โรงเรียนสตรีวิทยา
ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้ างปรับปรุ งห้ องศูนย์ คณิตศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
………………………………………………………………..
1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นนิ ติบุคคลผูม้ ีอาชี พรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสิ ทธิ์ น้ นั ต้องไม่ถูกยกเลิก หรื อระงับไปในระหว่างการเสนอราคา
1.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นนิ ติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์ ในวงเงิ นไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ
1.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบี ยบของทาง
ราชการ
1.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้า งด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.5 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
1.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.7 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชี กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐ
1.8 ผูเ้ สนอราคาไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอราคาในสถานะที่หา้ มเข้าเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่กวพ.กาหนด

2. ขอบเขตของงานปรับปรุ งห้ องศู นย์ คณิตศาสตร์
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

งานตกแต่ งผนังห้ อง จานวน 150 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาสี น้ าอะคริ ลิก ทาสกินโค้สผนังก่อนแล้วค่อยทาสี รองพื้นปูนเก่าพร้อมทั้งสี จริ งอีก 2 รอบ
งานตกแต่ งฝ้าเพดาน จานวน 175 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาสี น้ าอะคริ ลิก ทาสกินโค้สกับตัวคานก่อนแล้วค่อยทาสี รองพื้นปูนเก่าพร้อมทั้งสี จริ งอีก 2 รอบ
ชุ ดตกแต่ งโคมไฟเพดานรู ปทรงหกเหลี่ยมแบบไม่ มีไฟ LED จานวน 10 ชุ ด
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้จริ งขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 มม. ทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง เป็ นรู ปหกเหลี่ยม แต่ละด้านยาวไม่นอ้ ยกว่า 85 ซม. ทาสี พน่ เหลืองหรื อขาว ตามแบบ
ชุ ดตกแต่ งโคมไฟเพดานรู ปทรงหกเหลี่ยมแบบมีไฟ LED จานวน 10 ชุ ด
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้จริ งขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง ขอบด้านนอกเป็ นกล่องไฟ ขึ้นโครงด้วยไม้จริ ง กรุ ดว้ ยไม้อดั ยาง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ปิ ดด้วย
ลามิเนตลายไม้ ด้านในติ ดตั้ง หลอดไฟ LED ทั้ง 6 ด้าน ด้า นล่ า งติ ดแผ่นอะคลิ ลิ ก โปร่ ง แสง แขวนด้วย
ลวดสลิงสี ดา
ชุ ดตกแต่ งโคมไฟเพดานแบบสี่ เหลีย่ มคางหมู จานวน 5 ชุ ด
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้จริ งขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู มีดา้ นขนาด ด้านที่ 1 ยาวไม่นอ้ ยกว่า 170 ซม. ด้านอื่น ๆ ยาวไม่นอ้ ยกว่า 80
ซม. ทาสี พน่ เหลืองหรื อขาวตามแบบ
ชุ ดตกแต่ งโคมไฟเพดานแบบห้ าเหลี่ยม จานวน 1 ชุ ด
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้จริ งขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 2 นิ้ ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง รู ปทรงห้าเหลี่ยม ด้านที่ 1 ยาวไม่นอ้ ยกว่า 147 ซม. ด้านที่ 2 และ 3 ยาวไม่นอ้ ยกว่า 42.5 ซม. ด้านที่
4 และ 5 ยาวไม่นอ้ ยกว่า 85 ซม. ทาสี พน่ เหลือง
ชุ ดตกแต่ งโคมไฟเพดานรู ปทรงกล่ อง จานวน 13 ชุ ด
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้จริ งขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนา 10 มม. ปิ ดด้วยลามิเนตลายไม้ ด้านล่าง
ปิ ดด้วยอะคลีลิกโปร่ งแสง ตรงกลางติดไฟ LED นีออน แขวนด้วยลวดสลิง

