี้

ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
สสวท. รองขอ
4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที และจะสงมอบงานตามเอกสารสอบ
ราคาโดยครบถวนถูกตองภายใน…………….……..วัน นับจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
5. ในกรณีที่ขาพเจา ไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับ สสวท. ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 6 ของเอกสารสอบราคาใหแก สสวท.
กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
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หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก
สสวท. และ สสวท.มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาได หรือ สสวท.อาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวา สสวท.ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมตอง
รับผิดชอบ ในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแลว
และเขาใจดีวา สสวท.ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไม
ชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ…………
(ลงชื่อ)………………………………………………………………
(……………………………………………………………..)
ตําแหนง…………………………………………………………….
ประทับตรา (ถามี)
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แบบสัญญาจาง
สัญญาเลขที่……………………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่………….เดือน……………………….พ.ศ…………….. สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย………………………………………………………………….. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูวาจาง” ฝายหนึ่งกับ……………………………….………….ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ..………………..…………………
มี สํ า นั ก งานใหญ อ ยู เ ลขที่ … …………ถนน…………………………..แขวง…………………………..เขต……………………
จังหวัด………………………………โดย………………………………………………….ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……………………………………..ลงวันที่………………………………..
แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดี
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา
2.1 ผนวก 1 ……………………..(แบบรูป)……………………………… จํานวน …………..หนา
2.2 ผนวก 2 …………………(รายการละเอียด)……………………….. จํานวน …………..หนา
2.3 ผนวก 3 ………………..(บัญชีรายการกอสราง)………………….. จํานวน ………….หนา
1.4 ผนวก 4 …………………….(ใบเสนอราคา)………………………….. จํานวน ………….หนา
1.5 ผนวก 5 …………………………..ฯลฯ…………………………………. จํานวน ………….หนา
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง

ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน………………………………………………………………
เปนจํานวนเงิน…………………………………..บาท (…………………………………………………………..) มามอบใหแกผูวาจาง
เปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว
ขอ 4. คาจางและการจายเงิน
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน………………………………….บาท
(………………………………………………………….) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน…………………………………….บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย
ตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลว
ขอ 5. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่……………เดือน…………………………….พ.ศ……………..
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่…………..เดือน……………………………….พ.ศ……………...............
ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให
เชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา
หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลายหรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจาง พนจากความรับผิด
ตามสัญญา
ขอ 6. ความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หรือจากผูรับจางรายใหมใน
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจางนี้ ภายใน
กําหนด….……..ป………เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตาม
มาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตอง

ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
ขอ 7. การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่นความยินยอม
ดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตอง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุก
ประการ
ขอ 8. การควบคุมงานของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพ และความชํานาญและใน
ระหวางทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปน
ผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่ง หรือคําแนะนําตาง ๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวา
เปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัว หรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะกระทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผู
วาจางกอน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง
และผูรับจ างจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอัน
เนื่องมาจากเหตุนี้
ขอ 9. ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของ ผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดี หรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจาย
ของผูรับ จางเอง ความรับ ผิดของผูรับจางดังกล าวในขอนี้จะสิ้น สุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย
ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรองหรือความเสียหายดังกลาวในขอ 6 เทานั้น

ขอ 10. การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตรา และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรกผูวาจางมีสิทธิ
ที่ จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางได
ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึงความ
รับผิดทั้งปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตาม
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมา
ทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อ
ผูวาจางเรียกรอง
ขอ 11. การตรวจงานจาง
ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของ ผูรับจาง กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานที่ที่กําลังก อสร างไดทุกเวลา และผูรับ จางจะต องอํา นวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม
ขอ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถวน
แลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลังการทางวิศวกรรมหรือ
ทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่
ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง เพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจางไมได
ขอ 13. การควบคุมงานโดยผูวาจาง
ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งมี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญา
และมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลง เพื่อเติม หรือ ตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจางผู
ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะ
ถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได

ขอ 14. งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งให
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ
แตอยางใด
อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจางหรือราคาใด ๆ ที่จะ
นํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง
หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง
ขอ 15. คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา และผูวาจางยังมิได
บอกเลิ กสั ญญา ผู รับ จ า งจะต องชํ าระค า ปรับ ใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงิน วันละ………….......………….บาท
(………………………………….) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเมื่อผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอ
หนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ …………บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยายให
จนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจาง
ทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย
ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้นหากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 16 ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรอง
ไปยังผูรับจาง เมื่อครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 16. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจน
แลวเสร็จได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชวัสดุตาง ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติงานและคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายเพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา และ

คาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ที่จะจาย
ใหแกผูรับจางก็ได
ขอ 17. การกําหนดคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงิน คาจางที่คางจายหรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได
หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………… ผูวาจาง
(………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………………………………………. ผูรับจาง
(………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………….. พยาน
(………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………….. พยาน
(………………………………………………………………)

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 1.4
แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที…่ ………………..
วันที่ ...................................
ขาพเจา..………..(ชื่อธนาคาร)…...สํานักงานตั้งอยูเลขที่……………ถนน………….…………….ตําบล/แขวง………..…………
อํา เภอ/เขต……………..………จั งหวั ด…………..……..….โดย……………………………......ผูมี อํานาจลงนามผูกพั นธนาคารขอทํ า
หนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูซื้อ/ผูวาจาง”
ดังมีขอความตอไปนี้ :
1. ตามที่………….…(ชื่อผูขาย/ผูรับจาง)……………...ซึ่งตอไปนีเ้ รียกวา “ผูขาย/ผูรับจาง” ไดทําสัญญาซื้อขาย/จาง
.............................……………กับผูซื้อ/ผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่………………..…..ลงวันที่.................... ซึ่งผูขาย/ผูรับจาง ตอง
วางหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาต อ สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เป น จํ า นวน
เงิน………..…………..…..บาท (…………...…………) ซึ่งเทากับรอยละ………… (… %) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา
ข า พเจ า ยอมผู ก พั น ตนเป น ผู ค้ํ า ประกั น ในการชํ า ระเงิ น ให ต ามสิ ท ธิ เรี ย กร อ งของสถาบั น ส ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนไมเกิน……………..………บาท (…..………………………..) ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความ
เสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับหรือคาใชจายใด ๆ หรือผูขาย/ผูรับจางมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนดใน
สัญญาดังกลาวขางตน
2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขาย/จาง ดังกลาวขางตน จนถึงวันที่..................(วันที่
แลวเสร็จ).............และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ……………………………………..ผูค้ําประกัน
(.…………………………………..)
ตําแหนง………………………………….
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(.…………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(.………………………………….)

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา ขอ 1.5 (1)
บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาเพื่อ
เสนองานจางในการสอบราคาจางของสํานักงาน เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาเพื่อเสนองานจางในการสอบราคาของสํานักงาน ในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแกการ
ที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใชอํานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคาใหแก
สํานักงานในการสอบราคาจางครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด ความ
รับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวน
สามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เสนอราคาใหแกสํานักงานในการสอบราคาครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือ หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือ บางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกสํานักงานในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคล
ดังกลาว

-2ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณีและหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกสํานักงานในการสอบราคาคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานหรือ ผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา ขอ 1.5 (2)
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการเสนอราคาตอสํานักงาน ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือรับวาจะให เรียกรับ
หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย
หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนใน
ระหวางผูเสนอราคาดวยกันหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ
สํานักงานโดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
--------------------------------------------------

ผนวก 1
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
ขาพเจา ..............................................................(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน)อยูเลขที่ .................... ถนน
............................... ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด
...................................... โทรศัพท....................................... โดย .............................................. ผูลงนามขางทายนี้
ขอรับรองวาบุคคลที่มีรายชื่อตอไปนี้ เปนกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการของ บริษัท/หาง/ราน จริง
1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
ลงชื่อ…………………..........…………….ผูเสนอราคา
(………………………........……..)
ตําแหนง……………………………...........
ประทับตรา (ถามี)

ผนวก 2
บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม
ขาพเจา...............................................................(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน) อยูเลขที่ ...................................
ถนน ................................ ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด
........................................โทรศัพท.............................. โดย ............................................................ ผูลงนามขาง
ทายนี้ ขอแจงวา บุคคลที่มีรายชื่อตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจควบคุมของ......................................
1..............................................................................
2..............................................................................
3..............................................................................
ลงชื่อ…………………........…………….ผูเสนอราคา
(……………………......………..)
ตําแหนง………………………….........…...
ประทับตรา (ถามี)

