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ข้อกำหนดการประกวดราคา 

การจัดซ้ือจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 1 เบ้ืองต้น 

1.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย             

อาจารย์จินตนา  ปรีชาจารย์      รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ ซึ่งต่อไปในหนังสือ

ฉบับนี้จะเรียกว่า “เจ้าของโครงการ” มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168   ซึ่งอยู่ใน

โรงเรียน 

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ต้ังอยู่   เลขท่ี 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500    ซ่ึง 

หนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้เข้าประกวดราคา มีหน้าที่ต้องการจัดบริการ     โดยจะต้องจัดหาบุคลากร

ฝีมือดีท่ีมีความชำนาญ ดำเนินการงานให้ถูกต้องตามแบบข้อกำหนด 

หมวดท่ี 2 กำหนดข้ันตอนในการประกวดราคา 

2.1 กำหนดช้ีแจงการทำงาน   ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น . ผู้เข้าประกวดราคา     สามารถ

ติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ี  หัวหน้างานจัดซ้ือ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 1852 

ต่อ 5643 (อาจารย์จุติมา ฐิติชาญชัยกุล) 

2.2 ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องย่ืนซองเอกสารเสนอราคาท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   จ่าหน้าซองถึง  

“คณะกรรมการจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย”  

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเลขานุการ ช้ัน 4 อาคารสิรินาถ  เม่ือได้ย่ืน

ซองเอกสารเสนอราคาแล้วจะถอนคืนไม่ได้ 
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2.3 กำหนดรับเอกสารประกวดราคา และกำหนดส่งเอกสารเสนอราคา 

กำหนดช้ีแจงขอบเขตงาน วันท่ี 4  พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. 

ณ ห้องประชุม 4  อาคารสิรินาถ  ช้ัน 4  

 

กำหนดวันและเวลาการย่ืนซองเอกสาร 

เสนอราคา 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

สถานท่ีย่ืนซองเอกสารเสนอราคา ณ ห้องเลขานุการ ช้ัน 4 อาคารสิรินาถ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ่าหน้าซองถึง 

“คณะกรรมการจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168     

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” 

จำนวนชุดเอกสารเสนอราคา - ฉบับจริง 1 ชุด 

กำหนดวันและเวลาต่อรองราคา วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. 

สถานท่ีย่ืนต่อรองราคา ณ ห้องประชุม 4 ช้ัน 4 อาคารสิรินาถ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

หมายเหตุ : ซองเสนอราคาต้องปิดผนึกและลงนามกำกับท่ีซองบรรจุเอกสารเสนอราคาให้เรียบร้อย 

หมวดท่ี 3 ขอบเขตของงานท่ีประกวด 

3.1 การจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นเพ่ือเป็นท่ีระลึก ให้กับนักเรียน   ประจำปีการศึกษา  2563     จึงได้กำหนด

รายละเอียดขอบเขตงานหนังสือทำเนียบรุ่น จำนวน 2,400 เล่ม 

3.1.1 หนังสือทำเนียบรุ่นขนาด 10x10 น้ิว 

3.1.2 จำนวนความหนา 424 หน้ารวมปก  

3.1.3 พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตมัน หรือด้าน AA ความหนา 140 แกรม ในการจัดพิมพ์ตลอดท้ังเล่ม 

3.1.4 หน้าปกเย็บก่ีปกแข็ง สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีบริการเคลือบ PVC 

3.1.5 มีกล่องแบบสวมสำหรับบรรจุหนังสือ คงทนแข็งแรง มีบริการเคลือบ PVC 

3.1.6 บริการท่ีต้องมีให้กับทางโรงเรียน 
3.1.6.1 ถ่ายภาพหมู่ประจำช้ันทุกห้อง ต้ังแต่ ป.1 - ม.6 พร้อมทะเบียนรายช่ือ 

ถ่ายภาพ ป.1 - ป.6 วันท่ี 12-18 พฤศจิกายน 2563 
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ถ่ายภาพ ม.1-ม.6 วันท่ี 2-7 ธันวาคม 2563 

3.1.6.2 ถ่ายภาพคุณครูของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทุกท่าน 
ถ่ายภาพครูประถม วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563  