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

งานยกพืน้ ไม้ 60 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ขึ้นกระทงขนาด ไม่นอ้ ยกว่า 30 x30 ซม. ด้วยไม้ยางขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.5 x 3 นิ้ว ปิ ดด้วยไม้อดั ยาง หนา
ไม่นอ้ ยกว่า 20 มม. ยึดด้วยพุกตะกัว่ ขนาดตามความเหมาะสม ตามแบบ
งานพรม จานวน 35 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นพรมแผ่นทาด้วยอะคริ ลิก
งานกระเบื้อง จานวน 10 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ใช้กระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 30 x60 ซม. ปูกระเบื้องด้วยปูนกาว
ขัดพืน้ ไม้ ปาร์ เก้ จานวน 13 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- งานขัดพื้นไม้ปาเก้พร้อมทาโพลียรู ี เทน
โคมไฟ LED แบบฝังฝ้า จานวน 46 ชุ ด
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ น led panel light ขนาด 12 W
- ขนาดฐานโคม 6 นิ้ว สาหรับใส่ หลุมที่ฝ้าเพดาน
- มุมยิงแสงไฟ 180 องศา
- ใช้งานได้ที่ระดับอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส
- ทาจากวัสดุอย่างดี ไม่ละลายง่ายเมื่อถูกความร้อน
- ติดตั้งง่ายโดยมีขายึดพับงอได้ สาหรับยึดกับฝ้าเพดาน
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไฟ LED แบบสายยาง จานวน 200 เมตร
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นหลอด LED หุ ม้ ด้วยสายยาง กันน้ า ทนความร้อนได้ดี
- รองรับการใช้งานกับ คอนโทรลเลอร์ ได้ เพื่อปรับ Step และ ฟังก์ชนั่ ได้
- ใช้งานสะดวกไม่ตอ้ งผ่านหม้อแปลง
- ไฟสายยาง LED สามารถตัดต่อได้
- หลอดLEDความร้อนออกมาต่าสามารถสัมผัสได้ในขณะเปิ ด
- อายุการใช้งานมากกว่า 15,000 ชัว่ โมง
- ให้แสงสว่างสวยงาม
เก้ าอีร้ ู ปทรงกลม จานวน 55 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- โครงสร้างทาด้วยเหล็ก ยึดไม้จริ งหุม้ ด้วยหนัง บุฟองยางขึ้นรู ปตามแบบ ID-02 ด้านบนเป็ นเบาะรองนัง่ บุ
ฟองยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 100 มม. หุ ม้ ผ้าสี น้ าตาลอ่อนและสี เหลืองตามแบบ

2.15 โต๊ ะรู ปทรงสามเหลีย่ ม จานวน 8 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นโต๊ะรู ปทรงสามเหลี่ยม ตามแบบ ID-03 ด้านบนเป็ นรู ปสามเหลี่ยมยาวด้านละไม่นอ้ ยกว่า 80 ซม.
ขึ้นโครงด้วยไม้จริ ง กรุ ไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ปิ ดทับด้วยลามิเนต ติดตั้งบานเปิ ด ขาเป็ น
สแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. พร้อมแป้ นติดยึด ฐานเป็ นรู ปสามเหลี่ยม ขึ้นโครง
ด้วยไม้จริ ง กรุ ไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ทาสี พน่
2.16 โต๊ ะรู ปทรงกลม จานวน 5 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นโต๊ะรู ปทรงกลม ตามแบบ ID-04 ด้านบนเป็ นรู ปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 70 ซม. ขึ้นโครง
ด้วยไม้จริ ง กรุ ไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ปิ ดทับด้วยลามิเนต ติดตั้งบานเปิ ดสไลด์ ขาเป็ นส
แตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. พร้อมแป้ นติดยึด ฐานเป็ นรู ปวงกลม ขึ้นโครงด้วยไม้
จริ ง กรุ ไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ทาสี พน่
2.17 โต๊ ะรู ปทรงห้ าเหลี่ยม จานวน 8 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นโต๊ะรู ปทรงห้าเหลี่ยม ตามแบบ ID-05 ด้านบนเป็ นรู ปห้าเหลี่ยมยาวด้านละไม่นอ้ ยกว่า 65 ซม. ขึ้นโครง
ด้วยไม้จริ ง กรุ ไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ปิ ดทับด้วยลามิเนต ติดตั้งบานเปิ ด ขาเป็ นสแตนเลส
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. พร้อมแป้ นติดยึด ฐานเป็ นรู ปห้าเหลี่ยม ขึ้นโครงด้วยไม้จริ ง กรุ
ไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ทาสี พน่
2.18 โต๊ ะรู ปทรงสี่ เหลีย่ ม จานวน 8 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นโต๊ะรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ตามแบบ ID-06 ด้านบนเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมยาวด้านละไม่นอ้ ยกว่า 70 ซม. ขึ้นโครง
ด้วยไม้จริ ง กรุ ไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ปิ ดทับด้วยลามิเนต ติดตั้งบานสไลด์ ขาเป็ นสแตน
เลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. พร้อมแป้ นติดยึด ฐานเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ขึ้นโครงด้วยไม้จริ ง
กรุ ไม้อดั ยางหนาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ทาสี พน่
2.19 เก้ าอีร้ ู ปลูกบาศก์ จานวน 15 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นเก้าอี้รูปทรงลูกบาศก์ มีขนาดความกว้างยาวด้านละไม่นอ้ ยกว่า 40 ซม. ทาด้วยโครงจริ ง ปิ ดด้วยไม้อดั
ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 8 มม. ปิ ดผิวด้วยลามิเนตลายไม้หรื อทาสี พน่ ตามแบบ ID-07
2.20 ตู้เตีย้ จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นตูท้ ี่มีขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 40 ซม. ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 260 ซม. ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 85 ซม.
ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยาง ด้านบนและด้านข้างปิ ดด้วยลามิเนตสี ขาว
ไฮกรอส ด้านหน้าปิ ดด้วยลามิเนตลายไม้ ตามแบบ ID-09

