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ข้อก าหนดการประกวดราคา 

โครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Display Monitor  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 1 เบื้องต้น 

1.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

โดย อ.ย์จินตนา  ปรีชาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ ซึ่งต่อไปในหนังสือ

ฉบับนี้จะเรียกว่า “เจ้าของโครงการ” มีความประสงค์ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน Display Monitor ห้องเรียนมัธยมศึกษา และห้องเรียนโครงการ IEP ซึ่งอยู่ในโรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งอยู่ เลขท่ี 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่ง

ต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า “โครงการ” 

 ผู้เข้าประกวดราคา มีหน้าที่ต้องlส่งมอบสินค้าและจัดการบริการ โดยจะต้องจัดหาสินค้าบุคลากรฝีมือ

ดีที่มีความช านาญด าเนินการงานให้ถูกต้องตามแบบข้อก าหนด 

 

หมวดที่ 2 ก าหนดขั้นตอนในการประกวดราคา 

2.1 ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องยื่นซองเอกสารเสนอราคาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ่าหน้าซอง

ถึง “คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง Display Monitor โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย”  

วันที่ 14 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องเลขานุการ ชั้น 4 อาคารสิรินาถ เมื่อได้ยื่น

ซองเอกสารเสนอราคาแล้วจะถอนคืนไม่ได้ 

 

2.3 ก าหนดรับแบบและเอกสารประกวดราคา และก าหนดส่งเอกสารเสนอราคา 

ก าหนดวันและเวลายื่นซองเอกสาร 
เสนอราคา 

วันที่ 14 กันยายน 2563 ภายในเวลา 9:00 – 12:00 น. 
 

สถานที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา ณ ห้องเลขานุการ ชั้น 4 อาคารสิรินาถ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ่าหน้าซองส่งถึง 
“คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน Display Monitor โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย” 

จ านวนชุดเอกสารเสนอราคา - ฉบับจริง 1 ชุด 
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ก าหนดวันและเวลาต่อรองราคา วันที่ 16 กันยายน เวลา 13.00 น. 

สถานที่ยื่นต่อรองราคา ณ ห้องประชุม 4  ชั้น 4 อาคารสิรินาถ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

หมายเหตุ : ซองเสนอราคาต้องปิดผนึกและลงนามก ากับท่ีซองบรรจุเอกสารเสนอราคาให้เรียบร้อย 

 

หมวดที่ 3 ขอบเขตของงานที่ประกวดราคา 

3.1 คุณสมบัติ Display Monitor จ านวน 70 เครื่อง 

3.1.1 รองรับการท างานแบบ Wireless Connection 

3.1.2 รองรับ Screen Mirroring ผ่าน Apple Platform, Android Platform, Windows 

Platform 

3.1.3 หน้าจอเป็นประเภท LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว 

3.1.4 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 Pixels 

3.1.5 เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เริ่มผลิตตั้งแต่ที่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

3.1.6 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 

3.1.7 Motion Rate ไม่ต ่ากว่า 120 Hz 

3.1.8 มีเทคโนโลยี Processor 4K AI Upscaling ท าให้ภาพระดับ HD, FHD 

3.1.9 สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง และมีช่องเชื่อมต่อ RJ45 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

3.1.10 มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
3.1.11 มีช่องเชื่อมต่อ Digital Audio Out แบบ Optical 

3.1.12 มีล าโพงในตัวก าลังขับรวม ไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ RMS x 2 

3.1.13 รองรับการเชื่อมต่อออุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ผ่าน Bluetooth และ WiFi 

3.1.14 ตัวเครื่องสามารถเปิดได้ต่อเนื่องไม่ต ่ากว่าวันละ 8 ชั่วโมง  

3.1.15 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ฟรีค่าแรง และอะไหล่ นับตั้งแต่วันตรวจรับ 

3.2 คุณสมบัติมาตรฐานของอุปกรณ์ติดตั้ง Wall Mount Display Monitor ต้องสามารถติดตั้งกับผนัง มี

