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หมวดที่ 1 เบื้องต้น 

1.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย มูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย โดย                    อำจำรย์

จินตนำ  ปรีชำจำรย์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้จัดกำร ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะ

เรียกว่ำ “เจ้ำของโครงกำร” มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส ำหรับ

ห้องคอมพิวเตอร์ หลักสูตรกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกำรสอน ( EIP ) ฝ่ำยประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ซึ่ง

อยู่ ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ตั้ งอยู่  เลขที่  35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500 ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ “โครงกำร” 

 ผู้เข้ำประกวดรำคำ มีหน้ำที่ต้องจัดกำรบริกำร โดยจะต้องจัดหำสินค้ำ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ดีมี

คุณภำพสำกล และบุคลำกรฝีมือดีที่มีควำมช ำนำญด ำเนินกำรงำนให้ถูกต้องตำมแบบข้อก ำหนด 

 

หมวดที่ 2 ก ำหนดขั้นตอนในกำรประกวดรำคำ 

2.1 ก ำหนดชี้แจงกำรท ำงำน ในวันที่ 24 กันยำยน 2563 เวลำ 9.00 น. ผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำ สำมำรถ

ติดต่อขอทรำบรำยละเอียด หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ได้ที่ งำนจัดซื้อ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2637 1852 ต่อ 

5643 (อำจำรย์จุติมำ  ฐิติชำญชัยกุล ) 

 

2.2 ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย จ่ำหน้ำซอง

ถึง “คณะกรรมกำรจัดจ้ำงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส ำหรับห้องคอมพิวเตอร์ หลักสูตรกำรใช้

ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกำรสอน ( EIP ) ฝ่ำยประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยำลัย” วันที่ 29 กันยำยน 2563 ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเลขำนุกำร ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ 

เมื่อได้ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำแล้วจะถอนคืนไม่ได้ 

 

2.3 ก ำหนดรับแบบและเอกสำรประกวดรำคำ และก ำหนดส่งเอกสำรเสนอรำคำ 

ก ำหนดชี้แจงขอบเขตงำน วันที่ 24 กันยำยน 2563 เวลำ 9.00 น. 
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย อำคำรสิรินำถ ชั้น 2  
ห้องจัดซื้อ 
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ก ำหนดวันและเวลำยื่นซองเอกสำร 
เสนอรำคำ 

วันที่ 29 กันยำยน 2563 ภำยในเวลำ 9.00 – 12.00 น. 
 

สถำนที่ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำ ณ ห้องเลขำนุกำร ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย จ่ำหน้ำซองส่งถึง 
“คณะกรรมกำรจัดจ้ำงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส ำหรับ
ห้องคอมพิวเตอร์ หลักสูตรกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกำรสอน  
( EIP ) ฝ่ำยประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ  
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย” 

จ ำนวนชุดเอกสำรเสนอรำคำ - ฉบับจริง 1 ชุด 

ก ำหนดวันและเวลำต่อรองรำคำ วันที่ 2 ตุลำคม เวลำ 9.00 น. 

สถำนที่ยื่นต่อรองรำคำ ณ ห้องประชุม 4  ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

หมำยเหตุ : ซองเสนอรำคำต้องปิดผนึกและลงนำมก ำกับท่ีซองบรรจุเอกสำรเสนอรำคำให้เรียบร้อย 

 

หมวดที ่3 ขอบเขตของงำนที่ประกวดรำคำ 

3.1 คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ All-in-One Desktop PC จ ำนวน 34 ชุด 

3.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) สถำปัตยกรรมแบบ 10th generation Intel® Core i5 

Processor i5-10500T (6 Cores/12MB/12T/2.3GHz to 3.8GHz/35W) หรือดีกว่ำ 

3.1.2 แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Inter Chipset B460 หรือดีกว่ำ และมีเครื่องหมำยกำรค้ำ

เดียวกับเครื่องติดเป็นกำรถำวรบนแผงวงจรหลัก 

3.1.3 มี BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยซึ่งมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.1.4 มีหน่วยควำมจ ำหลักแบบ DDR4 Memory 8GB (1X8GB) 2666MHz หรือดีกว่ำ สำมำรถ