ถ่ายภาพครูมัธยม   วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ถ่ายภาพครูฝ่ายกลาง วันท่ี 23,30 พฤศจิกายน 2563 

ถ่ายภาพผู้บริหาร วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

                3.1.6.3 ถ่ายภาพกลุ่มของนักเรียนระดับช้ัน ม.3   พร้อมทะเบียนรายช่ือ 

                           ถ่ายภาพ ม.3 วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

           '.(.).*  งานภาพถ่ายทั 5งหมด สง่ผา่น แพลตฟอร์ม google – drive  
                        ปรับแตง่ภาพถ่ายนกัเรียนและครูให้เรียบร้อย 
                        สง่ภาพถ่ายวนัทีV WX ธนัวาคม WZ)' 

                3.1.6.5  เรียบเรียง ตรวจสอบ และพิสูจน์อักษร 

                           พิสูจน์อักษร หนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 ต้นฉบับจากโรงพิมพ์ วันท่ี 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 

3.1.6.6 จัดอาร์ตเวิร์คท้ังเล่ม พร้อมออกแบบหน้าปกและแพ็กเกจ      ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำ
หนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 ( คณะกรรมการฝ่ายครูและนักเรียนรุ่น 168 ) 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 

ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 
โครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน ( พ.ย. 2563- มี.ค. 2564 ) 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

จัดทำหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 

-ถ่ายภาพนักเรียน ป.1-ป.6 

-ตรวจสอบอาร์ตเวิร์ค 

 

12-18 

16,30 

    

-ถ่ายภาพนักเรียน ม.1-ม.6  2-7    

-ถ่ายภาพนักเรียน ม.3  7    

-ถ่ายภาพครูประถม และ 

 ครูฝ่ายกลาง 

-ตรวจสอบอาร์ตเวิร์ค 

23 

23,30 
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-ถ่ายภาพครูมัธยม 30     

-ถ่ายภาพผู้บริหาร 30     

-จัดทำอาร์ตเวิร์ค 1-30 1-31 1-31 1-19  



 

-ตรวจสอบอาร์ตเวิร์ค 
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5,15,19 

-ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ ์    19  

-เรียบเรียง ตรวจสอบ  

 พิสูจน์อักษร  

(ตรวจต้นฉบับจากโรงพิมพ์) 

   22-26  

-กำหนดการพิมพ์หนังสือ 

 อนุสรณ์รุ่น 168 

-ส่งหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168  

 ที่จัดพิมพ์เสร็จสิ้นที่โรงเรียน 

 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

    1-26 

 

29 

หมายเหต ุ: ตารางเวลาอาจมีการปรับเปลีVยนได้ตามความเหมาะสม 
หมวดท่ี 4 หลักประกันการประกวดราคาและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา 

4.1 หลักประกันการประกวดราคา (Bid Bond) 

    เพ่ือเป็นหลักประกันว่า       ผู้เข้าประกวดราคาจะปฏิบัติตามระเบียบการประกวดราคาอย่างเคร่งครัด  

ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องวางหลักประกันการประกวดราคา (Bid Bond) เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 10  ของมูลค่าท่ี

เสนอราคา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

    4.1.1 แคชเชียร์เช็คท่ีธนาคารในประเทศเป็นผู้ออกให้ ซ่ึงเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีใช้เช็คน้ัน หรือก่อนวันน้ันไม่ 

เกิน 3 วันทำการ ชำระต่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

    4.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามเง่ือนไข การ

ประกวดราคาท่ีปรากฏในเอกสารประกวดราคาฉบับน้ี    และมีผลบังคับใช้อย่างน้อย 90 วัน      นับแต่วันย่ืนซอง

เอกสารเสนอราคา 

    หลักประกันการประกวดราคาดังกล่าวในวรรคแรก       ให้แนบรวมกับเอกสารเสนอราคาและมอบแก่

เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการน้ีจะออกใบรับหลักประกันให้ยึดถือไว้     เพ่ือนำไปแสดงขอรับหลักประกันการ

ประกวดราคาคืน 

    4.1.3 เจ้าของโครงการจะยึดหลักประกันการประกวดราคาดังกล่าวในข้อท่ี  4.1.1  หรือ  4.1.2  ของผู้ 

