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ข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำ 

งำนติดตั้ง Interactive Whiteboard และ Display Monitor  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

 

หมวดที่ 1 เบื้องต้น 

1.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย มูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย  

โดย อ.จินตนำ  ปรีชำจำรย์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้จัดกำร ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับ

นี้จะเรียกว่ำ “เจ้ำของโครงกำร” มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดจ้ำงงำนติดตั้ง Interactive Whiteboard และ 

Display Monitor ซึ่งอยู่ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ตั้งอยู่ เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขต

บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่ำ “โครงกำร” 

 ผู้เข้ำประกวดรำคำ มีหน้ำที่ต้องจัดกำรบริกำร โดยจะต้องจัดหำบุคลำกรฝีมือดีที่มีควำมช ำนำญ

ด ำเนินกำรงำนให้ถูกต้องตำมแบบข้อก ำหนด 

 

หมวดที่ 2 ก ำหนดขั้นตอนในกำรประกวดรำคำ 

2.1 ก ำหนดชี้แจงกำรท ำงำน ในวันที่ 11 กันยำยน 2563 เวลำ 9.00 น. ผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำ สำมำรถ

ติดต่อขอทรำบรำยละเอียด หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ได้ที่ งำนจัดซื้อ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2637 1852 ต่อ 

5643 (อำจำรย์จุติมำ  ฐิติชำญชัยกุล ) 

 

2.2 ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย จ่ำหน้ำซอง

ถึง “คณะกรรมกำรจัดจ้ำงงำนติดตั้ง Interactive Whiteboard และ Display Monitor โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย” วันที่ 17 กันยำยน 2563 ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเลขำนุกำร 

ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ เมื่อได้ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำแล้วจะถอนคืนไม่ได้ 

 

2.3 ก ำหนดรับแบบและเอกสำรประกวดรำคำ และก ำหนดส่งเอกสำรเสนอรำคำ 

ก ำหนดชี้แจงขอบเขตงำน วันที่ 11 กันยำยน 2563 เวลำ 9.00 น. 
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย อำคำรสิรินำถ ชั้น 2  
ห้องจัดซื้อ 

ก ำหนดวันและเวลำยื่นซองเอกสำร 
เสนอรำคำ 

วันที่ 17 กันยำยน 2563 ภำยในเวลำ 9.00 – 12.00 น. 
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สถำนที่ยื่นซองเอกสำรเสนอรำคำ ณ ห้องเลขำนุกำร ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย จ่ำหน้ำซองส่งถึง 
“คณะกรรมกำรจัดจ้ำงงำนติดตั้ง Interactive Whiteboard 
และ Display Monitor โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย” 

จ ำนวนชุดเอกสำรเสนอรำคำ - ฉบับจริง 1 ชุด 

ก ำหนดวันและเวลำต่อรองรำคำ วันที่ 21 กันยำยน เวลำ 9.00 น. 

สถำนที่ยื่นต่อรองรำคำ ณ ห้องประชุม 4  ชั้น 4 อำคำรสิรินำถ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

หมำยเหตุ : ซองเสนอรำคำต้องปิดผนึกและลงนำมก ำกับท่ีซองบรรจุเอกสำรเสนอรำคำให้เรียบร้อย 

 

หมวดที่ 3 ขอบเขตของงำนที่ประกวดรำคำ 

3.1 กำรติดตั้งอุปกรณ์และกำรเดินสำยสัญญำณส ำหรับเครื่อง Interactive Whiteboard ขนำด 65 นิ้ว 

จ ำนวน 14 ชุด 

3.1.1 กำรติดตั้งตัวเครื่อง Interactive Whiteboard ต้องสำมำรถติดตั้งกับผนัง โดยยึดกับขำจับ/

ยึด ให้แน่นหนำ แข็งแรง ปลอดภัย และเข้ำกับเฟอร์นิเจอร์ของห้องที่ติดตั้ง 

3.1.2 กำรเดินสำยสัญญำณภำพด้วยสำย HDMI จำกตัวเครื่อง Interactive Whiteboard เข้ำ 

Wall Plate ต้องไม่มีกำรต่อสำย จุดต่อ หรือพ่วงสำย สำย และมีสำย HDMI อีก 1 เส้นที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ำง 

Outlet เข้ำตัวเครื่อง Interactive Whiteboard 

3.1.3 กำรเดินสำยสัญญำณภำพด้วยสำย VGA จำกตัวเครื่อง Interactive Whiteboard เข้ำ Wall 

