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ข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำ 
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หมวดที่ 1 เบื้องต้น 

1.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย มูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย  

โดย อำจำรย์จินตนำ  ปรีชำจำรย์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้จัดกำร ซึ่งต่อไปใน

หนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ “เจ้ำของโครงกำร” มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงพัฒนำ

สื่อกำรเรียนกำรสอน Interactive Whiteboard ซึ่งอยู่ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ตั้งอยู่ เลขที่ 35 

ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ 

“โครงกำร” 

 ผู้เข้ำประกวดรำคำ มีหน้ำที่ต้องlส่งมอบสินค้ำและจัดกำรบริกำร โดยจะต้องจัดหำสินค้ำ บุคลำกร

ฝีมือดีท่ีมีควำมช ำนำญด ำเนินกำรงำนให้ถูกต้องตำมแบบข้อก ำหนด 

 

หมวดที่ 2 ก ำหนดขั้นตอนในกำรประกวดรำคำ 

2.1 ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย จ่ำหน้ำซอง

ถึง “คณะกรรมกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน Interactive 

Whiteboard โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย” วันที่ 14 กันยำยน 2563 ระหว่ำงเวลำ 9:00 – 12:00 

น. ณ ห้องเลขำนุกำร ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ เมื่อได้ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำแล้วจะถอนคืนไม่ได้ 

 

2.2 ก ำหนดรับแบบและเอกสำรประกวดรำคำ และก ำหนดส่งเอกสำรเสนอรำคำ 

ก ำหนดวันและเวลำยื่นซองเอกสำร 
เสนอรำคำ 

วันที่ 14 กันยำยน 2563 ภำยในเวลำ 9:00 – 12:00 น. 
 

สถำนที่ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำ ณ ห้องเลขำนุกำร ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย จ่ำหน้ำซองส่งถึง 
“คณะกรรมกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงพัฒนำสื่อกำร
เรียนกำรสอน Interactive Whiteboard โรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยำลัย” 
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จ ำนวนชุดเอกสำรเสนอรำคำ - ฉบับจริง 1 ชุด 

ก ำหนดวันและเวลำต่อรองรำคำ วันที่ 16 กันยำยน เวลำ 9:00 น. 

สถำนที่ยื่นต่อรองรำคำ ณ ห้องประชุม 4  ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

หมำยเหตุ : ซองเสนอรำคำต้องปิดผนึกและลงนำมก ำกับท่ีซองบรรจุเอกสำรเสนอรำคำให้เรียบร้อย 

 

หมวดที่ 3 ขอบเขตของงำนที่ประกวดรำคำ 

3.1 คุณสมบัติเฉพำะงำนปรับปรุงพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน Interactive Whiteboard 

 Option 1 Interactive Whiteboard จ ำนวน 14 เครื่อง 

 Option 2 Interactive Whiteboard จ ำนวน 49 เครื่อง 

3.1.1 คุณสมบัติขั้นต่ ำหรือดีกว่ำเครื่อง Interactive Whiteboard   

- ลักษณะในกำรติดตั้งใช้งำนอยู่ในแนวนอน ( LANDSCAPE ) 

- เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผลิตปี 2019 - 2020 

- หน้ำจอเป็นประเภท LED หรือ LCD มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 65 นิ้ว 

- อำยุกำรใช้งำนของหลอดภำพไม่ต่ ำกว่ำ 30,000 ชั่วโมง 

- Sensor กำรจับสัมผัสเป็นแบบ IR (INFRARED BLOCKING DETECTION METHOD) 

- จุดสัมผัสในกำรโต้ตอบสำมำรถใช้งำนพร้อมกันอย่ำงน้อย 4 จุด 

- รองรับกำรเชื่อมต่อผ่ำนพอร์ท  USB 2.0  

- มีรีโมทคอนโทรลส ำหรับกำรใช้งำน หรือควบคุมกำรท ำงำนด้วยกำร Touch ที่

จอภำพ 

- รองรับกำรสะท้อนหน้ำจอจำกอุปกรณ์ในระบบ iOS, MacOS, Windows และ 

Android 

- สำมำรถสะท้อนหน้ำจอคอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะและ Notebook ทั้งระบบ 