เข้าประกวดราคาทุกรายไว้ก่อน เม่ือเจ้าของโครงการตกลงตัดสินผู้เข้าประกวดราคารายอ่ืนๆ   สำหรับผู้ท่ีชนะการ

ประกวดราคา เจ้าของโครงการจะคืนให้ต่อเม่ือผู้ขนะการประกวดราคาได้ทำสัญญากับเจ้าของโครงการถูกต้องตาม 

เง่ือนไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน 
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  4.1.4 เม่ือเจ้าของโครงการได้แจ้งให้ผู้ประกวดราคาทราบผลแล้ว    หากผู้เข้าประกวดราคารายน้ันไม่มา 

ทำสัญญาภายในกำหนด 7 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดราคาไม่ติดใจทำสัญญาต่อไปและ 

ยินยอมให้เจ้าของโครงการริบหลักประกันการประกวดราคาในข้อท่ี 4.1.1  หรือ 4.1.2   โดยผู้เข้าประกวดราคาจะ

เรียกร้องค่าเสียหายและฟ้องร้องใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

 4.1.5 เจ้าของโครงการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ยอมให้ผู้เข้าประกวดราคา ซ่ึงได้ย่ืนเอกสารเสนอราคาต่อเจ้าของ

โครงการแล้ว   ถอนเอกสารเสนอราคาและหลักประกันการประกวดราคา  ท้ังจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองดอกเบ้ียและ

ค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน จนกว่าเจ้าของโครงการตกลงว่าจ้างผู้เข้าประกวดราคารายหน่ึงรายใดแล้ว 

4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา 

 4.2.1 บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล      ต้องมีหนังสือ

บริคณห์สนธิ (เฉพาะบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน)  พร้อมหนังสือรับรองของสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงแสดงรายช่ือหุ้นส่วน   หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงช่ือแทนบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนน้ันๆ และเป็นท่ีเช่ือถือได้ในท้องตลาด 

 4.2.2 ต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีช่ือในบัญชีผู้ละท้ิงงานของทางราชการ    และ/หรือ     ไม่เป็นผู้มีประวัติว่ามีเจตนา

หลีกเล่ียงการชำระภาษีอากรให้ทางราชการ 

 4.2.3 ต้องมีนิติบุคลท่ีจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

 4.2.4 มีหลักฐานรับรองการทำงานในลักษะงานท่ีใกล้เคียงงานท่ีเสนอ       โดยมีผลงานประกอบแนบเพ่ือ

พิจารณา 

 กรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะมอบหมายให้บุคคลใดๆ ซ่ึงมิใช่หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจเต็มในการ

ทำการผูกพันในนามบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน มาย่ืนซองเอกสารเสนอราคาแทนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนน้ันๆ จะต้องมี 

หนังสือมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายมาแสดงตัว 

หมวดท่ี 5 เอกสารประกวดราคา เอกสารเสนอราคาและข้อตกลงในการเสนอราคา 

5.1 เอกสารประกวดราคาประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังน้ี 

 5.1.1 ข้อกำหนดการประกวดราคา จำนวน 1 ชุด 

 5.1.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ ออกให้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันย่ืนซองเอกสารเสนอราคาพร้อม

ลงนามรับรองเอกสาร (สามารถนำมาแสดงภายหลังได้) 

 5.1.3 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (เฉพาะบริษัท) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

 5.1.4 หนังสือแสดงผลงานท่ีผ่านมาของผู้รับจ้าง 

5.1.5 เงินประกันการประกวดราคา (Bid Bond) 

         ซองเอกสาร ประกวดราคา เอกสารตามข้อท่ี 5.1.1-5.1.5 
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5.2 ใบเสนอราคางานการจัดซ้ือจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

5.2.1 ใบเสนอราคาการจัดซ้ือจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 

5.2.2 ใบแสดงรายละเอียดการจัดทำหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 

        ซองเอกสาร เสนอราคา เอกสารตามข้อท่ี 5.2.1-5.2.2 

         เอกสารดังระบุข้างต้นน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของคำช้ีแจง      และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจัด 

ซ้ือจัดจ้าง 

5.3 ข้อตกลงในการเสนอราคา 

 5.3.1 เจ้าของโครงการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ให้ผู้เข้าประกวดราคา ซ่ึงได้ย่ืนเอกสารราคาต่อเจ้าของโครงการ 