ขาจับ/ยึด ให้แน่นหนา แข็งแรง ปลอดภัย รองรับน ้าหนักของตัวเครื่องได้   
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หมวดที่ 4 หลักประกันการประกวดราคาและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา 

4.1 หลักประกันการประกวดราคา (Bid Bond) 

เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ผู้เข้าประกวดราคาจะปฏิบัติตามระเบียบการประกวดราคาอย่างเคร่งครัด ผู้

เข้าประกวดราคาจะต้องวางหลักประกันการประกวดราคา (Bid Bond) เป็นจ านวนเงิน ร้อยละ 10 ของมูลค่า

ที่เสนอราคา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารในประเทศเป็นผู้ออกให้ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวัน

นั้นไม่เกิน 3 วันท าการ ช าระต่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

4.1.2  หนังสือค ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การประกวดราคาที่ปรากฎในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ และมีผลบังคับใช้อย่างน้อย 90 วัน นับแต่วันยื่น
ซองเอกสารเสนอราคา 

หลักประกันการประกวดราคาดังกล่าวในวรรคแรก ให้แนบรวมกับเอกสารเสนอราคาและมอบแก่
เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการจะออกใบรับหลักประกันให้ยึดถือไว้ เพื่อน าไปแสดงขอรับหลักประกันการ
ประกวดราคาคืน 

4.1.3  เจ้าของโครงการจะยึดหลักประกันการประกวดราคาดังกล่าวในข้อที่ 4.1.1 หรือ 4.1.2 ของผู้
เข้าประกวดราคาทุกรายไว้ก่อน เมื่อเจ้าของโครงการตกลงตัดสินผู้เข้าประกวดราคารายอื่นๆ ส าหรับผู้ที่ชนะ
การประกวดราคา เจ้าของโครงการจะคืนให้ต่อเมื่อผู้ชนะการประกวดราคาได้ท าสัญญากับเจ้าของโครงการ
ถูกต้องตามเง่ือนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

4.1.4 เมื่อเจ้าของโครงการได้แจ้งให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบผลแล้ว  หากผู้เข้าประกวดราคาราย
นั้นไม่มา ท าสัญญาภายในก าหนด 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดราคาไม่ติดใจท า
สัญญาต่อไปและยินยอมให้เจ้าของโครงการริบหลักประกันการประกวดราคาในข้อที่  4.1.1 หรือ 4.1.2 โดยผู้
เข้าประกวดราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและฟ้องร้องใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

4.1.5  เจ้าของโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ผู้เข้าประกวดราคา ซึ่งได้ยื่นเอกสารเสนอราคาต่อ
เจ้าของโครงการแล้ว ถอนเอกสารเสนอราคาและหลักประกันการประกวดราคา ทั้งจะไม่รับผิดชอบในเรื่อง
ดอกเบี้ยและค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าเจ้าของโครงการตกลงว่าจ้างผู้เข้าประกวดราคารายหนึ่ง รายใดแล้ว 
 
4.2  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา 

4.2.1  บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ต้องมีหนังสือ
บริคณห์สนธิ (เฉพาะบริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน) พร้อมหนังสือรับรองของส านักงานบริการจดทะเบียน
ธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงรายชื่อหุ้นส่วน หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงชื่อแทน
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ และเป็นที่เชื่อถือได้ในท้องตลาด 
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 4.2.2  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีผู้ละทิ้งงานของทางราชการ และ/หรือ ไม่เป็นผู้มีประวัติว่ามี
เจตนาหลีกเลี่ยงการช าระภาษีอากรให้ทางราชการ 

4.2.3  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

4.2.4 มีหลักฐานรับรองการท างานในลักษณะงานที่ใกล้เคียงงานที่เสนอ โดยมีผลงานประกอบแนบ
เพ่ือพิจารณา 

4.2.5  ผู้ที่จะยื่นซองเอกสารเสนอราคา จะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตเครื่อง Display 
Monitor เท่านั้น   

กรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะมอบหมายให้บุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอ านาจเต็มใน
การท าการผูกพันในนามบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน มายื่นซองเอกสารเสนอราคาแทนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้นๆ 
จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายมาแสดงด้ว 
 