Windows และ Mac OS แบบไร้สำยโดยผ่ำนอุปกรณ์เสริม รวมทั้งสำมำรถควบคุม

ย้อนกลับไปยังเครื่องต้นทำงได้ 

- สำมำรถสะทอ้นภำพหน้อจอได้พร้อมกันอย่ำงน้อย 4 หน้ำจอ 

- มีช่องต่อสัญญำณ ขำเข้ำ (INPUT) อย่ำงน้อยดังนี้ 

 HDMI 2.0 X 1  

 USB2.0 X 2  
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 RS232 X 1 (SERIAL PORT) 

 VGA X 1 

 AUDIO X 1 

- มีช่องต่อสัญญำณ ขำออก (OUTPUT) อย่ำงน้อยดังนี้ 

  AUDIO (EARPHONE) X 1 

- ล ำโพงในตัวเครื่องไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว   

- รองรับกำรท ำงำนในสภำพควำมชื้น 20% -80% RH (NO CONDENSATION) 

- ตัวเครื่องสำมำรถเปิดได้ต่อเนื่องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 8 ชั่วโมง 

- รับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ฟรีค่ำแรง และค่ำอะไหล่ นับตั้งแต่วันตรวจรับ 

 

3.2 คุณสมบัติมำตรฐำนของอุปกรณ์ติดตั้ง Wall Mount Interactive Whiteboard ต้องสำมำรถติดตั้ง

กับผนัง มีขำจับ/ยึด ให้แน่นหนำ แข็งแรง ปลอดภัย รองรับน้ ำหนักของตัวเครื่องได้   

 

หมวดที่ 4 หลักประกันกำรประกวดรำคำและคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดรำคำ 

4.1 หลักประกันกำรประกวดรำคำ (Bid Bond) 

4.1.1 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรที่ผู้เสนอรำคำไม่ต้องวำงหลักประกันกำรประกวดรำคำ (Bid 
Bond) เมื่อผู้เข้ำประกวดรำคำเข้ำเสนอรำคำ เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำจะปฏิบัติต่อระเบียบกำรประกวดรำคำ
อย่ำงเคร่งครัด เมื่อเจ้ำของโครงกำรได้แจ้งให้ผู้เข้ำประกวดรำคำทรำบผลแล้ว หำกผู้เข้ำประกวดรำคำหรือ
ตัวแทนไม่มำท ำสัญญำภำยในก ำหนด 7 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่ำผู้ประกวดรำคำไม่ติดใจท ำ
สัญญำต่อไปและตกลงที่จะช ำระค่ำควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินร้อยละ 10 ของมูลค่ำที่เสนอรำคำ ภำยใน 7 
วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

4.1.2 เจ้ำของโครงกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ผู้เข้ำประกวดรำคำ ซึ่งได้ยื่นเอกสำรรำคำต่อเจ้ำของ
โครงกำรแล้วถอนเอกสำรเสนอรำคำ ทั้งจะไม่รับผิดชอบในเรื่องค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้นจนกว่ำเจ้ำของโครงกำร
ตกลงว่ำจ้ำงผู้ประกวดรำคำรำยหนึ่ง รำยใดแล้ว 
 
4.2  คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดรำคำ 

4.2.1  บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ต้องมีหนังสือ
บริคณห์สนธิ (เฉพำะบริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชน) พร้อมหนังสือรับรองของส ำนักงำนบริกำรจดทะเบียน
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ธุรกิจกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งแสดงรำยชื่อหุ้นส่วน หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทน
บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนั้น ๆ และเป็นที่เชื่อถือได้ในท้องตลำด 
 4.2.2  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีผู้ละทิ้งงำนของทำงรำชกำร และ/หรือ ไม่เป็นผู้มีประวัติว่ำมี
เจตนำหลีกเลี่ยงกำรช ำระภำษีอำกรให้ทำงรำชกำร 