แล้ว จะถอนเอกสารเสนอราคาใดๆ คืนไม่ได้ท้ังส้ิน 

 5.3.2 ผู้เข้าร่วมประกวดราคาจะต้องตรวจสอบเอกสารในการประกวดราคาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และต้อง

ให้เป็นท่ีเข้าใจแจ่มแจ้งถึงความหมายของข้อความในเอกสารเหล่าน้ัน ท้ังท่ีเป็นความหมายของแต่ละข้อความและ 

ความหมายของข้อความท้ังหมด  และผู้เข้าประกวดราคาจะยกข้อเรียกร้อง  หรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุท่ีมิได้ตรวจ 

เอกสารฉบับหน่ึงฉบับใดในจำนวนเหล่าน้ันมิได้ 

 5.3.3 ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องหาข้อมูลต่างๆ ในการกำหนดราคาท่ีตนจะเสนอเอาเอง และไม่อาจท่ีจะ 

เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงจำนวนเงินท่ีเสนอ โดยอาศัยเหตุท่ีว่าตนมิได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง หรือโดยการอ้างว่ามี

การหลอกหลวง หรือได้ข้อมูลมาผิดหรือเพราะเหตุท่ีได้รับข้อแนะนำ หรือคำม่ันจากเจ้าของโครงการ 

 5.3.4 ถ้าปรากฏว่ามีข้อสงสัยหรือมีความเคลือบคลุมเก่ียวด้วยความหมายของส่วนในส่วนหน่ึงในเอกสาร 

ประกวด หรือเก่ียวด้วยส่ิงท่ีผู้เข้าประกวดราคาน้ี หรือเก่ียวด้วยเร่ืองหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก่ียวพันสัญญางาน   จัดซ้ือจัด

จ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย       ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องแจ้งข้อสงสัยหรือ 

หรือความเคลือบคลุมน้ันแก่ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168       โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยาลัย เลขท่ี 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร 0 2637 1852 ต่อ 5643 

อาจารย์จุติมา ฐิติชาญชัยกุล  หัวหน้างานจัดซ้ือ 



 5.3.5 การช้ีแจงข้อสงสัยของเอกสารประกวดราคา 

         - หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับเอกสารประกวดราคา ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องจัดส่ง 

รายการคำถามโดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือให้เรียบร้อย      ส่งท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

                    - คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 จะพิจารณาตอบคำถามตามรายการคำถาม 

ข้างต้นเป็นหนังสือ  และจะตอบคำถามช้ีแจงข้อสงสัยแก่ผู้ประกวดราคาโดยแจ้งให้ทราบล่วง  หน้า หนังสือช้ีแจง

และคำตอบโดยคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168  และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้าง 

หมวดท่ี 6 ระเบียบการประกวดราคา 

6.1 การโอนงานหรือการจ้างเหมาช่วงผู้เข้าประกวดราคาต้องตระหนักถึงความในเง่ือนไขแห่งสัญญาซ่ึงห้าม 

การโอนงานหรือการจ้างเหมาช่วงท้ังหมดหรือแต่บางส่วนโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้า 

ของโครงการ  เง่ือนไขท่ีกล่าวน้ีใช้บังคับอย่างเคร่งครัดและหากผู้ชนะการประกวดราคาฝ่าฝืนเจ้าของโครงการจะ 

ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าประกวดได้ 

 ในกรณีท่ีผู้เข้าประกวดราคาประสงค์จะให้มีการจ้างเหมาช่วง     ในการเสนอราคาผู้เข้าประกวดราคาจะ 

ต้องแนบรายการส่วนของงานท่ีจะเสนอจะให้มีการจ้างเหมาช่วง   พร้อมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับผู้รับจ้างเหมาช่วง

เท่าท่ีจะทำได้มาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การตกลงสนองรับการเสนอราคาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้ถือว่าเป็นการเห็นชอบ 

กับการเสนอจ้างเหมาช่วงดังกล่าว ท้ังน้ีในกรณีท่ีเจ้าของโครงการอนุญาต  ผู้เสนอราคายังต้องรับผิดชอบในงานท่ี 