หมวดที่ 5 เอกสารประกวดราคา เอกสารเสนอราคาและข้อตกลงในการเสนอราคา 

5.1  เอกสารประกวดราคาประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี้ 

5.1.1  ข้อก าหนดการประกวดราคา จ านวน 1 ชุด 

5.1.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ ออกให้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นซองเอกสารเสนอ
ราคาพร้อมลงนามรับรองเอกสาร (สามารถน ามาแสดงภายหลังได้) 

5.1.3  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (เฉพาะบริษัท) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
5.1.4 หนังสือแสดงผลงานที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง 
5.1.5 เงินประกันการประกวดราคา (Bid Bond) 
 ซองเอกสาร ประกวดราคา เอกสารตามข้อที่ 5.1.1 – 5.1.5 

 

5.2  ใบเสนอราคาโครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Display Monitor โรงเรียนกรุงเทพคริส

เตียนวิทยาลัย 

 5.2.1 ใบเสนอราคาของงาน Display Monitor และ Wall Mount จ านวน 70 ชุด 

 ซองเอกสาร เสนอราคา เอกสารตามข้อที่ 5.2.1  

 เอกสารดังระบุข้างต้นนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าชี้แจง และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดซื้อ

จัดจ้าง 

 

5.3 ข้อตกลงในการเสนอราคา 
5.3.1  เจ้าของโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้เข้าประกวดราคา  ซึ่งได้ยื ่นเอกสารเสนอราคาต่อ

เจ้าของโครงการแล้ว จะถอนเอกสารเสนอราคาใดๆ คืนไม่ได้ทั้งสิ้น 
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5.3.2 ผู้เข้าร่วมประกวดราคาจะต้องตรวจสอบเอกสารในการประกวดราคาอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
และต้องให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งถึงความหมายของข้อความในเอกสารเหล่านั้น ทั้งที่เป็นความหมายของแต่ละ
ข้อความและความหมายของข้อความทั้งหมด และผู้เข้าประกวดราคาจะยกข้อเรียกร้อง หรือข้ออ้างโดยอาศัย
เหตุที่มิได้ตรวจเอกสารฉบับหนึ่งฉบับใดในจ านวนเหล่านั้นมิได้ 

5.3.3  ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องหาข้อมูลต่าง ๆ ในการก าหนดราคาที่ตนจะเสนอเอาเอง และไม่
อาจที่จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่เสนอ โดยอาศัยเหตุที่ว่าตนมิได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือโดย
การอ้างว่ามีการหลอกลวง หรือได้ข้อมูลมาผิดหรือเพราะเหตุที่ได้รับข้อแนะน า หรือค าม่ันจากเจ้าของโครงการ 

5.3.4  ถ้าปรากฎว่ามีข้อสงสัยหรือมีความเคลือบคลุมเกี่ยวด้วยความหมายของส่วนใดส่วนหนึ่งใน
เอกสารประกวด หรือเก่ียวด้วยสิ่งที่ผู้เข้าประกวดราคาตามสัญญาจะต้องกระท า หรือไม่ต้องกระท า หรือเกี่ยว
ด้วยข้อก าหนดการประกวดราคานี้ หรือเกี่ยวด้วยเรื่องหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวพันสัญญาโครงการปรับปรุงพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน Display Monitor โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องแจ้งข้อ
สงสัยหรือความเคลือบคลุมนั้นแก่งานจัดการระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0 2637 1852 ต่อ 6060 อีเมล์ 
anusorn.sa@bcc1852.com, jutima.th@bcc1852.com 
 