รองรับกำรขยำยได้สูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 32 GB 

3.1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive รูปแบบ M.2 PCle NVMe หรือดีกว่ำ ขนำด

ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 256 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

3.1.6 มีระบบเสียง High Definition Audio หรือดีกว่ำ 

3.1.7 มีอุปกรณ์ส ำหรับเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ 

 - มี Port USB รวมไม่น้อยกว่ำ 4 Port โดยเป็นชนิด USB 3.0 ไม่น้อยกว่ำ 2 Port 
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 - มีช่องเสียบ microphone และ headphone รวมไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

 - มี Network Interface ชนิด RJ45 ที่มีควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 1000 Mbps จ ำนวน 1 

Port 

 - มี Port เชื่อมต่อสัญญำณภำพชนิด HDMI Out จ ำนวน 1 Port 

3.1.8 แป้นพิมพ์ (Keyboard) มียี่ห้อเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ โดย 

 - มีกำรเชื่อมต่อแบบ USB  

  - ชนิด 104 คีย์ แสดงตัวอักษรทั้งภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ ติดตั้งอยู่บนแป้นพิมพ์อย่ำง

ถำวร 

 3.1.9 อุปกรณ์ชี้ต ำแหน่ง (Mouse) มียี่ห้อเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ 

  - ชนิด Optical Mouse หรือดีกว่ำที่สำมำรถ Scroll ได้  

  - มีกำรเชื่อมต่อแบบ USB  

 3.1.10 มีจอภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้ว แบบ Full HD หรือดีกว่ำ ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 

1920 x 1080 หรือดีกว่ำ contrast ratio 1,000:1 และได้มำตรฐำน Energy Star 

 3.1.11 มี Hardware และ Software ที่ช่วยวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องเวลำที่เครื่องมี

ปัญหำ โดยส่วนของ Software ต้องสำมำรถใช้งำนได้แม้ไม่มีระบบปฏิบัติกำร (OS) 

 3.1.12 มี ไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องส ำหรับกำรแสดงถึงปัญหำที่เกิดขึ้นกับ

อุปกรณ์ภำยในโดยตรง (Direct Detect) เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น 

 3.1.13 มีแหล่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ (Power Supply) ที่สำมำรถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้ำของประเทศไทย มี

ก ำลังงำนไม่น้อยกว่ำ 250 Watts ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ (Active PFC) 

 3.1.14 มีกำรรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อย 5 ปี พร้อม

รับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน และ ให้บริกำรแบบ Onsite Service เมื่อโรงเรียนแจ้งปัญหำด้ำน Hardware 

จะต้องเข้ำมำท ำกำรแก้ไข/ซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่องภำยในวันท ำกำรถัดไป 

 3.1.15 บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริกำร 

Download คู่มือ, Driver และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้ง URL ให้

ทรำบมำในเอกสำรเสนอรำคำนี้ด้วย  
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 3.1.16 ต้องมี Software Deepfreeze แบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย ที่สำมำรถควบคุมกำรใช้

งำนจำกเครื่องครูไปยังเครื่องนักเรียน และสำมำรถตัง้ค่ำกำรแช่แข็งตัวเครื่อง จ ำนวน 34 License  

 

3.2 คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Work Station PC จ ำนวน 36 ชุด 

3.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) สถำปัตยกรรมแบบ 10th generation Intel® Core i5 

Processor หรือดีกว่ำ 

3.2.2 แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Inter Chipset Support 10th generation Intel® Core 

i5 Processor หรือดีกว่ำ และมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับเครื่องติดเป็นกำรถำวรบนแผงวงจรหลัก 

3.2.3 มี BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยซึ่งมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.2.4 มีหน่วยควำมจ ำหลักแบบ DDR4 Memory 16GB (1X16GB) 2666MHz หรือดีกว่ำ สำมำรถ