2.21 โต๊ ะครู ผ้ ชู ่ วย จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นโต๊ะที่มีขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 50 ซม. ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 135 ซม. ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 75 ซม.
ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยาง ด้านบนและด้านข้างปิ ดด้วยลามิเนตสี ขาว
ด้านหน้าทาสี พน่ ขาเป็ นสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. พร้อมแป้ นติดยึด ตามแบบ
ID-10
2.22 ตกแต่ งพืน้ ด้ วยคิว้ อลูมีเนียม ยาว 60 เมตร
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ตกแต่งพื้นด้วยคิ้วอลูมีเนียม เป็ นแบบตาราง
2.23 โต๊ ะสนุกเกอร์ คณิตศาสตร์ จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นโต๊ะที่มีขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 80 ซม. ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 378 ซม. ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 75 ซม.
ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยาง ทาสี พน่ ตกแต่งตามแบบ ID-12 บางส่ วนปิ ด
ผิวด้วยกามะหยี่
2.24 ชุ ดตู้กระดานหน้ าห้ องประชุ ม จานวน 13.5 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นชุดกระดานที่มีขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 458 ซม. ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 233 ซม. ความสู งไม่นอ้ ยกว่า
295 ซม. ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 6 มม. ทาสี พน่ บาน
เลื่อนปิ ดด้วยกระจกขาวนม บางส่ วนทาสี พน่ ตกแต่งตามแบบ ID-13
2.25 ชุ ดกระดานหน้ าห้ องเรี ยน จานวน 17.5 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นชุดกระดานที่มีขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 720 ซม. ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 38 ซม. ความสู งไม่นอ้ ยกว่า
248 ซม. ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ปิ ดด้วยกระจก
ขาวนม บางส่ วนทาสี พน่ มีบานเลื่อนตรงกลาง ด้านในเป็ นที่เก็บกระดาน E-BOARD ด้านข้าง 2 ข้าง มี
บานเปิ ดสู ง สามารถตั้งองศาได้ มีจุดหมุนด้านบนและด้านล่าง ตกแต่งตามแบบ ID-14
2.26 ตู้สูงบานเหล็กฉีกปิ ดด้ วยกระจก จานวน 1 ใบ
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นตูท้ ี่มีขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 90 ซม. ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 65 ซม. ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 200 ซม.
ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 6 มม. บานทาด้วยเหล็กฉีก
ปิ ดด้วยกระจกใสหนาไม่นอ้ ยกว่า 5 มม. ติดตั้งตามแบบ ID-15