หมวดที่ 6 ระเบียบการประกวดราคา 

6.1  การโอนงานหรือการจ้างเหมาช่วงผู้เข้าประกวดราคาต้องตระหนักถึงข้อความในเงื่อนไขแห่งสัญญา  
ซึ่งห้ามการโอนงานหรือการจ้างเหมาช่วงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดนปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าของโครงการ เงื่อนไขที่กล่าวนี้ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดและหากผู้ชนะการประกวดราคาฝ่าฝืน  
เจ้าของโครงการจะถือเป็นเหตุเลิกสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าประกวดราคาได้ 
 ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดราคาประสงค์จะให้มีการจ้างเหมาช่วง  ในการเสนอราคาผู้เข้าประกวดราคา
จะต้องแนบรายการส่วนของงานที่จะเสนอจะให้มีการจ้างเหมาช่วง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับจ้างช่วง
เท่าที่จะท าได้มาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การตกลงสนองรับการเสนอราคาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ถือว่าเป็นการ
เห็นชอบกับการเสนอจ้างเหมาช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของโครงการอนุญาต ผู้เสนอราคายังต้อง
รับผิดชอบในงานที่จ้างเหมาช่วงไปนั้นทุกประการ 
 
6.2  ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาจะยื่นต้องยื่นเสนอราคาท้ังส่วนของเครื่อง Display Monitor และ
อุปกรณ์ติดต้ัง (Wall Mount) 
 6.2.1  ราคาที่เสนอและอัตราส่วนต่าง ๆ ซึ่งระบุในใบเสนอราคานั้นเสนอเป็นราคาจ้างเหมารวม
ตายตัวและรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 6.2.2 จ านวนเงินตามสัญญา ราคา และอัตราส่วนต่าง ๆ ตามที่ได้มีการตกลงกันแล้ว มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอีก ไม่ว่าด้วยประการใดเว้นแต่จะเป็นการปรับแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของ
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เจ้าของโครงการ ซึ่งจะได้ตกลงราคาการเปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงงานที่ก าหนด ในกรณีที่ผู้เข้า
ประกวดราคากรอกราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข จะต้องมีตัวหนังสือก ากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้
ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
 6.2.3  จ านวนเงินที่เสนอโดยผู้เข้าประกวดราคาเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ ในใบเสนอราคา จะต้อง
รวมถึงก าไร ภาษ ีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเกิดข้ึนจากข้อผูกพันทุก ๆ อย่าง ซึ่งจะต้องเป็น
ภาระของผู้เข้าประกวดราคาที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้งานนี้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามความประสงค์ของ
เจ้าของโครงการ 
  
6.3  การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา และการต่อรองราคากับผู้เข้าประกวดราคา 
 6.3.1  เจ้าของโครงการสงวนไว้ซึ ่งสิทธิที ่จะไม่พิจารณาผู้เข้าประกวดราคารายที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการประกวดราคา 
 6.3.2  เจ้าของโครงการสงวนไว้ซึ ่งสิทธิที ่จะเลือกจ้างผู้เข้าประกวดราคารายใดก็ได้  โดยไม่
จ าเป็นต้องว่าจ้างผู้เข้าประกวดราคาต ่าสุดเสมอไป หรือยกเลิกการเสนอราคาเสียทั้งหมดก็ได้ และผลการ
ตัดสินของเจ้าของโครงการถือเป็นเด็ดขาด ซึ่งผู้เข้าประกวดราคาจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ 
เอาจากเจ้าของโครงการไม่ได้ทั้งสิ้น 
 6.3.3 เจ้าของโครงการสงวนไว้ซึ ่งสิทธิที ่จะเลือกจ้างผู้เข้าประกวดราคารายใดก็ได้  โดยไม่
จ าเป็นต้องว่าจ้างผู้เข้าประกวดเพียงรายเดียวในการด าเนินโครงการเสมอไป หรือเจ้าของโครงการสามารถ
เลือกผู้ประกวดราคาเพียงรายเดียวให้ด าเนินโครงการทั้งหมดก็ได้ และผลการตัดสินของเจ้าของโครงการถือ
เป็นเด็ดขาด ซึ่งผู้เข้าประกวดราคาจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ เอาจากเจ้าของโครงการไม่ได้
ทั้งสิ้น 
 6.3.4  เจ้าของโครงการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะท าการต่อรองราคากับผู้เข้าประกวดราคา  เพื่อให้มีการ
ลดราคาตามที่เห็นจ าเป็นในอันที่จะให้ราคาอยู่ในวงเงินที่เห็นว่าสมควร  และพิจารณาแนวทางการว่าจ้างตาม
ความเหมาะสม 
 6.3.5 ผู้เข้าประกวดราคาต้องจัดหาผู้ควบคุมการติดตั้งที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อควบคุมการ
ติดตั้งเครื่อง Display Monitor ให้ค าแนะน า ดูแลติดตามตรวจสอบขณะติดตั้ง และทดสอบการเชื่อมต่อ
สัญญาณ ภาพ เสียง อินเทอร์เน็ต หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ 
 6.3.6 ผู้เข้าประกวดราคาต้องจัดท าคู่มือมาตรฐานการติดตั้ง, คู่มือมาตรฐานการทดสอบการใช้งาน
หลังการติดตั้ง (Acceptance test procedure)   
6.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา 
 เจ้าของโครงการจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ในการจัดเตรียมเอกสารเสนอราคาให้แก่ผู้เข้าประกวด
ราคาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็ตาม 
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6.5  ใบเสนอราคา 
 6.5.1  ใบเสนอราคาจะต้องให้บุคคลซึ่งมีอ านาจท านิติกรรมผูกพันบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วน หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจโดยเฉพาะเพ่ือการนี้ลงนาม ชื่อ สถานที่ตั้งอันได้จดทะเบียนของบริษัทฯ หรือห้าง
หุ้นส่วนจะต้องระบุให้ชัดเจน 
 6.5.2  ราคาที่เสนอในใบเสนอราคา ให้กรอกจ านวนเงินเป็นตัวเลขและต้องมีตัวอักษรก ากับ ถ้า
ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกันจะถือเอาตัวอักษรเป็นข้อยุติ 
 6.5.3  ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา 
 

