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เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 
1. การติดตั้ง 

การติดตั้งระบบต่าง ๆ 
1.1 การด าเนินการติดตั้งจะต้องเดินท่อร้อยสายสายน าสัญญาณ เพ่ือให้ใช้กับสาย UTP CAT 6 

หรือดีกว่า และสายไฟฟ้า (Power Supply Cable) ให้ใช้สาย IEC01 ขนาด 2*2.5/G2.5 ตร.มม. ในท่อ 1/2” IMC 
(หรือตามที่ระบุในแบบ) หรือตามค าแนะน าของบริษัทเจ้าของตราผลิตภัณฑ์ ส่วนการเดินท่อ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ NEC หรือ MEA ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า และจะต้องจัดหากล่องเหล็กระบายอากาศเพ่ือไว้ใส่ 
Power Supply  

1.2 การทดสอบหลังการติดตั้ง ซึ่งหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จผู้ขายต้องด าเนินการทดสอบ 
การท างานของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด (หรือตามที่ระบุในแบบ) หรือตามค าแนะน าของบริษัทเจ้าของตราผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ ส่วนการเดินท่อร้อยสายให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ NEC หรือ MEA หรือมาตรฐานการไฟฟ้าในการติดตั้ง
ท่อร้อยสายไฟฟ้า  

ทั้งนี้การทดสอบระบบหลังจากผู้รับจ้างได้ด าเนินการการติดตั้งระบบแล้วเสร็จนั้น ผู้รับจ้าง 
หรือตัวแทนผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการทดสอบการท างานของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด  ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
หรือตัวแทนผู้ของผู้ว่าจ้างตามวิธีการ และรายละเอียดที่ผู้รับจ้าง และจะต้องจัดอบรมให้กับคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบดังกล่าว ก่อนส่งมอบงาน โดยทางผู้รับจ้างจะต้องเตรียม
อุปกรณ์ในการอบรมทั้งหมด และไม่คิดค่าใช้เสียในการอบรมส่วนนี้เพิ่มเติม 
 
2. ข้อก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทางเทคนิค 

2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าความเข้าใจในเอกสารสอบราคาให้ดีก่อนยื่นเสนอราคา โดยผู้เสนอ 
ราคาไม่สามารถอ้าง หรือบิดเบือนว่าไม่ได้อ่านให้ครบถ้วน ไม่ได้มาดูสถานที่ หรือมาชี้แจงภายหลังว่า ขอยื่น 
เอกสารเพ่ิมเติม หรือบางส่วนที่ก าหนดมิใช่สาระส าคัญ เพราะทางหน่วยงานได้ระบุไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าทุกข้อที่ 
ก าหนดไว้ถือเป็นสาระส าคัญทั้งสิ้น  

2.2 อุปกรณ์ท่ีปรากฏในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทุกชิ้นต้องแนบแคตตาล็อค มา ณ วัน  
เสนอราคาด้วย 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีความ 
ทนทานต่อการใช้งาน หากมีสิ่งอ่ืนใดที่มิได้ระบุไว้ในในรายการ หากจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงให้เป็น
หน้าที่ของผู้เสนอราคา 

2.4 วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดี ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
2.5 ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการติดตั้ง  

อุปกรณ์ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา 
จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนให้แก่โรงเรียน 

2.6 เมื่อติดตั้งระบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องจัดการฝึกอบรม  
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บุคลากรและอบรมวิธีการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ในระบบอย่างถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พร้อมทั้ง
มีเอกสารคู่มือการใช้งานระบบส่งมอบให้กับโรงเรียน ก่อนส่งมอบงานและตรวจรับงานทั้งหมด 

2.7 ระบบที่น าเสนอต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายซึ่งโรงเรียนใช้งานอยู่ได้อย่างดีและ 
มีประสิทธิภาพ 

2.8 เป็นระบบที่สามารถท างานได้ดีภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 2012 Server,   
Windows 10 หรือดีกว่า 
          2.9 สามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบและติดตามการท างานของระบบและอุปกรณ์ผ่าน Web 
Management บนเครือข่ายของโรงเรียน 

2.10 มีระบบการควบคุมสิทธิการใช้งานของผู้ใช้แต่ละระดับ ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ 
2.11 สามารถบันทึกและแสดงผลข้อมูลได้ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

             2.12 ระบบสามารถส ารองข้อมูล (Back up) ไปยังฐานข้อมูลตามช่วงเวลาที่ก าหนดได ้
             2.13 อุปกรณตองผานการรับรองมาตรฐานสากลดานความปลอดภัยตอผูใชงานโดยมีเอกสาร        
อางอิงรับรอง เชน FCC, CE หรือหนวยงานที่เชื่อถือไดโดยแสดงเอกสารประกอบ 