2.27 โต๊ ะครู ผ้ สู อน จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นโต๊ะที่มีขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 90 ซม. ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 220 ซม. ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 75 ซม.
ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว ด้านบนกรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ด้านข้างกรุ ดว้ ย
ไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 6 มม.ปิ ดด้วยลามิเนตสี ขาว บางส่ วนทาสี พน่ ขาเป็ นสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. พร้อมแป้ นติดยึด ตกแต่งตามแบบ ID-16
2.28 ผนังรู ปนักคณิตศาสตร์ จานวน 16 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ทาสี พน่ มีบอร์ ด
อะคริ ลิกใส สาหรับติดรู ปนักคณิ ตศาสตร์ จานวน 4-10 รู ป (และสามารถเปลี่ยนรู ปได้) ด้านล่างมีสติ๊กเกอร์
QR CODE ตกแต่งตามแบบ ID-17
2.29 ซุ้ ม MATH RESEARCH จานวน 14.5 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ปิ ดด้วย Wallpaper
ตามแบบ มีลกั ษณะเป็ นตูโ้ ล่ง 2 ตู ้ ด้านในแต่ละตู ้ มี 2 ที่นงั่ และมีโต๊ะกลางที่ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 1 x2 นิ้ว กรุ ไม้อดั หนาไม่นอ้ ยกว่า 10 มม. ทาสี พน่ ด้านข้างทาเป็ นที่นงั่ บุฟองน้ าหุ ้มด้วยหนังเทียม
ตกแต่งตามแบบ ID-18
2.30 ตู้ด้านข้ างซุ้ ม MATH RESEARCH จานวน 12 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว กรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 6 มม. ทาสี พน่ บางส่ วน ปิ ด
ด้วย Wallpaper ตามแบบ มีลกั ษณะเป็ นตูโ้ ล่ง มีช้ นั วางหนังสื อ ตกแต่งตามแบบ ID-19
2.31 ม่ านกั้นห้ อง PVC ใส จานวน 31.5 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นม่านกั้นห้องแบบ PVC ใส ขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 200 ซม. หนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม.
2.32 ติดตั้งระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ปลัก๊ ไฟ จานวน 1 ห้ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ระบบไฟฟ้า ดึงจากสายเมนหรื อตู ้ MDB ของอาคาร มายังห้อง ใช้สาย 10 มม. 2 เส้น มีตู้ LOAD CENTER
1 เฟส ประกอบด้วย เมนเบเกอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 20 A ตูล้ ูกเซอร์ กิตย่อย ขนาด 4 - 8 ช่อง ปลัก๊ ไฟมีขากราวด์
มี ก ารตี ก ราวด์ ด้วยแท่ ง เหล็ ก หุ ้ม ทองแดงลึ ก ประมาณ 2 เมตร เดิ นสายไฟส าหรั บ จ่ า ยไฟไปยัง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และเป็ นสายไฟที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยใช้สายไฟขนาด 2.5 มม.
- ตู ้ load center พร้อม Circuit Breaker ย่อย ขนาดไม่ต่ากว่า 10 A จานวน 3 ลูก สาหรับ ระบบไฟฟ้าสาหรับ
คอมพิวเตอร์
- ระบบควบคุ มไฟฟ้ าด้วยแม็กเนติก โดยใช้การ์ ดแม่เหล็ก โดยจะต้องมีระบบการหน่วงเวลาในการปิ ด โดย
เชื่อมต่อหลังเมนเบรกเกอร์ และจ่ายไฟฟ้าไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์
- ปลัก๊ ไฟเป็ นปลัก๊ ไฟเต้ารับคู่ สามารถเสี ยบได้ท้ งั ขากลมและขาแบนและมีกราวด์