4.2.3  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท 

4.2.4 มีหลักฐำนรับรองกำรท ำงำนในลักษณะงำนที่ใกล้เคียงงำนที่เสนอ โดยมีผลงำนประกอบแนบ
เพ่ือพิจำรณำ 

4.2.5  ผู้ที่จะยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำ จะต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตเครื่อง Interactive 
Whiteboard เท่ำนั้น   

กรณีท่ีบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนจะมอบหมำยให้บุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่หุ้นส่วนหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเต็มใน
กำรท ำกำรผูกพันในนำมบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน มำยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำแทนบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนั้นๆ 
จะต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยมำแสดงด้ว 
 

หมวดที่ 5 เอกสำรประกวดรำคำ เอกสำรเสนอรำคำและข้อตกลงในกำรเสนอรำคำ 

5.1  เอกสำรประกวดรำคำประกอบด้วยเอกสำรต่ำงๆ ดังนี้ 

5.1.1  ข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำ จ ำนวน 1 ชุด 

5.1.2  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทฯ ออกให้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นซองเอกสำรเสนอ
รำคำพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร (สำมำรถน ำมำแสดงภำยหลังได้) 

5.1.3  ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (เฉพำะบริษัท) พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 
5.1.4 หนังสือแสดงผลงำนที่ผ่ำนมำของผู้รับจ้ำง 
 ซองเอกสำร ประกวดรำคำ เอกสำรตำมข้อที่ 5.1.1 – 5.1.4 

 

5.2  ใบเสนอรำคำโครงกำรปรับปรุงพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน Interactive Whiteboard โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

 5.2.1 ใบเสนอรำคำของงำน Interactive Whiteboard 

  Option 1 Interactive Whiteboard และ Wall Mount จ ำนวน 14 ชุด 

  Option 2 Interactive Whiteboard และ Wall Mount จ ำนวน 49 ชุด  

 ซองเอกสำร เสนอรำคำ เอกสำรตำมข้อที่ 5.2.1  

 เอกสำรดังระบุข้ำงต้นนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค ำชี้แจง และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจัดซื้อ

จัดจ้ำง 
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5.3 ข้อตกลงในกำรเสนอรำคำ 
5.3.1  เจ้ำของโครงกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้เข้ำประกวดรำคำ  ซึ่งได้ยื่นเอกสำรเสนอรำคำต่อ

เจ้ำของโครงกำรแล้ว จะถอนเอกสำรเสนอรำคำใดๆ คืนไม่ได้ทั้งสิ้น 
5.3.2 ผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำจะต้องตรวจสอบเอกสำรในกำรประกวดรำคำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน  

และต้องให้เป็นที่เข้ำใจแจ่มแจ้งถึงควำมหมำยของข้อควำมในเอกสำรเหล่ำนั้น  ทั้งที่เป็นควำมหมำยของแต่ละ
ข้อควำมและควำมหมำยของข้อควำมทั้งหมด และผู้เข้ำประกวดรำคำจะยกข้อเรียกร้อง หรือข้ออ้ำงโดยอำศัย
เหตุที่มิได้ตรวจเอกสำรฉบับหนึ่งฉบับใดในจ ำนวนเหล่ำนั้นมิได้ 

5.3.3  ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องหำข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรก ำหนดรำคำที่ตนจะเสนอเอำเอง และไม่
อำจที่จะเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเงินที่เสนอ โดยอำศัยเหตุที่ว่ำตนมิได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือโดย
กำรอ้ำงว่ำมีกำรหลอกลวง หรือได้ข้อมูลมำผิดหรือเพรำะเหตุที่ได้รับข้อแนะน ำ หรือค ำมั่นจำกเจ้ำของโครงกำร
หรือผู้ใดมิได้ 