จ้างเหมาช่วงไปน้ันทุกประการ 

6.2 ราคาท่ีเสนอโดยผู้เสนอราคาจะย่ืนต้องย่ืนเสนอราคาจัดซ้ือจัดจ้างหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168  โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

 6.2.1 ราคาท่ีเสนอและอัตราส่วนต่างๆ ซ่ึงระบุในใบเสนอราคาน้ันเสนอเป็นราคาจ้างเหมารวมตาย 

ตัวและรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด 
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 6.2.2 จำนวนเงินตามสัญญา ราคา และอัตราส่วนต่างๆ ตามท่ีได้มีการตกลงกันแล้ว มีการเปล่ียน 

แปลงไปอีก     ไม่ว่าด้วยประการใดเว้นแต่จะเป็นการปรับแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงตามความเห็นของเจ้าของ 

โครงการ ซ่ึงจะได้ตกลงราคาการเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงงานท่ีกำหนด     ในกรณีท่ีผู้เข้า  

ประกวดราคากรอกราคาท้ังส้ินเป็นตัวเลข   จะต้องมีตัวหนังสือกำกับ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  

ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ 

 6.2.3 จำนวนเงินท่ีเสนอโดยผู้เข้าประกวดราคาเก่ียวกับรายการต่างๆ ในใบเสนอราคา จะต้องรวม 

ถึงกำไร ภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีจะเกิดข้ึนจากข้อผูกพันทุกๆ อย่าง    ซ่ึงจะต้องเป็น 

ภาระของผู้เข้าประกวดราคาท่ีจำเป็นต้องใช้เพ่ือให้งานน้ีเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามความประสงค์ 

ของเจ้าของโครงการ 

 6.2.4 รายการ   และราคาท่ีกรอกในบัญชีของผู้เข้าประกวดราคาท่ีเสนอมีวัตถุประสงค์        เพ่ือ

ประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคาท่ีเสนอของผู้เข้าประกวดราคาเท่าน้ัน ดังน้ัน ผู้ชนะการประกวดราคาจะ 

ต้องทำให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายละเอียดทุกประการ  สำหรับตัวเลขท่ีแสดงในบัญชีอัตราค่าจ้างและ 

วัสดุในงาน  ให้ใช้ได้ก็แต่เพ่ือวัตถุรประสงค์ท่ีระบุในเง่ือนไขแห่งสัญญาเท่าน้ัน  จะเปล่ียนแปลงแก้ไขจำนวน 

เงินตามสัญญาโดยอาศัยเหตุว่าปริมาณและลักษณะของงานไม่ถูกต้องมิได้ 

6.3 การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา    และการต่อรองราคากับผู้เข้าประกวดราคา 

 6.3.1 เจ้าของโครงการสงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาผู้เข้าประกวดราคา       รายท่ีไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบการประกวดราคา 

 6.3.2 เจ้าของโครงการสงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะเลือกจ้างผู้เข้าประกวดราคารายใดก็ได้    โดยไม่จำเป็น 

ต้องว่าจ้างผู้เข้าประกวดราคาต่ำสุดเสมอไป หรือยกเลิกการเสนอราคาเสียท้ังหมดก็ได้ และผลการตัดสินของ

เจ้าของโครงการถือเป็นเด็ดขาด ซ่ึงผู้เข้าประกวดราคาจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ   เอาจาก

เจ้าของโครงการไม่ได้ท้ังส้ิน 

 



 6.3.3 เจ้าของโครงการสงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะเลือกจ้างผู้เข้าประกวดราคารายใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง 

ว่าจ้างผู้เข้าประกวดรายเดียวในการดำเนินโครงการเสมอไป     หรือเจ้าของโครงการสามารถเลือกผู้ประกวด 

ราคาเพียงรายเดียวให้ดำเนินโครงการท้ังหมดก็ได้      และผลการตัดสินของเจ้าของโครงการสามารถเลือกผู้ 

ประกวดราคาเพียงรายเดียวให้ดำเนินโครงการท้ังหมดก็ได้ และผลการตัดสินของเจ้าของโครงการถือเป็นเด็ด 

ขาด ซ่ึงผู้เข้าประกวดราคาจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ เอาจากเจ้าของโครงการไม่ได้ท้ังส้ิน 