2.33 ฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ จานวน 20 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นฝ้าฉาบเรี ยบ ขึ้นโครงด้วย C LINE ปิ ดด้วยยิบซัม่ หนาไม่นอ้ ยกว่า 9 มิลลิเมตร ฉาบด้วยยิปซัม่
2.34 ติดตั้งผ้าม่ านแบบม้ วน จานวน 32 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ผ้าม่าน เนื้ อผ้าคุณภาพดี
2.35 ชุ ดประตูกระจกด้ านหน้ าห้ อง จานวน 12.5 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- กรอบอลูมิเนียมอบสี ดา หนาไม่นอ้ ยกว่า 1.5 มม. ตรงกลางติดกระจกใสหนาไม่นอ้ ยกว่า 8 มม. ด้านบน
ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส
2.36 ผนังบานประตูเลื่อน จานวน 9 ตร.ม.
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงไม้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 x 2 นิ้ว ด้านบนกรุ ดว้ ยไม้อดั ยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 6 มม. ตรงกลางมีบาน
ประตูบานเลื่อน กว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.28 ซม. สู งไม่นอ้ ยกว่า 200 ซม. ผนังด้านข้างติดรู ปในแผ่นอะคริ ลิก
(สามารถเปลี่ยนรู ปได้) ตามแบบ IE-03
3. ขอบเขตของครุ ภัณฑ์ ประกอบห้ องศูนย์ คณิตศาสตร์
3.1

3.2

เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทยี ู จานวน 3 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นขนาดการทาความเย็นขั้นต่าของเครื่ องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจาหน่ายในท้องตลาด
- เครื่ องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่เกิน 36,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ต้องเป็ นเครื่ องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็ จรู ปทั้งชุ ด ทั้งหน่วยส่ งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน
เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทยี ู จานวน 3 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นขนาดการทาความเย็นขั้นต่าของเครื่ องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจาหน่ายในท้องตลาด
- เครื่ องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ต้องเป็ นเครื่ องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็ จรู ปทั้งชุ ด ทั้งหน่วยส่ งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน
- มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

3.3

3.4

กระดาน ActiveBoard Touch 78" จานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
1. รายละเอียดทางด้านเทคนิค
1.1 กระดานมีขนาด 78 นิ้ว (Diagonal Size) ไม่รวมขอบโดยวัดตามเส้นทแยงมุม
1.2 มีอตั ราส่ วนภาพ (Aspect Ratio)ขนาด 4:3
1.3 มีพ้นื ที่แสดงผล (Display Area )ขนาด 62.4 x 50.9 นิ้ว
1.4 มีพ้นื ผิวหน้าจอ (Surface) แบบ Dry-erase คือพื้นผิวมันเหมือนกะดาน White Board
1.5 สามารถรองรับการป้ อนข้อมูลได้ท้ งั ปากกาและนิ้วสัมผัสได้ 2 จุดพร้อมกันต่อการสัมผัส
1.6 กระดานใช้เทคโนโลยีอินฟาเรด (Infrared)
1.7 มีความไวสู งในการตอบสนอง (Tracking Rate) 200 นิ้วต่อวินาที มีความแม่นยาในการใช้งาน
1.8 ใช้กระแสไฟเลี้ยงตัวกระดานจากสาย USB
1.9 มีปากกาชนิดไร้สาย (Stylus) ให้จานวน 2 ด้าม
2. เป็ นผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ ได้รับมาตรฐาน UL, CE, และ FCC
3. สิ นค้ารับประกัน 1 ปี พร้อมบริ การอบรมการใช้งานและซอฟแวร์ จานวน 2 ครั้ง
4. มีระบบซอฟท์แวร์ ควบคุมการทางาน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ All in one Touch Screen จานวน 5 เครื่ อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) หรื อ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
โดยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกา ไม่นอ้ ยกว่า 3.30 GHz จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 Mb สาหรับ L3 Cache Memory
หรื อแบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่ามีขนาดไม่นอ้ ยกว่า4 GB
- มีพอร์ต USB 2.0 ไม่นอ้ ยกว่า 4ช่อง
- มีช่องสายไมค์และหู ฟัง
- มีพอร์ต RJ-45 1 ช่อง
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่าขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า1 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- Card Reader
- มีวงจรควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า 256 Mb (Onboard)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่าจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19.5” แบบ Touch Screen แสดงรายละเอียดของภาพสู งสุ ดได้
ไม่นอ้ ยกว่า 1,600 x 900 จุด
- มีกล้อง Webcam ขนาดความละเอียด 0.3 Mp Built in บนจอภาพ
- มีวงจรเสี ยงที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลัก

มีระบบจ่ายพลังงานเพียงพอต่ออุปกรณ์สามารถจ่ายพลังงานได้ไม่ต่ากว่า 90 วัตต์มีระบบจ่ายพลังงาน
อุปกรณ์ทุกอย่าง Build in รวมอยู่ ภายในตัวถัง (CASE) เดียวกัน
มีแป้ นพิมพ์ ที่มีการเชื่ อมต่อเป็ นไปตามมาตรฐาน USB Interface
อุปกรณ์ช้ ี ตาแหน่ง (Mouse) เป็ นแบบ USB Interface
ผลิตภัณฑ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เสนอ ต้องมีสติ๊กเกอร์ แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ การรับประกันสิ นค้า
และชื่อบริ ษทั ฯ / ห้างร้าน / สถานที่ติดต่อ ติดที่ CASE
- E–LEARNING WINPOWS 10 พร้อมระบบ E-LEARNING วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง โดยมี
เอกสารยืนยันจากบริ ษทั ที่เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ มาแสดงและสาธิ ตในวันพิจารณาผล
อุปกรณ์ กระจายสั ญญาณ ขนาด 24 ช่ อง จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ลักษณะการทางานไม่นอ้ ยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 จานวนไม่นอ้ ยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายทุกช่อง
อุปกรณ์ กระจายสั ญญาณเครื อข่ าย WIFI ความเร็วสู ง 2 เครื อข่ าย จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็ นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรื อดีกว่า
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP,WPA2 ได้เป็ นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
Wall Rack 9 U พร้ อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุ ด
คุณลักษณะพื้นฐาน
ประกอบด้วย
1. ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว (19” WALL RACK)
- ใส่ อุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม (19” WALL RACK ) โดยสามารถยึดอุปกรณ์มาตรฐาน
19 นิ้วได้
- มีขนาดความสู ง 9U, มีความกว้างด้านหน้า 600 mm. ขนาดความลึก 400 มม.
- ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1,
IEC 60297-2, BS 5954:Part 2 , DIN 41494 เป็ นอย่างน้อย
- เป็ นตู ้ แบบแขวนผนังประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ ประตูหน้า,ตูส้ ่ วนกลางและตูส้ ่ วนหลัง โดยตูส้ ่ วนกลางสามารถ
เปิ ดและล็อคเข้ากับส่ วนหลังได้ดว้ ยลูกกลิ้งพิเศษ
- ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนา 1.2 mm.โดยเสายึดอุปกรณ์ทาจากเหล็กหนา 2 mm.
- ประตูหน้าเป็ นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรื อ ACYLIC ขอบประตูฝังยางกันฝุ่ นสี เทาแบบ 3 ครี บ
เพื่อ ป้ องกันฝุ่ น พร้อมกุญแจล็อค แบบ Master Key แบบ Cam Lock ผังเสมอหน้าตู ้
- ตูส้ ่ วนกลางใช้ระบบ security lock ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า
-