5.3.4  ถ้ำปรำกฎว่ำมีข้อสงสัยหรือมีควำมเคลือบคลุมเกี่ยวด้วยควำมหมำยของส่วนใดส่วนหนึ่งใน
เอกสำรประกวด หรือเกี่ยวด้วยสิ่งที่ผู้เข้ำประกวดรำคำตำมสัญญำจะต้องกระท ำ หรือไม่ต้องกระท ำ หรือเกี่ยว
ด้วยข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำนี้ หรือเกี่ยวด้วยเรื่องหรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวพันสัญญำโครงกำรปรับปรุงพัฒนำ
สื่อกำรเรียนกำรสอน Interactive Whiteboard โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ผู้เข้ำประกวดรำคำ
จะต้องแจ้งข้อสงสัยหรือควำมเคลือบคลุมนั้นแก่งำนจัดกำรระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยำลัย เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 โทร 0 2637 1852 
ต่อ 6060 อีเมล์ anusorn.sa@bcc1852.com, jutima.th@bcc1852.com 
 

หมวดที่ 6 ระเบียบกำรประกวดรำคำ 

6.1  กำรโอนงำนหรือกำรจ้ำงเหมำช่วงผู้เข้ำประกวดรำคำต้องตระหนักถึงข้อควำมในเงื่อนไขแห่งสัญญำ  
ซึ่งห้ำมกำรโอนงำนหรือกำรจ้ำงเหมำช่วงทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนโดนปรำศจำกกำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์
อักษรจำกเจ้ำของโครงกำร เงื่อนไขที่กล่ำวนี้ใช้บังคับอย่ำงเคร่งครัดและหำกผู้ชนะกำรประกวดรำคำฝ่ำฝืน 
เจ้ำของโครงกำรจะถือเป็นเหตุเลิกสัญญำ และเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผู้เข้ำประกวดรำคำได้ 
 ในกรณีที่ผู้เข้ำประกวดรำคำประสงค์จะให้มีกำรจ้ำงเหมำช่วง  ในกำรเสนอรำคำผู้เข้ำประกวดรำคำ
จะต้องแนบรำยกำรส่วนของงำนที่จะเสนอจะให้มีกำรจ้ำงเหมำช่วง พร้อมทั้งรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้รับจ้ำงช่วง
เท่ำที่จะท ำได้มำด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรตกลงสนองรับกำรเสนอรำคำไม่ว่ำกรณีใด ๆ มิได้ถือว่ำเป็นกำร
เห็นชอบกับกำรเสนอจ้ำงเหมำช่วงดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้ำของโครงกำรอนุญำต ผู้เสนอรำคำยังต้อง
รับผิดชอบในงำนที่จ้ำงเหมำช่วงไปนั้นทุกประกำร 
 
6.2  รำคำที่เสนอโดยผู้เสนอรำคำจะยื่นต้องยื่นเสนอรำคำท้ังส่วนของเครื่อง Interactive Whiteboard 
และอุปกรณ์ติดตั้ง (Wall Mount) 
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 6.2.1  รำคำที่เสนอและอัตรำส่วนต่ำง ๆ ซึ่งระบุในใบเสนอรำคำนั้นเสนอเป็นรำคำจ้ำงเหมำรวม
ตำยตัวและรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 
 6.2.2 จ ำนวนเงินตำมสัญญำ รำคำ และอัตรำส่วนต่ำง ๆ ตำมที่ได้มีกำรตกลงกันแล้ว มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอีก ไม่ว่ำด้วยประกำรใดเว้นแต่จะเป็นกำรปรับแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตำมควำมเห็นของ
เจ้ำของโครงกำร ซึ่งจะได้ตกลงรำคำกำรเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงงำนที่ก ำหนด ในกรณีที่ผู้เข้ำ
ประกวดรำคำกรอกรำคำรวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข จะต้องมีตัวหนังสือก ำกับ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้
ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ 
 6.2.3  จ ำนวนเงินที่เสนอโดยผู้เข้ำประกวดรำคำเกี่ยวกับรำยกำรต่ำง ๆ ในใบเสนอรำคำ จะต้อง
รวมถึงก ำไร ภำษ ีค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่จะเกิดขึ้นจำกข้อผูกพันทุก ๆ อย่ำง ซึ่งจะต้องเป็น
ภำระของผู้เข้ำประกวดรำคำที่จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือให้งำนนี้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตำมควำมประสงค์ของ
เจ้ำของโครงกำร 
  
6.3  กำรพิจำรณำตัดสินคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำ และกำรต่อรองรำคำกับผู้เข้ำประกวดรำคำ 
 6.3.1  เจ้ำของโครงกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่พิจำรณำผู้เข้ำประกวดรำคำรำยที่ไม่ปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรประกวดรำคำ 
 6.3.2  เจ้ำของโครงกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเลือกจ้ำงผู้เข้ำประกวดรำคำรำยใดก็ได้ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
ว่ำจ้ำงผู้เข้ำประกวดรำคำต่ ำสุดเสมอไป หรือยกเลิกกำรเสนอรำคำเสียทั้งหมดก็ได้ และผลกำรตัดสินของ
เจ้ำของโครงกำรถือเป็นเด็ดขำด ซึ่งผู้เข้ำประกวดรำคำจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยใด ๆ เอำจำก
เจ้ำของโครงกำรไม่ได้ทั้งสิ้น 
 6.3.3 เจ้ำของโครงกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเลือกจ้ำงผู้เข้ำประกวดรำคำรำยใดก็ได้ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
ว่ำจ้ำงผู้เข้ำประกวดเพียงรำยเดียวในกำรด ำเนินโครงกำรเสมอไป หรือเจ้ำของโครงกำรสำมำรถเลือกผู้ประกวด
รำคำเพียงรำยเดียวให้ด ำเนินโครงกำรทั้งหมดก็ได้ และผลกำรตัดสินของเจ้ำของโครงกำรถือเป็นเด็ดขำด ซึ่งผู้
เข้ำประกวดรำคำจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยใด ๆ เอำจำกเจ้ำของโครงกำรไม่ได้ทั้งสิ้น 
 6.3.4  เจ้ำของโครงกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะท ำกำรต่อรองรำคำกับผู้เข้ำประกวดรำคำ  เพ่ือให้มีกำร
ลดรำคำตำมที่เห็นจ ำเป็นในอันที่จะให้รำคำอยู่ในวงเงินที่เห็นว่ำสมควร และพิจำรณำแนวทำงกำรว่ำจ้ำงตำม
ควำมเหมำะสม 
 6.3.5 เจ้ำของโครงกำรพิจำรณำน้ ำหนักในด้ำนรำคำ 50%, ในด้ำนกำรบริกำรหลังกำรขำย กำร
ฝึกอบรมให้บุคลำกร สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 35% และด้ำนกำรรับประกันตลอดจนควำมน่ำ
เชื่อมั่นของคุณภำพสินค้ำ 15% 
 6.3.6 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องจัดหำผู้ควบคุมกำรติดตั้งที่มีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญเพ่ือควบคุมกำร
ติดตั้ง เครื่อง Interactive Whiteboard ให้ค ำแนะน ำ ดูแลติดตำมตรวจสอบขณะติดตั้ง และทดสอบกำร
เชื่อมต่อสัญญำณ ภำพ เสียง อินเทอร์เน็ต หลังกำรติดตั้งแล้วเสร็จ 
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6.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมเอกสำรเสนอรำคำ 
 เจ้ำของโครงกำรจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ในกำรจัดเตรียมเอกสำรเสนอรำคำให้แก่ผู้เข้ำประกวด
รำคำไม่ว่ำจะเป็นผู้ที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือไม่ก็ตำม 
 