รองรับกำรขยำยได้สูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 64 GB 

3.2.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive รูปแบบ M.2 PCle NVMe หรือดีกว่ำ ขนำด

ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 256 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

3.2.6 มีอุปกรณ์ส ำหรับเชื่อมต่อทำงด้ำนหน้ำเครื่องดังต่อไปนี้ 

 - มี Port USB รวมไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ต โดยเป็นชนิด type C ไม่น้อยกว่ำ 1 Port  

 - มีช่องเสียบ microphone และ headphone รวมไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

3.2.7 มีอุปกรณ์ส ำหรับเชื่อมต่อทำงด้ำนหลังเครื่องดังต่อไปนี้ 

 - มี Port USB ชนิด USB 3.0 ไม่น้อยกว่ำ 2 Port หรือดีกว่ำ 

- มี Port USB ชนิด USB 2.0 ไม่น้อยกว่ำ 2 Port หรือดีกว่ำ 

  - มี Network Interface ชนิด RJ45 ที่มีควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 1000 Mbps จ ำนวน 1 

Port 

- มีพอร์ตเชื่อมต่อสัญญำณภำพชนิด VGA หรือ HDMI หรือ Display Port จ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 2 พอร์ต 

 3.2.8 มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio 
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3.2.9 มีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิคซึ่งใช้ Chipset NVidia หรือ Radeon หรือดีกว่ำ ที่รองรับ

กำรท ำงำนด้ำนกรำฟิค แอนนิเมชั่น งำนตัดต่อ VDO และงำนด้ำน 3D โดยมีหน่วยควำมจ ำชนิด DDR5 หรือ

ดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2GB แยกจำกหน่วยควำมจ ำหลัก ติดตั้งแยกจำกแผงวงจรหลัก มีพอร์ตเชื่อมต่อ

สัญญำณภำพชนิด VGA หรือ HDMI หรือ Display Port จ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ต 

3.2.10 แป้นพิมพ์ (Keyboard) มียี่ห้อเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ โดย 

- มีกำรเชื่อมต่อแบบ USB  

- ชนิด 104 คีย์ แสดงตัวอักษรทั้งภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ ติดตั้งอยู่บนแป้นพิมพ์อย่ำง

ถำวร 

 3.2.11 อุปกรณ์ชี้ต ำแหน่ง (Mouse) มียี่ห้อเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ 

- ชนิด Optical Mouse หรือดีกว่ำที่สำมำรถ Scroll ได้  

- มีกำรเชื่อมต่อแบบ USB  

3.2.12 จอแสดงผล มีคุณสมบัติดังนี้ 

 - มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว 

 - มีจอภำพที่ใช้เป็นแบบ Backlight Technology LED 

 - สำมำรถแสดงผลที่ควำมละเอียด (Resolution) ไม่ต่ ำกว่ำ 1920 x 1080 pixels 

 - มีพอร์ตเชื่อมต่อสัญญำณภำพชนิด VGA หรือ HDMI หรือ Display Port จ ำนวน

รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ต 

- contrast ratio 1,000:1 

- หำกจอภำพ มี dark pixel หรือ Bright Pixel ไม่น้อยกว่ำ 6 จุดหรือถ้ำมีจุดเสีย

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร ขึ้นไปผู้ขำยจะต้องน ำจอภำพ มำเปลี่ยนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

 3.2.13 มี Hardware และ Software ที่ช่วยวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องเวลำที่เครื่องมี

ปัญหำ โดยส่วนของ Software ต้องสำมำรถใช้งำนได้แม้ไม่มีระบบปฏิบัติกำร (OS) 

 3.2.14 มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องส ำหรับกำรแสดงถึงปัญหำที่เกิดขึ้นกับ

อุปกรณ์ภำยในโดยตรง (Direct Detect) เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น 
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 3.2.15 มีแหล่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ (Power Supply) ที่สำมำรถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้ำของประเทศไทย ไม่

น้อยกว่ำ 260 Watts ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ (Active PFC) มีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 80 Plus 