3.5

3.6

3.7

3.8

- ตูส้ ่ วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดน็อตด้านหลังเป็ นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm.ด้านบนและด้านล่างมีช่องขนาด
10 x 10 cm.สาหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟ
- ด้านบนเป็ นแบบทึบ มีช่องสาหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วได้สูงสุ ด 3 ตัว
- บานพับประตูเป็ น PVC ชนิดเหนียวพิเศษมีเครื่ องหมายการค้าบนบานพับ
- ใช้กระบวนการพ่นสี และอบสี Electro Static Powder Coating
- มีชุดน็อตสกรู ตามจานวน U ของตู,้ มีพุกเหล็กพร้อมสกรู ยดึ ตูจ้ านวน 4 ชุด และมีกุญแจ Master key
จานวน 2 ดอกมีหมายเลขและเครื่ องหมายการค้าของตู ้
- มีสกรี นติดที่เสาหน้าบอกขนาดความสู งตามจานวน U ของตูเ้ พื่อให้สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
- มีเครื่ องหมายการค้าปั๊ มตัวนูนบนประตูหน้า
- บริ ษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 หรื อได้รับหนังสื อแต่งตั้ง
จากผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
2. ชุดพัดลมระบายอากาศ จานวน 1 ตัว
- พัดลมเป็ นแบบ Heavy Duty
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ ดังนี้ ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว, พัดลมระบายอากาศ, และอื่นๆ ให้ครบถ้วน
2. ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตูต้ วั อย่างเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติก่อนการติดตั้งหรื อก่อนการส่ งมอบตูเ้ ก็บ
อุปกรณ์
3. ผูเ้ สนอราคาจะต้องได้รับหนังสื อแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อตัวแทนจาหน่าย
ภายในประเทศไทยและจะต้องนามาแสดงในวันพิจารณาผล
4. ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีแคตตาล็อคตัวจริ ง และแสดงรายละเอียดของคุณลักษณะของตูโ้ ดยละเอียดและจะต้องนามา
แสดงในวันพิจารณาผล
ชุ ดขยายเสี ยงพร้ อมลาโพงแบบฝังฝ้ า จานวน 1 ชุ ด
คุณสมบัติพืน้ ฐาน
- เป็ นเครื่ องขยายเสี ยงและผสมสัญญาณเสี ยงกาลังขยายไม่นอ้ ยกว่า 350 วัตต์
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ MIC ไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่อง
- มีตาแหน่งของช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าแบบ MIC อยูท่ ี่ดา้ นหน้าเครื่ อง 1 ช่องเป็ นอย่างน้อย เพื่อความสะดวก
ในการใช้งานจากด้านหน้าเครื่ อง
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าแบบ AUX ได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาออกสาหรับเครื่ องบันทึกเสี ยงได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง (AUX OUT)
- มีค่าความไวขาเข้าที่MIC1,2,3 ที่ 600 โอห์ม น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3mV, แบบ unbalanced หรื อดีกว่า
- มีค่าความไวขาเข้าที่AUX1,2 ที่ 10,000 โอห์ม น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 300mV,แบบunbalanced หรื อดีกว่า
- สามารถเชื่อมต่อกับลาโพงได้ท้ งั แบบ 100V,70V และแบบ P1 (8 โอห์ม) ได้
- มีวอลุ่มปรับระดับเสี ยงอิสระแต่ละช่อง
- มีวอลุ่มปรับเสี ยงทุม้ และเสี ยงแหลม
- มีวอลุ่ม Mute เพื่อปรับระดับสัญญาณเสี ยงขาเข้าช่องอื่นๆ สาหรับช่อง MIC 1