6.5  ใบเสนอรำคำ 
 6.5.1  ใบเสนอรำคำจะต้องให้บุคคลซึ่งมีอ ำนำจท ำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ หรือห้ำงหุ้นส่วน หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจโดยเฉพำะเพ่ือกำรนี้ลงนำม ชื่อ สถำนที่ตั้งอันได้จดทะเบียนของบริษัทฯ หรือห้ำง
หุ้นส่วนจะต้องระบุให้ชัดเจน 
 6.5.2  รำคำที่เสนอในใบเสนอรำคำ ให้กรอกจ ำนวนเงินเป็นตัวเลขและต้องมีตัวอักษรก ำกับ ถ้ำ
ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกันจะถือเอำตัวอักษรเป็นข้อยุติ 
 6.5.3  รำคำที่เสนอจะต้องยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำ 
 

หมวดที่ 7  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

7.1 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 ก ำหนดเริ่มทยอยส่งของและควบคุมกำรติดตั้ง วันที่ 21 กันยำยน 2563 

 ก ำหนดส่งของท้ังหมดแล้วเสร็จ   วันที่17 ตุลำคม 2563 

 

7.2 เงื่อนไขเกี่ยวข้องกับกำรเงินและกำรเปลี่ยนแปลงงำน 

ล ำดับ หัวข้อ รำยละเอียด หมำยเหตุ 

7.2.1 เงินประกันซองร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ของมูลค่ำ
งำนที่เสนอรำคำ 

คื น ให้ หลั ง ก ำ รประกำศผล
ประกวดรำคำ 

7.2.2 เงินค่ำจ้ำงจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมสัญญำฉบับลงนำม ช ำระภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
ส่งมอบงำนตำมสัญญำจัดซื้อจัด
จ้ำง 

7.2.3 หักเงินประกันผลงำนร้อยละ 5 
(Maintenance Guarantee) 

ร้อยละ 5 ของมูลค่ำงำน
สุดท้ำยตำมสัญญำฉบับ
ลงนำม 

คืนให้เมื่อครบก ำหนด
ระยะเวลำรับประกันผลงำน  
3 ปี 

7.2.4 อัตรำค่ำปรับต่อวันหรือเศษของวัน 
กรณีงำนล่ำช้ำ 

ร้อยละ 0.1 ของมูลค่ำ
งำนตำมสัญญำฉบับลง
นำม 

นับจำกวันสิ้นสุดสัญญำ 
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กรณีส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดค่ำปรับทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำฉบับลง
นำม 

 

หมวดที่ 8 กำรรับประกันผลงำน และกำรบริกำรหลังกำรขำย 

8.1 ผู้เข้ำประกวดรำคำที่เข้ำด ำเนินกำรจะต้องรับประกันผลงำนกำรติดตั้งงำนตำมโครงกำร รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับหลังจำกมีกำรส่งมอบงำนเป็นที่เรียบร้อย 

8.2 หำกอุปกรณ ์Interactive Whiteboard ตั้งช ำรุด เสียหำย ใช้งำนไม่ได้ ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องเข้ำมำ

แก้ไขภำยใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับกำรแจ้งจำกทำงโรงเรียน    

8.3 หำกอุปกรณ์ Interactive Whiteboard ช ำรุด เสียหำย ใช้งำนไม่ได้ และทำงผู้เข้ำประกวดรำคำเข้ำมำ

แก้ไขแล้วพบว่ำมีอุปกรณ์ช ำรุด ทำงผู้ประกวดรำคำต้องมีอุปกรณ์ส ำรองมำติดตั้งเพ่ือใช้งำนทดแทน เพ่ือให้

พร้อมใช้งำนภำยใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับกำรแจ้งจำกทำงโรงเรียน 

8.4 ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องมีกำรฝึกอบรมให้กับบุคลำกรของโรงเรียนในระดับผู้ใช้งำน (User Training) 

และระดับผู้ดูแลอุปกรณ์ (Technical Support Training) อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลำ 3 ปี  

 

ชี้แจงเพิ่มเติม 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทั้งปวงตกเป็นภำระของผู้เสนอรำคำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมดูแลของ

เจ้ำของโครงกำรด้วย 

2. ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำท ำงำนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 
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