Plate ต้องไม่มีกำรต่อสำย จุดต่อ หรือพ่วงสำย 

3.1.4 กำรเดินสำยสัญญำณเสียง จำกตัวเครื่อง Interactive Whiteboard ไปยังเครื่องขยำยเสียง

ภำยในห้องท่ีติดตั้ง ต้องไม่มีกำรต่อสำย จุดต่อ หรือพ่วงสำย 

3.1.5 กำรเดินสำยสัญญำณ USB จำกตัวเครื่อง Interactive Whiteboard ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

ภำยในห้องท่ีติดตั้ง ต้องไม่มีกำรต่อสำย จุดต่อ หรือพ่วงสำย 

3.1.6 กำรเดินสำยสัญญำณอินเตอร์เน็ต จำกตัวเครื่อง Interactive Whiteboard ไปยังตู้ Network 

เดินด้วยสำย UTP CAT6 เข้ำ Outlet ต้องไม่มีกำรต่อสำย จุดต่อ หรือพ่วงสำย และมีสำย LAN อีก 1 ชุดที่ใช้

เชื่อมต่อระหว่ำง Outlet เข้ำตัวเครื่อง Interactive Whiteboard 
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3.1.7 กำรเดินสำยสัญญำณทุกประเภท หำกสำยสัญญำณอยู่บนฝ้ำเพดำน ต้องใช้อุปกรณ์เดินสำย

เฟล็กเหล็กหุ้มสำยสัญญำณ 

3.1.8 การเดินสายในกรณีลงจากฝ้ามาตามแนวผนงั ต้องใช้อุปกรณ์รางครอบสายพลาสติกสี

เดียวกบัห้องท่ีตดิตัง้ 

3.1.9 การเดินสายระบบไฟฟ้า ให้ติดตัง้ Circuit Breaker ขนาด 10 A. จ านวน 1 ตวัภายในห้อง

ท่ีตดิตัง้ โดยประสานงานด้านระบบไฟฟ้างานจดัการอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการท างานท่ีเก่ียวกบัระบบ

ไฟฟ้าก่อนทกุท่ีจะเร่ิมตดิตัง้ทกุจดุ 

 

3.2 กำรติดตั้งอุปกรณ์และกำรเดินสำยสัญญำณส ำหรับเครื่อง Display Monitor ขนำด 75 นิ้ว จ ำนวน 

70 ชุด 

3.2.1 กำรติดตั้งตัวเครื่อง Display Monitor ต้องสำมำรถติดตั้งกับผนัง โดยยึดกับขำจับ/ยึด ให้

แน่นหนำ แข็งแรง ปลอดภัย และเข้ำกับเฟอร์นิเจอร์ของห้องที่ติดตั้ง 

3.2.2 กำรเดินสำยสัญญำณภำพด้วยสำย HDMI จำกตัวเครื่อง Display Monitor เข้ำ Wall Plate 

โดยไม่มีกำรต่อสำย จุดต่อ หรือพ่วงสำย  และมีสำย HDMI อีก 1 เส้นที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ำง Outlet เข้ำ

ตัวเครื่อง Display Monitor 

3.2.3 กำรเดินสำยสัญญำณเสียง จำกตัวเครื่อง Display Monitor ไปยังเครื่องขยำยเสียงภำยใน

ห้องท่ีติดตั้ง โดยไม่มีกำรต่อสำย จุดต่อ หรือพ่วงสำย 

3.2.5 กำรเดินสำยสัญญำณอินเตอร์เน็ต จำกตัวเครื่อง Display Monitor ไปยังตู้ Network เดิน

ด้วยสำย UTP CAT6 เข้ำ Outlet ต้องไม่มีกำรต่อสำย จุดต่อ หรือพ่วงสำย และมีสำย LAN อีก 1 ชุดที่ใช้

เชื่อมต่อระหว่ำง Outlet เข้ำตัวเครื่อง Display Monitor 

3.2.6 กำรเดินสำยสัญญำณทุกประเภท หำกสำยสัญญำณอยู่บนฝ้ำเพดำน ต้องใช้อุปกรณ์เดินสำย

เฟล็กเหล็กหุ้มสำยสัญญำณ 

3.2.7 การเดินสายในกรณีลงจากฝ้ามาตามแนวผนงั ต้องใช้อุปกรณ์รางครอบสายพลาสติกสี

เดียวกบัห้องท่ีตดิตัง้ 

3.2.8 การเดินสายระบบไฟฟ้า ให้ติดตัง้ Circuit Breaker ขนาด 10 A. จ านวน 1 ตวัภายในห้อง