ตอบสนองความถี่ไม่นอ้ ยกว่า 50-20,000 Hz +/-3dB
มีค่าความเพี้ยน (THD) ที่1 kHz , 1/3 rated power น้อยกว่า 0.5%
มีไฟแสดงสถานการณ์ทางานแบบ Five-element LED อยูท่ ี่หน้าเครื่ อง เพื่อแสดงระดับสัญญาณ
มีระบบการป้ องกันแบบ AC fuse, DC voltage, overload, มีเสี ยงสัญญาณเตือนในกรณี short-circuit. เป็ นอย่างน้อย
ช่องสัญญาณไมโครโฟนตัวแรกสามารถพูดทับ (Override) สัญญาณเสี ยงจากช่องสัญญาณเข้าอื่นได้
มีพดั ลมระบายความร้อน โดยจะทางานอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิสูง
มีขนาดของตัวเครื่ องไม่เกิน 42 x 34 x 9 เซนติเมตร
มีลาโพง แบบ ฝังฝ้าขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 นิ้วจานวน 8 ตัว
มีไมโครโฟนแบบไร้สาย จานวน 2 ชุด
ผูเ้ สนอราคาต้องนาอุ ปกรณ์ ตามรายการดังกล่ า วข้างต้นพร้ อมเอกสารหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ าย,หนังสื อ
รับรองผลิ ตภัณฑ์และหนังสื อแจ้งการรับประกันจากบริ ษทั ฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์และนามาแสดงในวันพิจารณาผล
หลังจากวันที่ยนื่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3.9 ทีย่ ดึ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 5 อัน
- ทาด้วยเหล็กคุณภาพอย่างดี
3.10 เก้ าอีป้ ระชุ ม จานวน 8 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ทาด้วยโครงสแตนเลสขึ้นรู ป ทาที่นงั่ หุ ม้ ผ้า ตามแบบ ID-08
3.11 เก้ าอีค้ รู จานวน 2 ตัว
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เก้าอี้บุฟองน้ า โครงเก้าอี้เบาะนัง่ โครงใน ใช้ไม้วีเนียร์ เพรสขึ้นรู ปหนาไม่นอ้ ยกว่า 12 ม.ม. บุฟองน้ าวิทยาศาสตร์
ปรับแต่งรู ปทรงตามแบบ ID-01
3.12 ระบบฐานข้ อมูลนักคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ QR CODE
- เป็ นโปรแกรมที่เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application) มีฟังก์ชนั่ การทางานอยูบ่ นเว็บผ่านทาง โปรแกรม
ประเภท บราวเซอร์ และสามารถทางานได้ในระบบเครื อข่ายภายใน โดยติดตั้ง โปรแกรมระบบทั้งหมดบน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่แม่ข่าย และสามารถเชื่อมต่อทางานในระบบอินเตอร์ เน็ตได้
- เป็ นโปรแกรมที่ทางานบนระบบปฏิบตั ิการ Linux Server เทียบเท่าหรื อดีกว่า
- เป็ นโปรแกรมที่รองรับการทางานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อย่างไรอย่างหนึ่ง
หรื อมากกว่าได้ เช่น PHP, HTML, JSP, Java Script, ActiveX เป็ นต้น
- เป็ นโปรแกรมที่รองรับการทางานร่ วมกับเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) อย่างไรอย่างหนึ่งหรื อมากกว่าได้ เช่น
Apache Tomcat เป็ นต้น
- เป็ นโปรแกรมที่สนับสนุนการทางานร่ วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างไรอย่างหนึ่งหรื อมากกว่าได้ เช่น
Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรื อ Netscape Navigator เป็ นต้น
- สามารถเรี ยกดูผา่ น Tablet หรื ออุปกรณ์ Mobile เป็ นโปรแกรมที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องจากบริ ษทั ฯ ที่ขาย และมี
เอกสารอนุญาตสิ ทธิ์ การให้ใช้อย่างถูกต้อง (ผูเ้ สนอราคาจะต้องนามาแสดงและสาธิตเพื่อประกอบการพิจารณา
-

4. กาหนดเวลาแล้ วเสร็จ และสิ ทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสั ญญา
ผูร้ ับจ้างจะต้องดาเนิ นการปรั บปรุ งและติ ดตั้งครุ ภณ
ั ฑ์ห้องศูนย์คณิ ตศาสตร์ ให้แล้วเสร็ จภายใน
120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
5. การชาระค่ าปรับ
ผูร้ ับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่โรงเรี ยนสตรี วิทยา อันเกิดขึ้นจากขอบเขตการว่าจ้างรวมทั้ง
ค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ
134 และป้ องกันมิให้โรงเรี ยนสตรี วิทยาต้องรับผิดชอบในบรรดาสิ ทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย หรื อ
ราคารวมถึงการเรี ยกร้องบุคคลที่ 3 อันเกิดจากความผิดพลาดหรื อการละเว้นไม่กระทาการตามขอบเขตการ
ว่าจ้างของผูร้ ับจ้าง
หากผูร้ ั บ จ้างไม่ ส ามารถทานให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่ ก าหนดไว้ใ นสั ญญา ผูร้ ั บ จ้า งจะต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
6. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 5,166,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
7. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ั บจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศนี้ แล้ว ผู ้
เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มือช่างหรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.01 ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้ า
ช่างก่อสร้าง
8. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อ
ทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังกล่าว จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรี ยนได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
9. หน่ วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
........................................................

