ประกาศสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื อง ประกวดราคาซือระบบคอมพิวเตอร์ เพือการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาซือระบบคอมพิวเตอร์ เพือ
การเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือในการประกวด
ราคาครังนี เป็ นเงินทังสิ น ๔,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี ล้านสามแสนห้าหมืนห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี
1. ระบบคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์
จํานวน
๒๕
ชุด
ประจําห้องเรี ยน
2. ระบบปฏิบตั ิการและโปรมแกรม
จํานวน
๑๒๕
ชุด
สํานักงาน
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรั ฐไว้ช วคราว
ั
เนื องจาก
เป็ นผูท้ ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ งถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานและได้แจ้งเวียนชื อให้เป็ นผูท้ ิ งงานของหน่ วยงานของ
รัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ งรวมถึงนิติบุคคลทีผูท้ ิ งงานเป็ นหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
๖. มีคุณสมบัติแ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริ หารพัส ดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซื อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์
ดังกล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่ สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขัน
อย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ ืนข้อเสนอได้
มีคาํ สั งให้สละเอกสิ ทธิ ความคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผูย้ ืนข้อเสนอต้อ งลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเ ล็กทรอนิ กส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

-2๑๑.ผูย้ ืนข้อเสนอซึ งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูย้ ืนข้อเสนอซึ งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องรั บและจ่ายเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิ นแต่ล ะ
ครังซึ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๒ มีนาคม
๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดู รายละเอี ย ดได้ทีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๖๑-๑๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมโน ชุนดี)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่ วนที ๑ และเอกสารส่ วนที ๒) ใน
ระบบ e-GP ได้ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ๒/๒๕๖๑
การซือระบบคอมพิวเตอร์ เพือการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
ตามประกาศ สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่ างทอง
ลงวันที ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า "สํานักงาน" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
1. ระบบคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์
ประจําห้องเรี ยน
2.ระบบปฏิบตั ิการและโปรมแกรม
สํานักงาน

จํานวน

๒๕

ชุด

จํานวน

๑๒๕

ชุด

พัสดุทีจะซือนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่ อน ไม่เป็ นของเก่ าเก็บ อยู่ในสภาพทีจะใช้งานได้ทนั ทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ฉ บับนี โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสื อคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยืนข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ

-2๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่ วยงานของรั ฐไว้ช วคราว
ั
เนื องจากเป็ นผู ้ที ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของผู ้ป ระกอบการตามระเบี ย บที รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่ เ ป็ นบุ คคลซึ งถู กระบุชื อไว้ในบัญ ชี รายชื อผู ้ทิ งงานและได้แจ้ง เวีย นชื อให้เ ป็ นผู ้ทิ งงานของ
หน่ วยงานของรั ฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึ งรวมถึงนิ ติบุคคลทีผูท้ ิ งงานเป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอื นทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่ สํา นักงาน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ ไม่ เป็ นผูก้ ระทํา การอันเป็ นการขัดขวางการแข่ง ขันอย่า งเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ ืน
ข้อเสนอได้มีคาํ สั งให้สละเอกสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู ้ยื นข้อ เสนอต้อ งลงทะเบี ย นในระบบจัดซื อจัด จ้า งภาครั ฐ ด้วยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู ้ยื นข้อ เสนอซึ งได้รั บคัดเลื อกเป็ นคู่ สัญ ญาต้อ งลงทะเบี ยนในระบบจัดซื อจัดจ้า งภาครั ฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรั บรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูย้ ื นข้อ เสนอซึ งได้รั บคัดเลื อกเป็ นคู่สั ญ ญาต้อ งรั บและจ่ า ยเงิ น ผ่า นบัญ ชี ธ นาคาร เว้นแต่ก าร
จ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณี ผยู ้ ืนข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล
หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้ อมทัง
รับรองสําเนาถูกต้อง

