
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ส าหรับการจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ า ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3  

จ านวน ๑๑ (สิบเอ็ด) คัน  
____________________ 

๑. โครงการจัดหา 
                      ตามแผนจัดหางานจ้างซ่อมรถกึ่ งพ่วงชานต่่า ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3         
เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท่าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้
เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล
ท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างท่ีเชิญชวนเสนอราคา
ดังกล่าว 

 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
ศูนย์ฯ ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการเชิญชวนครั้งนี้ 
 ๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Govemment Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิ เล็กทรอนิส์ (Electronic Govemment Procurement: e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่าหนด 
 ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส่าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่าหนด 

 
 
 
 
 
 



-  ๒  - 

 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่าหนด 

          ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค่าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) เช่น สิทธิทางอุตสาหกรรม (Industrial Right), สิทธิบัตร (Patent) และอื่นๆ                 ท่ี
ผู้รับจ้างซ่อมเสนอข้อมูลมาท้ังหมดท้ังส้ิน 

 ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้” 
   ๒.๑๕.๑ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการ่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก่าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นข้อเสนอ     
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน่าผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้ายื่นข้อเสนอได้ 
   ๒.๑๕.๒ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคล ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก่าหนดไว้ในเอกสาร          
เชิญชวนเสนอราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 
และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้ 
  ท้ังนี้ “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการ
ร่วมค้าท่ีจดทะเบียนใหม่เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์) 
                    ๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างซ่อมยานพาหนะทางทหารและต้อง 
ได้รับการเชิญชวนจากศูนย์ฯ ให้เสนอราคาในครั้งนี้       
  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ.- 

 ๓.๑  ส่วนท่ี ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล และลักษณะตราส่าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) มีก่าหนดอายุการรับรองไม่เกิน     
๖ (หก) เดือน  นับแต่วันท่ีส่านักงานทะเบียนฯ  ออกให้จนถึงวันท่ีเสนอราคา บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ผู้มีอ่านาจควบคุม พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 



-  ๓  - 

 (ข) บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล และลักษณะตราส่าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) มีก่าหนดอายุการรับรอง ไม่เกิน          
๖ (หก) เดือน  นับแต่วันท่ีส่านักงานทะเบียนฯ ออกให้จนถึงวันท่ีเสนอราคา หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี
รายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
                         (ค) นิติบุคคลต่างด้าวให้แนบส่าเนาเอกสารหลักฐานใบอนุญาต ส่าหรับ
ประกอบธุรกิจบัญชีสอง หรือใบอนุญาตส่าหรับประกอบธุรกิจบัญชีสาม ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒  ท่ีมีอายุการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
 (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ท่ีมิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนและส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการ
เข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน  
พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 

 (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า             
ให้ยื่นส่าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนผู้ร่วมค้า  ข้อตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้า ตามข้อ ๒.๑๕ และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย             
ก็ให้ยื่นส่าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
๓.๑ (๑) พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
 (๔)  เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  ได้แก่  ส่าเนาเลขประจ่าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ 
ส่าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ส่าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมท้ังรับรองส่าเนาถูกต้อง 
 (๕)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา         

   ๓.๒ ส่วนท่ี ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้.-  
    (๑) รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่่า ขนาด ๖๐ ตัน SMC            
60-TH3  
   (๒) บัญชีช้ินส่วนซ่อมท่ีต้องเปล่ียนใหม่ อย่างน้อย ๒๐ (ยี่สิบ) รายการ            
(ตามผนวก ก ท่ีแนบ รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมฯ ข้อ ๑.๒.๑๕)  
   (๓) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ซ่อมยานพาหนะทางทหารให้กับ           
ทางราชการ  
 (๔) ส่าเนาใบอนุญาตผลิตซึ่งยุทธภัณฑ์ (ย.ภ.๔) และใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 
(ย.ภ.๕) พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง และประทับตราส่าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ก่ากับไว้ด้วย 
 (๕) ส่าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) พร้อมรับรองส่าเนา
ถูกต้อง และประทับตราส่าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ก่ากับไว้ด้วย  
    (๖) หนังสือยินยอมอนุญาตให้เข้าตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการโรงงาน
หรือโรงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๔  - 

  ๔. แบบรปูรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
      รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่่า ขนาด ๖๐ ตัน SMC            
60-TH3 ตามเอกสารท่ีแนบ 
  ๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ไม่เกิน – วนั 
  ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                     ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
   ๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
    ในการพิจารณาเสนอราคาในครั้งนี้ จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก            
ผู้ท่ีเสนอราคาต่่าสุดท่ีปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีทางราชการก่าหนด เป็นผู้ชนะในการจ้าง 
   ๘. การท าสัญญาจ้าง 
          ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องท่าสัญญาจ้าง กับศูนย์ฯ ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นเงินจ่านวนเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคา
จ้างท่ีเสนอราคาได้ ให ้ ศูนย์ฯ  ยึดถือไว้ก่อนหรือในขณะท่าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้.-  

                (๑) เงินสด 
                 (๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่ “กองทัพบก  โดย ศูนย์ซ่อมสร้าง            
ส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีท่าสัญญาจ้างหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ (สาม) วันท่าการ 
  (๓)  หนังสือค่้าประกันของธนาคารในประเทศซึ่งระบุว่ากระท่าต่อ “กองทัพบก  
โดยศูนยซ์่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” 

                (๔) หนังสือค่้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค่้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้                  
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค่้าประกัน 
                 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ี     
ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  “หากมีพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ เรื่อง ค่้าประกัน       
มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องน่าสัญญาค่้าประกันฉบับใหม่ท่ีมีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของ
กฎหมายตามแบบท่ี กวพ. จะได้ก่าหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน            
๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา” 
 ๙. อัตราค่าปรับ             
              ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑ %) ของราคาจ้างตามสัญญา          ต่อ
วัน แต่ต้องไม่ต่่ากว่าวันละ ๑๐๐.-  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 



-  ๕  - 

         ๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
              ผู้ชนะการคัดเลือกซึ่งได้ท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท่าสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี           
จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของพัสดุท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันท่ี 
ศูนย์ฯ รับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน     
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง 
 
 
  พันเอก                          

                      ( สุธีร์  กัลปา ) 

                                            หัวหน้าแผนกจัดหา ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
                                                                 กรมสรรพาวุธทหารบก 
                                                                               กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 
 
  
 
 
 
 