Bronze 

 3.2.16 มีกำรรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อย 5 ปี พร้อม

รับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน และ ให้บริกำรแบบ Onsite Service เมื่อโรงเรียนแจ้งปัญหำด้ำน Hardware 

จะต้องเข้ำมำท ำกำรแก้ไข/ซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่องภำยในวันท ำกำรถัดไป 

 3.2.17 บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริกำร 

Download คู่มือ, Driver และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้ง URL ให้

ทรำบมำในเอกสำรเสนอรำคำนี้ด้วย 

 3.2.18 ต้องมี Software แบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย ที่สำมำรถควบคุมกำรใช้งำนจำกเครื่อง

ครูไปยังเครื่องนักเรียน จ ำนวน 36 License 

 

3.3 งานรือ้ถอนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เดมิท่ีตดิตัง้  

3.3.1 รื้อถอนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยแยกอุปกรณ์ไว้เป็นชุด 
3.3.2 ท ำกำรแยกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยจ ำแนกตำมอุปกรณ์ที่ใช้งำนได้ และอุปกรณ์

ที่ช ำรุดตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 
3.3.3 ท ำกำรน ำชิ้นส่วนที่ยังสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ มำประกอบรวมให้สำมำรถกลับมำใช้งำนได้ 
3.3.4 ขนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เดิมไปไว้ยังจุดที่โรงเรียนก ำหนด 

 

หมวดที่ 4 หลักประกันกำรประกวดรำคำและคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดรำคำ 

4.1 หลักประกันกำรประกวดรำคำ (Bid Bond) 

เพ่ือเป็นหลักประกันว่ำ ผู้เข้ำประกวดรำคำจะปฏิบัติตำมระเบียบกำรประกวดรำคำอย่ำงเคร่งครัด ผู้

เข้ำประกวดรำคำจะต้องวำงหลักประกันกำรประกวดรำคำ (Bid Bond) เป็นจ ำนวนเงินอย่ำงน้อย ร้อยละ 10 

ของมูลค่ำท่ีเสนอรำคำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 แคชเชียร์เช็คที่ธนำคำรในประเทศเป็นผู้ออกให้ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวัน

นั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำร ช ำระต่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 
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4.1.2  หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข
กำรประกวดรำคำที่ปรำกฎในเอกสำรประกวดรำคำฉบับนี้ และมีผลบังคับใช้อย่ำงน้อย 90 วัน นับแต่วันยื่น
ซองเอกสำรเสนอรำคำ 

หลักประกันกำรประกวดรำคำดังกล่ำวในวรรคแรก ให้แนบรวมกับเอกสำรเสนอรำคำและมอบแก่
เจ้ำของโครงกำร เจ้ำของโครงกำรจะออกใบรับหลักประกันให้ยึดถือไว้ เพ่ือน ำไปแสดงขอรับหลักประกันกำร
ประกวดรำคำคืน 

4.1.3  เจ้ำของโครงกำรจะยึดหลักประกันกำรประกวดรำคำดังกล่ำวในข้อที่ 4.1.1 หรือ 4.1.2 ของผู้
เข้ำประกวดรำคำทุกรำยไว้ก่อน เมื่อเจ้ำของโครงกำรตกลงตัดสินผู้เข้ำประกวดรำคำรำยอ่ืนๆ ส ำหรับผู้ที่ชนะ
กำรประกวดรำคำ เจ้ำของโครงกำรจะคืนให้ต่อเมื่อผู้ชนะกำรประกวดรำคำได้ท ำสัญญำกับเจ้ำของโครงกำร
ถูกต้องตำมเง่ือนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น 

4.1.4 เมื่อเจ้ำของโครงกำรได้แจ้งให้ผู้เข้ำประกวดรำคำทรำบผลแล้ว หำกผู้เข้ำประกวดรำคำรำย
นั้นไม่มำ ท ำสัญญำภำยในก ำหนด 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่ำผู้เข้ำประกวดรำคำไม่ติดใจท ำ
สัญญำต่อไปและยินยอมให้เจ้ำของโครงกำรริบหลักประกันกำรประกวดรำคำในข้อที่  4.1.1 หรือ 4.1.2 โดยผู้
เข้ำประกวดรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยและฟ้องร้องใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