2.14 อุปกรณ์ทุกรายการมีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี 
2.15 มีคูมือการใช้งานเปนภาษาไทยอย่างน้อย 3 ชุด 

            2.16 มีการอบรมการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบ ให้กับบุคลากรของโรงเรียนโดยไมจ ากัด
จ านวนผูเขารวมอบรม และมีสื่อการอบรมที่อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังติดตั้งระบบแล้ว จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง  
 
3. การขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ในระบบ 

ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามข้อก าหนดนี้ทั้งหมดเพ่ือขออนุมัติใช้อุปกรณ์ต่อ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนที่จะด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบทุกครั้ง ห้ามน าอุปกรณ์ที่
จะมีการติดตั้งระบบติดตั้งก่อนโดยไม่ได้รับอนุมัติ 
 
4. การรับประกัน 

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งตัวระบบในการใช้งาน  และเมื่อมีการ 
ช ารุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการได้ท าการตรวจรับของไว้เรียบร้อยแล้ว และจะเข้ามาด าเนินการแก้ไข ทดแทน หรือ เปลี่ยน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการหลังจากมีการแจ้งซ่อมบ ารุง 
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5. ผู้รับจ้างส่งผู้แทนที่มีอ านาจเต็ม 
     ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารการแต่งตั้งหัวหน้าควบคุมงาน และรองหัวหน้าควบคุมงาน หรือเป็นผู้
แทนที่มีอ านาจเต็มซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในระบบดังกล่าว  เพ่ือมาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และประสานงานกับผู้ว่าจ้าง อีกทั้งเสนอค าแนะน าใด ๆ ที่ผู้ว่าจ้างให้หัวหน้าควบคุมงาน หรือรองหัวหน้า
ควบคุมงาน ปฏิบัติให้ถือว่าได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว  หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าควบคุมงาน หรือรอ ง
หัวหน้าควบคุมงาน ใหม่  ผู้รับจ้างต้องเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

 
6. การเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกบัญชีจ านวนหัวหน้าควบคุมงาน , รองหัวหน้าควบคุมงาน 
และพนักงาน รวมทั้งรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ตาม
ข้อก าหนดและผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองหรือตามวัตถุประสงค์ในการใช้
งานตามคุณลักษณะทีโ่รงเรียนก าหนด 
 
7. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างและค่าปรับ  

งวดที่ 1 ร้อยละ 100 ของราคางานจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ด าเนินการการติดตั้งระบบแล้วเสร็จตามแบบรูป 
รายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องท างานให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 90 วัน  และค่าปรับให้เป็นไปตามสัญญา 
 
8. การส่งมอบงาน 
   8.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งหนังสือส่งมอบงานเมื่อแล้วเสร็จ 
  8.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะท าการตรวจรับภายใน 7 วันท าการ หลังจากที่ผู้รับจ้าง
ด าเนินการตามข้อ 8.1 โดยในการตรวจรับมอบงานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม  
กรณีผู้มีอ านาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จะต้องมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้นรายละเอียดการตรวจรับ
มอบงาน และเอกสารส่งงาน 

- Process Diagram 3 ชุด พร้อมสื่อหน่วยบันทึกข้อมูลแบบถาวร 
- Manual Document and Tool 
- คู่มือการติดตั้งจากผู้ผลิต 
- หนังสือคู่มือที่ติดมากับอุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อใช้ในการติดตั้ง 
- คู่มือการใช้งานจากผู้ผลิต 
- หนังสือคู่มือการใช้งานทั่วไปที่ติดมากับอุปกรณ์นั้น ๆ  
- คู่มือการใช้งานตามการติดตั้งจริง 
- หนังสือคู่มือในการใช้งานอุปกรณ์ท่ีทางผู้รับจ้างโครงการเลือกใช้และติดตั้งโดยเป็น 

แบบการติดตั้งเฉพาะ 3 ชุด 
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8.3 Training Document 
   - คู่มือการสอนเพ่ือใช้งานระบบแต่ละระดับ Trouble Shooting 3 ชุด 
   - ผลการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
    - เอกสารสรุปผลทดสอบวัสดุ ทดสอบระบบ ทดสอบการติดตั้ง ข้อมูลการติดตั้ง 3 ชุด  
    - Installation Report รายละเอียดและผลการติดตั้ง 3 ชุด  
    - Catalog รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ผู้จัดจ าหน่ายและที่อยู่ติดตั้ง 
 


		2021-09-05T09:36:47+0700
	Sittikorn Keojinda


		2021-09-06T02:41:16+0700
	Keerati Ophachalermphan


		2021-09-06T08:30:26+0700
	Choosup Amnuaysup


		2021-09-06T14:29:07+0700
	Kamol Mattayaputoun