 6.3.4 เจ้าของโครงการสงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะทำการต่อรองราคากับผู้เข้าประกวดราคา   เพ่ือให้มีการ 

ลดราคาตามท่ีเห็นจำเป็นในอันท่ีจะให้ราคาอยู่ในวงเงินท่ีเห็นว่าสมควร และพิจารณาแนวทางการว่าจ้างตาม 

ความเหมาะสม 

 6.3.5 ผู้เข้าประกวดราคาต้องนำส่ือส่ิงพิมพ์ของตนมานำเสนอต่อกรรมการการจัดซ้ือจัดจ้างหนังสือ

อนุสรณ์รุ่น 168   

6.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา 

 เจ้าของโครงการจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ  ในการจัดเตรียมเอกสารเสนอราคาให้แก่ผู้เข้าประกวด 

ราคาไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็ตาม 

6.5 ใบเสนอราคา 

 6.5.1 ใบเสนอราคาจะต้องให้บุคคลซ่ึงมีอำนาจทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ  หรือห้างหุ้นส่วน   หรือ 

บุคคลท่ีได้รับมอบอำนาจโดยเฉพาะเพ่ือการน้ีลงนาม ช่ือ สถานท่ีต้ังอันได้จดทะเบียนของบริษัท    หรือห้าง 

หุ้นส่วนจะต้องระบุให้ชัดเจน 

 6.5.2 ราคาท่ีเสนอในใบเสนอราคา   ให้กรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและต้องมีตัวอักษรกำกับ    ถ้า 

ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกันจะถือเอาตัวอักษรเป็นข้อยุติ 

 6.5.3 ราคาท่ีเสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันท่ีย่ืนซองเอกสารเสนอราคา 

 



หมวดท่ี 7 ระยะเวลาดำเนินงาน เง่ือนไขการชำระเงิน 

 

7.1 ระยะเวลาดำเนินงาน 

 กำหนดเร่ิมทำงาน  วันท่ี    10   พฤศจิกายน    2563 

 กำหนดแล้วเสร็จ  วันท่ี   26   มีนาคม        2564 

 

 

 

7.2 เง่ือนไขเก่ียวข้องกับการเงิน และการเปล่ียนแปลงงาน 

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ 

7.2.1 เงินประกันซองร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ของมูลค่า 

งานท่ีเสนอราคา 

คืนให้หลังการประกาศผล

ประกวดราคา 

7.2.2 เงินค่าจ้างจัดซ้ือจัดจ้าง ตามสัญญาฉบับลงนาม ชำระภายใน 30 วันนับจาก

วันท่ีส่งมอบงานตามสัญญา 

จัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 

7.2.3 หักเงินประกันผลงานร้อยละ 5  

(Maintenance Guarantee) 

ร้อยละ 5 ของมูลค่างาน 

สุดท้ายตามสัญญาฉบับ 

 

คืนให้เม่ือครบกำหนด 

ระยะเวลารับประกันผลงาน 

7.2.4 อัตราค่าปรับต่อวันหรือเศษของวัน 

กรณีงานล่าช้า 

ร้อยละ 0.1 ของมูลค่า 

งานตามสัญญาฉบับลง

นาม 

นับจากวันส้ินสุดสัญญา 

กรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่าท่ีกำหนดค่าปรับท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญาฉบับลงนาม 
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หมวดท่ี 8 การรับประกันผลงาน 

8.1 ผู้เข้าประกวดราคาท่ีเข้าดำเนินการจะต้องรับประกันผลงานหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168     โรงเรียนกรุงเทพ 

คริสเตียนวิทยาลัย รวมถึงคุณภาพของหนังสืออนุสรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับหลังจากการส่งมอบงานเป็นท่ีเรียบร้อย 

8.2 หากหนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 มีการชำรุด เสียหาย  ไม่ว่าเล่มใดเล่มหน่ึง      ทางผู้เข้าประกวดจะต้องแก้ไข 

หรือจัดหาเล่มใหม่มาทดแทน เพ่ือให้ได้หนังสืออนุสรณ์รุ่น 168 ท่ีสมบูรณ์ภายใน 15 วัน     หลังได้รับแจ้งจากทาง

โรงเรียน 
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