4.1.5  เจ้ำของโครงกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ผู้เข้ำประกวดรำคำ ซึ่งได้ยื่นเอกสำรเสนอรำคำต่อ
เจ้ำของโครงกำรแล้ว ถอนเอกสำรเสนอรำคำและหลักประกันกำรประกวดรำคำ  ทั้งจะไม่รับผิดชอบในเรื่อง
ดอกเบีย้และค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่ำเจ้ำของโครงกำรตกลงว่ำจ้ำงผู้เข้ำประกวดรำคำรำยหนึ่ง รำยใดแล้ว 
 
4.2  คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดรำคำ 

4.2.1  บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ต้องมีหนังสือ
บริคณห์สนธิ (เฉพำะบริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชน) พร้อมหนังสือรับรองของส ำนักงำนบริกำรจดทะเบียน
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 ต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 
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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 
5.1.5 เงินประกันกำรประกวดรำคำ (Bid Bond) 
 ซองเอกสำร ประกวดรำคำ เอกสำรตำมข้อที่ 5.1.1 – 5.1.5 

 

5.2  ใบเสนอรำคำโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยำลัย 

 5.2.1 ใบเสนอรำคำของโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

5.2.2 ใบแสดงรำยละเอียดปริมำณงำนและรำคำค่ำวัสดุและค่ำจ้ำงแรงงำน  (Bill of Quantities) 

ของโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

 ซองเอกสำร เสนอรำคำ เอกสำรตำมข้อที่ 5.2.1 – 5.2.2 

 เอกสำรดังระบุข้ำงต้นนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค ำชี้แจง และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจัดซื้อ

จัดจ้ำง 

 

5.3 ข้อตกลงในกำรเสนอรำคำ 
5.3.1  เจ้ำของโครงกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้เข้ำประกวดรำคำ  ซึ่งได้ยื่นเอกสำรเสนอรำคำต่อ

เจ้ำของโครงกำรแล้ว จะถอนเอกสำรเสนอรำคำใดๆ คืนไม่ได้ทั้งสิ้น 
5.3.2 ผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำจะต้องตรวจสอบเอกสำรในกำรประกวดรำคำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน  

และต้องให้เป็นที่เข้ำใจแจ่มแจ้งถึงควำมหมำยของข้อควำมในเอกสำรเหล่ำนั้น  ทั้งที่เป็นควำมหมำยของแต่ละ
ข้อควำมและควำมหมำยของข้อควำมทั้งหมด และผู้เข้ำประกวดรำคำจะยกข้อเรียกร้อง หรือข้ออ้ำงโดยอำศัย
เหตุที่มิได้ตรวจเอกสำรฉบับหนึ่งฉบับใดในจ ำนวนเหล่ำนั้นมิได้ 
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5.3.3  ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องหำข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรก ำหนดรำคำที่ตนจะเสนอเอำเอง และไม่
อำจที่จะเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเงินที่เสนอ โดยอำศัยเหตุที่ว่ำตนมิได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือโดย
กำรอ้ำงว่ำมีกำรหลอกลวง หรือได้ข้อมูลมำผิดหรือเพรำะเหตุที่ได้รับข้อแนะน ำ หรือค ำม่ันจำกเจ้ำของโครงกำร 

5.3.4  ถ้ำปรำกฎว่ำมีข้อสงสัยหรือมีควำมเคลือบคลุมเกี่ยวด้วยควำมหมำยของส่วนใดส่วนหนึ่งใน
เอกสำรประกวด หรือเกี่ยวด้วยสิ่งที่ผู้เข้ำประกวดรำคำตำมสัญญำจะต้องกระท ำ หรือไม่ต้องกระท ำ หรือเกี่ยว
ด้วยข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำนี้ หรือเกี่ยวด้วยเรื่องหรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวพันสัญญำโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องแจ้งข้อสงสัย
หรือควำมเคลือบคลุมนั้นแก่งำนจัดกำรระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย เลขที่ 
35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 โทร 0 2637 1852 ต่อ 6060 อีเมล์ 
anusorn.sa@bcc1852.com, jutima.th@bcc1852.com (อำจำรย์อนุสรณ์  สัมฤทธิ์ดี) 
 