ท่ีตดิตัง้ โดยประสานงานด้านระบบไฟฟ้ากบับริษัท อินโนเวชัน่ จ ากดั 



ข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำงำนติดตั้ง Interactive Whiteboard และ Display Monitor โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

 

Page | 6  
 

3.3 งานรือ้ถอนอปุกรณ์และสายสญัญาณเดมิของอปุกรณ์ท่ีตดิตัง้  

3.3.1 รื้อถอนเครื่องฉำยภำพโปรเจคเตอร์เดิมที่ติดต้ังในห้อง โดยแยกอุปกรณ์ไว้เป็นชุด 
3.3.2 รื้อถอนขำยึดเครื่องฉำยภำพโปรเจคเตอร์เดิมที่ติดตั้งในห้อง โดยแยกอุปกรณ์ไว้เป็นชุด 
3.3.3 รื้อถอนฉำกรับภำพเดิมท่ีติดตั้งในห้อง โดยแยกอุปกรณ์ไว้เป็นชุด 
3.3.4 รื้อถอนระบบสำยสัญญำณภำพเดิมที่ติดต้ังในห้อง 
3.3.5 รื้อถอน Wall Plate ทั้งหมดของระบบภำพเดิม 
3.3.6 งำนซ่อมแซมฝ้ำเพดำนท่ีรื้อถอน 
3.3.7 งำนซ่อมเก็บสี ฝ้ำ ผนัง โดยต้องซ่อมสีเป็นสีเดียวกับตัวห้อง 

 

หมวดที่ 4 หลักประกันกำรประกวดรำคำและคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดรำคำ 

4.1 หลักประกันกำรประกวดรำคำ (Bid Bond) 

เพ่ือเป็นหลักประกันว่ำ ผู้เข้ำประกวดรำคำจะปฏิบัติตำมระเบียบกำรประกวดรำคำอย่ำงเคร่งครัด ผู้

เข้ำประกวดรำคำจะต้องวำงหลักประกันกำรประกวดรำคำ (Bid Bond) เป็นจ ำนวนเงิน ร้อยละ 10 ของมูลค่ำ

ที่เสนอรำคำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 แคชเชียร์เช็คที่ธนำคำรในประเทศเป็นผู้ออกให้ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวัน

นั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำร ช ำระต่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

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 
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4.1.5  เจ้ำของโครงกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ผู้เข้ำประกวดรำคำ ซึ่งได้ยื่นเอกสำรเสนอรำคำต่อ
เจ้ำของโครงกำรแล้ว ถอนเอกสำรเสนอรำคำและหลักประกันกำรประกวดรำคำ  ทั้งจะไม่รับผิดชอบในเรื่อง
ดอกเบี้ยและค่ำเสียหำยใดๆ 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 

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  ใบเสนอรำคำงำนติดตั้งและรื้อถอน Interactive Whiteboard และ Display Monitor โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

 5.2.1 ใบเสนอรำคำของงำนติดต้ังและรื้อถอน Interactive Whiteboard และ Display Monitor 
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5.2.2 ใบแสดงรำยละเอียดปริมำณงำนและรำคำค่ำวัสดุและค่ำจ้ำงแรงงำน  (Bill of Quantities) 

ของงำนติดตั้ง Interactive Whiteboard และ Display Monitor 

 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 

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 หรือเกี่ยวด้วยเรื่องหรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวพันสัญญำงำนติดตั้ง Interactive 
Whiteboard และ Display Monitor โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องแจ้งข้อ
สงสัยหรือควำมเคลือบคลุมนั้นแก่งำนจัดกำรระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 
เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 โทร 0 2637 1852 ต่อ 6060 อีเมล์ 
anusorn.sa@bcc1852.com (อำจำรย์อนุสรณ์  สัมฤทธิ์ดี) 
 

