( ร่ าง )
เอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ........................
ประกวดราคาจ้ างปรั บปรุ งอาคารหมายเลข ๑๑๒๙, ๑๑๓๐, ๑๑๓๒ และ ๑๑๓๓ (อาคารทีพัก น.ประทวน)
ที รร.การบิน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ โรงเรี ยนการบิน
ลงวันที
ตุลาคม ๒๕๖๐

โรงเรี ยนการบิน ซึง ต่อไปนี เรี ยกว่า "โรงเรี ยนการบิน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างปรับปรุง
อาคารหมายเลข ๑๑๒๙, ๑๑๓๐, ๑๑๓๒ และ ๑๑๓๓ (อาคารทีพกั น.ประทวน) ที รร.การบิน ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรี ยนการบิน ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนดดังต่อไปนี 
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างทัว ไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างเป็ นการเปิ ดเผยเพือให้ ผ้ ปู ระสงค์จะยืนข้ อเสนอได้ ร้ ูข้อมูลได้ เท่า
เทียมกัน และเพือให้ ประชาชนตรวจดูได้ )
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว คราวตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง ถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิ งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิ งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ้ ทู ิ งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
 วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ(นิตบิ คุ คล) ผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่ ?หน่วยงาน
ของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง นี 
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ6หรื อความคุ้มกัน ซึง อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้ มีคําสัง ให้ สละเอกสิทธิ6ความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ไม่เป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง กําหนด
๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบคุ คลและมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวด
ราคาจ้ างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิน หน่วยงานอืนซึง มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ มีฐานะ
เป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีโรงเรี ยนการบินเชือถือ
ผู้เสนอราคาทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี 
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้ า
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของ
ผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ โดยหลักการนิติบคุ คลแต่ละ
นิตบิ คุ คลทีเข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่
ในกรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดราย
หนึง เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้

ผลงานก่อสร้ างของผู้
ร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี
  "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อหน่วยงานของรัฐซึง มีหน้ าทีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
๒.๑๓ ผู้เสนอราคาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาซึง ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง ซึง มีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐาน ยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี 
(๑) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คลให้ ยืน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั  สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีทีผ้ เู ข้ าร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดา ทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ ยืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิติบคุ คล ให้ ยืนเอกสาร ตามที
ระบุไว้ ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
(๔.๒) สําเนาทะเบียนบ้ าน
(๔.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดที

ได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี 
(๑) ในกรณีทีผ้ เู สนอราคามอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึง ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
 
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕

(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้ อมทังรั บรองสําเนาถูกต้ อง (ให้ ใช้ ในกรณีทีมี
การกําหนดผลงานตามข้ อ ๒.๑๑ เท่านัน)

(๔) บัญชีรายการก่อสร้ าง (หรื อใบแจ้ งปริ มาณงาน) ซึง จะต้ องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ รวมทังกํ
 าไรไว้ ด้วย
(๕) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๕.๑) สําเนาสัญญาจ้ างตามหนังสือรับรองผลงงาน
(๕.๒) รายละเอียดประมาณการ(BOQ)co[สําเนาสัญญาจ้ างตามหนังสือรับรอง
ผลงงาน

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) ผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบบัญชี
เอกสารส่วนที ๒ ในระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๓.๓ เมือผู้เสนอราคาดําเนินการแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที ๑ และ
บัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือ จัดจ้ างภาครั ฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้ างแบบ
บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ และแบบบัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) และข้ อ ๑.๗ (๒) ให้
อัตโนมัตโิ ดยผู้เสนอราคาไม่ ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล่ าวในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิ
 น และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
 กฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้ องกรอกปริ มาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน
ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้ เพียงครัง เดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง โดยคิดราคา
รวมทังสิ
 น ซึง รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้

แล้ ว
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตังแต่
 วนั เสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจาก
วันทีได้ รับหนังสือแจ้ งให้ เริ มทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ ถีถ้วน
และเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนเสนอราคาตามเงือนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
๔.๖ ผู้เสนอราคาต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF

File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ อง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการเสนอราคาให้ แก่หน่วยงาน
ของรัฐผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและเสนอราคาใดๆ
โดยเด็ดขาด
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืนตามข้ อ ๑.๖ (๑) หรื อไม่ หาก
ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็ นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ
ผู้ยืนข้ อเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็

นผู้เสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรื อในขณะทีมีการ
พิจารณาข้ อเสนอว่า มีผ้ เู สนอราคารายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ
ผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็

นผู้เสนอราคา และโรงเรี ยนการบินจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผู้ทิ งงาน
เว้ นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ วา่ ผู้เสนอราคารายนันเป็
 นผู้ทีให้ ความ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของทางราชการและมิได้ เป็ นผู้ริเริ มให้ มีการกระทําดังกล่าว
หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาทีชนะการเสนอราคาหรื อผู้เสนอราคารายใดรายหนึง กระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ 1.6 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็ นผู้ชนะการ
เสนอราคาโดยไม่เรี ยกผู้เสนอราคาเข้ ามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมเป็ นผู้ทิ งงานได้
๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี 
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้ จา่ ยทัง
ปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีกําหนด
(๔) ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้เสนอราคาต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง อย่างใดดังต่อไปนี  จํานวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้ วน)
๕.๑ หนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ าประกัน ดังระบุในข้ อ
๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คทีธนาคารสัง จ่ายให้ แก่โรงเรี ยนการบิน โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัด

จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้ านันไม่
 เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีทีผ้ เู สนอราคานําเช็คทีธนาคารสัง จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้ องส่งต้ นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้ อง ในวันที ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตัวอย่างหนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา)
กําหนดให้ ระบุชือผู้เสนอราคา เป็ นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนัน กรณีทีผ้ เู สนอราคาทีเสนอราคาในรูปแบบของ
"กิจการร่ วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้
ดําเนินการดังนี 
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชือผู้เสนอราคา ซึง ต้ องวางหลักประกันการ
เสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้ า เท่านัน
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ ระบุชือผู้เสนอราคา ซึง ต้ องวางหลักประกัน
การเสนอราคา ในนามนิติบคุ คลรายใดรายหนึง ตามทีสญ
ั ญาร่วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู้เข้ าเสนอราคากับทางราชการ
ทังนี
  "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึง มีหน้ าทีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี  โรงเรี ยนการบินจะคืนให้ ผ้ เู สนอราคาหรื อผู้คํ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันทีได้ พิจารณาในเบื องต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ เู สนอราคารายทีคดั เลือกไว้ ๓ ลําดับแรก จะคืนให้ ตอ่ เมือได้ ทํา
สัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อเมือผู้เสนอราคาได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง นี  โรงเรี ยนการบินจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง
หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้ อย หรื อผิดแผกไป
จากเงือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนี
  เฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยนการบินเท่านัน
๖.๓ โรงเรี ยนการบินสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี 
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้เสนอราคารายนันในบั
 ญชีผ้ รู ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรี ยนการบิน

(๒) ไม่กรอกชือนิตบิ คุ คล หรื อลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง อย่างใด หรื อทังหมดในการเสนอ

ราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ น
สาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอราคารายอืน
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยนการบิน มีสิทธิให้ ผ้ เู สนอราคาชี แจงข้ อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้ อเท็จจริ งอืนใดที
เกียวข้ องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรี ยนการบินมีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๕ โรงเรี ยนการบินทรงไว้ ซงึ สิทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึง ราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็

ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ าง ในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง รายการใด หรื ออาจจะยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
  เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่า
การตัดสินของโรงเรี ยนการบินเป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังโรงเรี

ยนการบินจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็ นผู้ทิ งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้เสนอราคาทีได้ รับการคัดเลือก
หรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ ว่าการยืนข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชือบุคคล
ธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีทีผ้ เู สนอราคารายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยนการบินจะให้ ผู้
เสนอราคานันชี
 แจงและแสดงหลักฐานทีทําให้ เชือได้ วา่ ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี แจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ โรงเรี ยนการบินมีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนัน
ทังนี
  ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ
๗. การทําสัญญาจ้ าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ
๑.๓ กับโรงเรี ยนการบิน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวน
เงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้ างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ โรงเรี ยนการบินยึดถือไว้ ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง อย่างใดดังต่อไปนี 
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารสัง จ่ายให้ แก่โรงเรี ยนการบิน โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญา
หรื อก่อนหน้ านัน ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือคํ าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํ า
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผ้ ชู นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
โรงเรี ยนการบินจะจ่ายเงินค่าจ้ าง โดยแบ่งออกเป็ น ๔ งวด ดังนี 
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๕ ของค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน ตามตาราง
แบ่งงวดงานที ๑ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๕ ของค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน ตามตาราง
แบ่งงวดงานที ๒ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๕ ของค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน ตามตาราง
แบ่งงวดงานที ๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดสุดท้ าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๕ ของค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ านทังหมดให้

แล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยตามสัญญา รวมทังทํ
 าสถานทีก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
๙. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  จะกําหนดในอัตรา
ร้ อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้ างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึ ได้ ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทําสัญญาจ้ าง ตามแบบ
ดังระบุในข้ อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้ างทีเกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีโรงเรี ยนการบินได้ รับมอบงาน โดยผู้รับจ้ างต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิในการยืนข้ อเสนอและอืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้ างสําหรับงานจ้ างครัง นี  ได้ มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ตอ่ เมือ โรงเรี ยนการบินได้ รับอนุมตั เิ งินค่าก่อสร้ างจาก
เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ วเท่านัน
ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง นี  เป็ นเงินทังสิ
 น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สิบหกล้ านบาทถ้ วน)
๑๑.๒ เมือโรงเรี ยนการบินได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใด ให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และได้ ตกลงจ้ างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสัง หรื อนําสิงของมาเพืองานจ้ างดังกล่าวเข้ ามาจาก
ต่างประเทศ และของนันต้
 องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้
ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึง เป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี ดังนี 
(๑) แจ้ งการสัง หรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่
 วนั ทีผ้ รู ับจ้ างสัง หรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนัน โดยเรื ออืนทีมิใช่

เรื อไทย ซึง จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
 อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึง โรงเรี ยนการบินได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้ อตกลงภายในเวลา
ทีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ โรงเรี ยนการบินจะริ บหลักประกันการยืนข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออก
หนังสือคํ าประกันการยืนข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะ

พิจารณาให้ เป็ นผู้ทิ งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ โรงเรี ยนการบินสงวนสิทธิ6ทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๓.๕ หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื อจัดจ้ างในกรณีตอ่ ไปนี ได้ โดยทีผ้ เู สนอ
ราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
(๑) หน่วยงานของรัฐไม่ได้ รับการจัดสรรเงินงบประมาณทีจะใช้ ในการจัดซื อจัดจ้ างหรื อ
เงินงบประมาณทีได้ รับจัดสรรไม่เพียงพอทีจะทําการจัดซื อจัดจ้ างนันต่
 อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการจัดซื อจัดจ้ างหรื อทีได้ รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนหรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื อจัดจ้ างต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรื อ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
๑๒. การปรั บราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้ อ ๑.๕ จะนํามาใช้ ในกรณีที ค่า
งานก่อสร้ างลดลงหรื อเพิมขึ น โดยวิธีการต่อไปนี 
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณทีใช้ กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็ จตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาทีโรงเรี ยนการบินได้ ขยายออกไป โดยจะใช้ สตู รของทางราชการทีได้ ระบุในข้ อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือโรงเรี ยนการบินได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ างและได้ ตกลงจ้ างก่อสร้ างตาม
ประกาศนี แล้ ว ผู้เสนอราคาจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้ างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้ องมีวิศกร สาขา
วิศวกรรมโยธา เป็ นผู้ตรวจสอบและความคุมงาน และใช้ ผ้ มู ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้ เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้ องมี
จํานวนช่างอย่างน้ อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี 
๑๓.๑ ช่างก่อสร้ าง
๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า
๑๓.๓ ช่างประปา
๑๔. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้เสนอราคาทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้เสนอราคาทีได้ รับการ
คัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
ทังนี
  หากผู้เสนอราคาทีได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อ
ทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั คราว