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  รำคำที่เสนอโดยผู้เสนอรำคำจะยื่นต้องยื่นเสนอรำคำทั้งส่วนของเครื่อง All-in-One Desktop PC 
จ ำนวน 34 ชุด และเครื่อง Work Station PC จ ำนวน 36 ชุด  
 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 
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 6.2.3  จ ำนวนเงินที่เสนอโดยผู้เข้ำประกวดรำคำเกี่ยวกับรำยกำรต่ำง  ๆ ในใบเสนอรำคำ จะต้อง
รวมถึงก ำไร ภำษ ีค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่จะเกิดขึ้นจำกข้อผูกพันทุก ๆ อย่ำง ซึ่งจะต้องเป็น
ภำระของผู้เข้ำประกวดรำคำที่จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือให้งำนนี้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตำมควำมประสงค์ของ
เจ้ำของโครงกำร 
 6.2.4  รำยกำร และรำคำที่กรอกในบัญชีของผู้เข้ำประกวดรำคำที่เสนอมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
ในกำรเปรียบเทียบรำคำที่เสนอของผู้เข้ำประกวดรำคำเท่ำนั้น ดังนั้น ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องท ำงำนให้
ครบถ้วนตำมรูปแบบและรำยเอียดทุกประกำร ส ำหรับตัวเลขที่แสดงในบัญชีอัตรำค่ำจ้ำงและวัสดุในงำน ให้
ใช้ได้ก็แต่เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ระบุในเงื่อนไขแห่งสัญญำเท่ำนั้น จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ ำนวนเงินตำมสัญญำโดย
อำศัยเหตุว่ำปริมำณและลักษณะของงำนไม่ถูกต้องมิได้ 
 
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 
  
6.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมเอกสำรเสนอรำคำ 
 เจ้ำของโครงกำรจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ในกำรจัดเตรียมเอกสำรเสนอรำคำให้แก่ผู้เข้ำประกวด
รำคำไม่ว่ำจะเป็นผู้ที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือไม่ก็ตำม 
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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 ำหนดกำรส่งของ   ไม่เกิน วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 

ก ำหนดเริ่มท ำงำน    วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 

 ก ำหนดแล้วเสร็จ    วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2563 

 ก ำหนดกำรตรวจรับงำน    วันที่ 16 พฤศจิกำยน 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 

กรณีส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดค่ำปรับทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำฉบับลง
นำม 
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หมวดที่ 8 กำรรับประกันผลงำน 

8.1 ผู้เข้ำประกวดรำคำที่เข้ำด ำเนินกำรจะต้องรับประกันผลงำนกำรติดตั้งงำนตำมโครงกำร รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับหลังจำกมีกำรส่งมอบงำนเป็นที่เรียบร้อย 

8.2 หำกวัสดุอุปกรณ์ท่ีติดตั้งช ำรุด เสียหำย ใช้งำนไม่ได้ และทำงผู้เข้ำประกวดรำคำเข้ำมำแก้ไขแล้วพบว่ำมี

อุปกรณ์ช ำรุด ทำงผู้ประกวดรำคำต้องมีอุปกรณ์ส ำรองมำติดตั้งเพ่ือใช้งำนทดแทน เพ่ือให้พร้อมใช้งำนภำยใน 

24 ชั่วโมง หลังได้รับกำรแจ้งจำกทำงโรงเรียน 

8.3 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องมีแผนบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพวิเตอร์ (Preventive Maintenance) อย่ำงน้อยปี

ละ 2 ครั้ง โดยท ำแผนงำนให้ชัดเจน 

8.4 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องเข้ำมำท ำควำมสะอำด ดูดฝุ่น และตรวจเช็คให้พร้อมส ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ทั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยท ำแผนงำนให้ชัดเจน   