หมวดที่ 6 ระเบียบกำรประกวดรำคำ 

6.1  กำรโอนงำนหรือกำรจ้ำงเหมำช่วงผู้เข้ำประกวดรำคำต้องตระหนักถึงข้อควำมในเงื่อนไขแห่งสัญญำ  
ซึ่งห้ำมกำรโอนงำนหรือกำรจ้ำงเหมำช่วงทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนโดยปรำศจำกกำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์
อักษรจำกเจ้ำของโครงกำร เงื่อนไขที่กล่ำวนี้ใช้บังคับอย่ำงเคร่งครัดและหำกผู้ชนะกำรประกวดรำคำฝ่ำฝืน  
เจ้ำของโครงกำรจะถือเป็นเหตุเลิกสัญญำ และเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผู้เข้ำประกวดรำคำได้ 
 ในกรณีที่ผู้เข้ำประกวดรำคำประสงค์จะให้มีกำรจ้ำงเหมำช่วง  ในกำรเสนอรำคำผู้เข้ำประกวดรำคำ
จะต้องแนบรำยกำรส่วนของงำนที่จะเสนอจะให้มีกำรจ้ำงเหมำช่วง พร้อมทั้งรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้รับจ้ำงช่วง



ข้อก ำหนดกำรประกวดรำคำงำนติดตั้ง Interactive Whiteboard และ Display Monitor โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 

 

Page | 9  
 

เท่ำที่จะท ำได้มำด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรตกลงสนองรับกำรเสนอรำคำไม่ว่ำกรณีใด ๆ มิได้ถือว่ำเป็นกำร
เห็นชอบกับกำรเสนอจ้ำงเหมำช่วงดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้ำของโครงกำรอนุญำต ผู้เสนอรำคำยังต้อง
รับผิดชอบในงำนที่จ้ำงเหมำช่วงไปนั้นทุกประกำร 
 
6.2  รำคำที่เสนอโดยผู้เสนอรำคำจะยื่นต้องยื่นเสนอรำคำทั้งส่วนของกำรติดตั้งเครื่อง Interactive 
Whiteboard และ Display Monitor รวมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์เดิมท่ีติดตั้งภำยในห้อง  
 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 
 6.2.4  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
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รำคำเพียงรำยเดียวให้ด ำเนินโครงกำรทั้งหมดก็ได้ และผลกำรตัดสินของเจ้ำของโครงกำรถือเป็นเด็ดขำด ซึ่งผู้
เข้ำประกวดรำคำจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยใด ๆ เอำจำกเจ้ำของโครงกำรไม่ได้ทั้งสิ้น 
 6.3.4  เจ้ำของโครงกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะท ำกำรต่อรองรำคำกับผู้เข้ำประกวดรำคำ  เพ่ือให้มีกำร
ลดรำคำตำมที่เห็นจ ำเป็นในอันที่จะให้รำคำอยู่ในวงเงินที่เห็นว่ำสมควร และพิจำรณำแนวทำงกำรว่ำจ้ำงตำม
ควำมเหมำะสม 
 6.3.5 ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องทดสอบกำรเชื่อมต่อสัญญำณ ภำพ เสียง อินเทอร์เน็ต  ของตัว 
Interactive Whiteboard และ Display Monitor หลังกำรติดตั้งแล้วเสร็จ  
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 ำหนดเริ่มท ำงำน   วันที่ 24 กันยำยน 2563 

 ก ำหนดแล้วเสร็จ   วันที่ 26 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
ส่งมอบงำนทั้งหมดตำมสัญญำ
จัดซื้อจัดจ้ำง 
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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 

 

 

หมวดที่ 8 กำรรับประกันผลงำน 

8.1 ผู้เข้ำประกวดรำคำที่เข้ำด ำเนินกำรจะต้องรับประกันผลงำนกำรติดตั้งงำนตำมโครงกำร รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับหลังจำกมีกำรส่งมอบงำนเป็นที่เรียบร้อย 

8.2 ควำมบกพร่องอันเกิดจำกวัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภำพภำยใต้กำรใช้งำนปกติ , กำรติดตั้งที่ไม่ได้มำตรฐำน, 

ฝีมือแรงด้อยคุณภำพ, ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 24 ชั่วโมง หลังจำกที่ได้รับ

แจ้งจำกทำงโรงเรียน โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำประกวดรำคำท้ังสิ้น หำกผู้เข้ำประกวดรำคำไม่สำมำรถด ำเนินกำร

แก้ไขได้ เจ้ำของโครงกำรจะจัดหำผู้ให้บริกำรเจ้ำอ่ืนเข้ำมำด ำเนินกำรแทน และจะหักเอำจำกเงินประกัน

ผลงำน หำกเงินประกันผลงำนลดน้อยลงหรือไม่เพียงพอ ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องด ำเนินกำรเพ่ิมให้ครบจ ำนวน

ภำยในเวลำ 7 วัน หลังจำกท่ีได้รับแจ้งจำกโรงเรียน 