 

หมวดที่ 7  ระยะเวลาการด าเนินงาน  เงื่อนไขการช าระเงิน 

7.1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ก าหนดเริ่มทยอยส่งของและควบคุมการติดตั้ง วันที่ 21 กันยายน 2563 

 ก าหนดส่งของท้ังหมดแล้วเสร็จ   วันที่ 25 ตุลาคม 2563 

 

7.2 เงื่อนไขเกี่ยวข้องกับการเงินและการเปลี่ยนแปลงงาน 

ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ 

7.2.1 เงินประกันซองร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ของมูลค่า
งานที่เสนอราคา 

ค ืน ให ้หล ั งการประกาศผล
ประกวดราคา 

7.2.2 เงินค่าจ้างจัดซื้อจัดจ้าง ตามสัญญาฉบับลงนาม ช าระภายใน 30 วันนับจากวันที่
ส่งมอบงานตามสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง 

7.2.3 หักเงินประกันผลงานร้อยละ 5 
(Maintenance Guarantee) 

ร้อยละ 5 ของมูลค่างาน
สุดท้ายตามสัญญาฉบับ
ลงนาม 

คืนให้เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลารับประกันผลงาน  
3 ปี 

7.2.4 อัตราค่าปรับต่อวันหรือเศษของวัน 
กรณีงานล่าช้า 

ร้อยละ 0.1 ของมูลค่า
งานตามสัญญาฉบับลง
นาม 

นับจากวันสิ้นสุดสัญญา 

กรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดค่าปรับทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญาฉบับลง
นาม 
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หมวดที่ 8 การรับประกันผลงาน 

8.1 ผู้เข้าประกวดราคาที่เข้าด าเนินการจะต้องรับประกันผลงานการติดตั้งงานตามโครงการ รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับหลังจากมีการส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย 

8.2 หากอุปกรณ์ Display Monitorช ารุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ ผู้เข้าประกวดราคาต้องเข้ามาแก้ไขภายใน 

24 ชั่วโมง หลังได้รับการแจ้งจากทางโรงเรียน และต้องซ่อมแซม หรือจัดอุปกรณ์ส ารองมาติดตั้งเพ่ือพร้อมใช้

งานภายใน 24 ชั่วโมง    