-3(๒) ในกรณี ผู ้ยืนข้อ เสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ คณะบุ คคลทีมิ ใช่ นิติบุคคล ให้ยืนสํา เนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ น
หุน้ ส่ วน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผยู ้ ืนข้อเสนอเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยืนสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) หรื อ (๒) ของผูร้ ่ วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ มเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม
(๔.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๔.๔) หนังสื อมอบอํานาจ (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี เอกสารส่ วนที ๑ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ จะสร้ างบัญชี เ อกสารส่ วนที ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ ื น
ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณี ทีผูย้ ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอืนกระทําการแทนให้แนบหนังสื อมอบอํานาจซึ ง
ติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ ทังนีหากผูร้ ั บมอบอํานาจ
เป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ จะสร้ างบัญชี เอกสารส่ วนที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ ื น
ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ตามที
กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้ อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอ
จะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิด
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ราคารวมทังสิ นซึ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีอากรอืน ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังปวงไว้แล้ว จนกระทังส่ ง
มอบพัสดุให้ ณ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืน
ราคา ผูย้ ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิ น ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื อ
ขาย หรื อวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจาก สํานักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ระบบคอมพิวเตอร์ เพือ
การเรี ยนการสอนและระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมสํานักงาน ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี สํานักงานจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรั บรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอาํ นาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ มีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แคตตาล็อก ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน
๓ วัน
๔.๕ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุทีเสนอ จํานวน ๑ ชุ ด และ/หรื อรายละเอียดประกอบการ
อธิ บายเอกสารตามที สํานักงาน กําหนด โดยลงลายมือผูย้ ืนข้อเสนอพร้ อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับในเอกสารด้วย พร้ อมสรุ ป
จํานวนเอกสารทีจัดส่ งหรื อนํามาแสดง ตามบัญชี เอกสารส่ วนที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพือใช้ในการตรวจทดลองหรื อ
ประกอบการพิจารณา ในวัน ที ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สํานัก งานเขตพืนทีการศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง
ทังนี สํานักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ทีเกิ ดขึนแก่ ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรื อ ไม่ใช้แล้ว
สํานักงานจะคืนให้แก่ผยู ้ ืนข้อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผูย้ ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถีถ้วนและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ทงหมดเสี
ั
ยก่ อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงื อนไขในเอกสารประกวดราคาซื อ
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
ในวันที ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเกณฑ์
เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ
โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File
(Portable Document Format) โดยผูย้ ืนข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร
PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ งข้อมูล (Upload) เพือเป็ นการเสนอราคาให้แก่ สํานักงาน ผ่านทางระบบ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย้ ืน
ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรื อไม่ หาก
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ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วา่ ก่อนหรื อในขณะทีมีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผยู ้ ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ
เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื อผูย้ ืนข้อเสนอรายนันออกจาก
การเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ และสํานักงาน จะพิจารณาลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ งงาน เว้นแต่ สํานักงาน จะพิจารณาเห็น
ว่าผูย้ ื นข้อเสนอรายนันมิใช่ เ ป็ นผูร้ ิ เริ มให้มีการกระทําดัง กล่าวและได้ให้ความร่ วมมือ เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณาของ
สํานักงาน
๔.๑๐ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ดว้ ย
แล้ว
(๓) ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีกําหนด
(๔) ผูย้ นข้
ื อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ืนข้อเสนอต้องศึ กษาและทํา ความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิ จารณาผลการยื นข้อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ครั งนี สํ า นักงานจะพิ จารณาตัดสิ นโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ
กรณี ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ สํานักงาน จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการยืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรื อไม่
ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ จะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน เว้นแต่ ผูย้ ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะ
ขายไม่ครบถ้วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีสํานักงานกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรื อเป็ นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิ ทธิ ผยู ้ ืนข้อเสนอรายนัน
๕.๔ สํานักงานสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันในบัญชีรายชือผูร้ ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซือจัด
จ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อบัญชี รายชื อผู ้ซือเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ ทางระบบจัดซื อจัดจ้า งด้ว ยอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ ของ
สํานักงาน
(๒) ไม่กรอกชือผูย้ ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ทีเป็ นสาระสําคัญ
หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผยู ้ ืนข้อเสนอรายอืน
๕.๕ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อสํานักงานมีสิทธิ ให้ผยู ้ ืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริ งเพิมเติมได้ สํานักงาน มีสิทธิ ทีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่
ทําสัญญา หากข้อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๖ สํานักงานทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึ งราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกซือในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ก ส์ โดยไม่
พิจารณาจัดซือเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ สํานักงานเป็ น
เด็ดขาด ผูย้ ืนข้อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้จ่าย หรื อค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทังสํานักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอเป็ นผูท้ ิ งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้วา่ การยืนข้อเสนอ
กระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ทีผูย้ ืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อสํานักงาน จะให้ผยู ้ ืนข้อเสนอนันชีแจงและแสดง
หลักฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผูย้ ืนข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ น
ทีรับฟั งได้ สํานักงาน มีสิทธิ ทีจะไม่รับข้อเสนอหรื อไม่รับราคาของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน ทังนี ผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่าใช้จ่ายหรื อค่าเสี ยหายใดๆ จากสํานักงาน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสํานักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที
เข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรื อทีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ ืนข้อเสนอราย
อืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรื อเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทําการ
ทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
๖. การทําสั ญญาซือขาย
๖.๑ ในกรณี ทีผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน
ทําการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซือสํานักงานจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ทีผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่สามารถส่ งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕
วันทําการ หรื อสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์
จะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรื อทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าสิ งของทีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสั งจ่าย ซึ งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้เช็คหรื อดราฟท์นนชํ
ั าระต่อ
เจ้าหน้าทีในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
-7(๓) หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุ

ในข้อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสื อคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนัง สื อ คํา ประกันของบริ ษ ทั เงิ นทุ น หรื อ บริ ษ ทั เงิ นทุ น หลัก ทรั พย์ทีได้รับอนุ ญ าตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื อบริ ษทั
เงิ น ทุน ทีธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โ ลมให้ใช้ตามตัวอย่ างหนังสื อคําประกันของธนาคารที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี จะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบียภายใน ๑๕ วัน นับ ถัด จากวัน ที ผู ้ช นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่ วนของพัสดุทซืี อซึงสํานักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
สํานักงาน จะจ่ายค่า สิ งของซึ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ และค่าใช้จ่ายทังปวงแล้ว
ให้แก่ผยู ้ ืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูข้ าย เมือผูข้ ายได้ส่งมอบสิ งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซือขายหรื อข้อตกลง
เป็ นหนังสื อ และสํานักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ งของไว้เรี ยบร้ อยแล้ว
๘. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ นี หรื อข้อตกลงซื อขายเป็ น
หนังสื อ ให้คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ งของทียังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรั บประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ งได้ทาํ สัญญาซือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรื อทําข้อตกลง
ซือเป็ นหนังสื อ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของสิ งของทีซื อขายทีเกิ ดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที สํานักงาน ได้รับมอบสิ งของ โดยต้องรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน๑๕
วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิในการยืนข้ อเสนอและอืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญ ญาจะกระทําได้ ต่อ เมื อสํ านักงานได้รับอนุ มตั ิ เงิ นค่ าพัสดุ จากเงิ น งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านัน
๑๐.๒ เมือสํานักงานได้คดั เลือกผูย้ ืนข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซือสิ งของตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั งหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามาโดยทาง
เรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูย้ ืนข้อเสนอซึ งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสั งหรื อนําสิ งของทีซื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตังแต่วนั ทีผูข้ ายสั ง หรื อซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ายจะต้องรั บผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
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๑๐.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอซึ งสํานักงานได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงซือเป็ นหนังสื อภายในเวลา
ทีกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สํานักงานจะริ บหลักประกันการยืนข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกันการยืน
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ สํานักงานสงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขเพิ มเติมเงือนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้อตกลงซื อเป็ น
หนังสื อ ให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณี ทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ ก ส์ นี มี ความขัดหรื อแย้ง กัน ผู ้ยื น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นทีสุ ด และผูย้ ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ มเติม
๑๐.๖ สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซือในกรณี ต่อไปนีได้ โดยทีผูย้ ืนข้อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย
ใดๆ จากสํานักงานไม่ได้
(๑) สํานักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินทีจะใช้ในการจัดซือหรื อทีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะทํา
การจัดซือครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการจัดซือหรื อทีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่ วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอ
รายอืน หรื อเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทํา การจัดซื อครั งนี ต่ อ ไปอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ สํ า นัก งาน หรื อ กระทบต่ อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ ผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที
กฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จตามสัญญาของผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ น
ผูข้ ายเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ทังนี หากผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้อเสนอหรื อทํา
สัญญากับสํานักงาน ไว้ชวคราว
ั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

