
 
 

เอกสารเชิญชวนเสนอราคา  
ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก   

เลขท่ี  ๔๗/๒๕๖๒      

เรื่อง  จัดซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์  
จ านวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง  

 
      ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า          
“ศูนย์ฯ” มีความประสงค์จะด าเนินกรรมวิธีจัดซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ จ านวน 
๑ (หนึ่ง) เครื่อง รายละเอียดตามใบเสนอราคาและตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ 
ช่ัวคราวสายสรรพาวุธ เครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ ท่ีแนบ           

 ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้  ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ             
อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.-  

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารเชญิชวนเสนอราคา 
  ๑.๑ แบบใบเสนอราคา                                      จ านวน    ๒ (สอง) หน้า 
               ๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ช่ัวคราวสายสรรพาวุธ เครื่องทดสอบ 
    เยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์  จ านวน     ๒  (สอง) หน้า      
               ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย                                    จ านวน   ๖  (หก)   หน้า 
               ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน   
    (๑) หลักประกันสัญญา          จ านวน   ๑  (หนึ่ง)  หน้า 
                     (๒) หลักประกันการรับเงนิล่วงหน้า                จ านวน   ๑  (หนึ่ง)  หน้า 
   ๑.๕ บทนิยาม  
    (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน          จ านวน   ๒   (สอง)  หน้า 
                     (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จ านวน   ๑   (หนึ่ง) หน้า 

               ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารข้อเสนอ 
                     (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑          จ านวน   ๒   (สอง)  หน้า 
                     (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒                   จ านวน   ๑   (หนึ่ง) หน้า 
  ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (ฉบบัร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒  - 

 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 

 ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น
ผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล          
ท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีเชิญชวนเสนอราคา
ดังกล่าว 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
ศูนย์ฯ ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการเชิญชวนครั้งนี้ 
 ๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Govemment Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ า งภ าค รั ฐ ด้ ว ย วิ ธี อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ส์  (Electronic Govemment Procurement: e-GP) ข อ ง
กรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
          ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  (Intellectual 
Property) เช่ น  สิ ท ธิ ท าง อุ ต ส าห ก ร รม  ( Industrial Right) , สิ ท ธิ บั ต ร  (Patent) แ ล ะ อื่ น ๆ                 
ท่ีผู้ขายเสนอข้อมูลมาท้ังหมดท้ังส้ิน 

 ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้” 
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   ๒.๑๕.๑ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการ่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นข้อเสนอ     
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้ายื่นข้อเสนอได้ 
   ๒.๑๕.๒ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคล ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร          
เชิญชวนเสนอราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 
และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้ 
  ท้ังนี้ “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการ
ร่วมค้าท่ีจดทะเบียนใหม่เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์) 
                    ๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีเชิญชวนฯ นี้ ท่ีสามารถจ าหน่าย
เครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ ตามความต้องการของทางราชการได้ทุกรายการและต้อง
ได้รับการเชิญชวนจากศูนย์ฯ ให้เสนอราคาในครั้งนี้       
          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
              ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้   
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑  ส่วนท่ี ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้.- 
                    (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลและลักษณะตราส าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) มีก าหนดอายุการรับรองไม่เกิน ๖ 
(หก) เดือน  นับแต่วันท่ีส านักงานทะเบียนฯ ออกให้จนถึงวันท่ีเสนอราคา บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  
ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลและลักษณะตราส าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี)  มีก าหนดอายุการรับรองไม่เกิน ๖ (หก) 
เดือน นับแต่วันท่ีส านักงานทะเบียน ฯ ออกให้จนถึงวันท่ีเสนอราคา หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือ
กรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                       (ค) นิติบุคคลต่างด้าวให้แนบส าเนาเอกสารหลักฐานใบอนุญาต ส าหรับ
ประกอบธุรกิจบัญชีสอง หรือใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจบัญชีสาม ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒  ท่ีมีอายุการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ัง
รับรองส าเนาถูกต้อง 
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                  (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมค้า              
และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง 
หรือถ้าผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๑ (๑) พร้อมท้ังรับรอง             
ส าเนาถูกต้อง 
   (๔) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ส าเนาเลขประจ าตัว        
ผู้เสียภาษีอากร หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
              (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ       
ในข้อ ๑.๖ (๑) 
     ๓.๒ ส่วนท่ี ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี.้- 
                   (๑) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
   (๒) หลักฐานการเป็นผู้มีประสบการณ์ขายเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมติดต้ัง ให้กับ
ทางราชการ  
   (๓) แบบแปลนการติดต้ังเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์  
               (๔) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ท้ังนี้ โดยแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับท่ีใช้ในปัจจุบันของผู้ยื่นข้อเสนอ และของผู้รับมอบอ านาจพร้อมกับรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และประทับตราส าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วย 
                 (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ       
ในข้อ ๑.๖ (๒) 
              ๓.๓  เอกสารใดๆ ท่ีท าในต่างประเทศ  ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ (หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับ
สัญญาอื่นใด  กรณีเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอื่นใด) น าไป
แสดงเป็นหลักฐานต่อทางราชการเพื่อประกอบการเสนอราคา การท าสัญญา การแก้ไขสัญญา การขอ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา การของดหรือลดค่าปรับหรือการอื่นใด  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ  
(ซื้อ/จ้าง/สัญญาอื่นใด) ของทางราชการในครั้งนี้ ผู้ท่ีท าเอกสารหรือลงลายมือช่ือในเอกสารจะต้องเป็น        
ผู้มีอ านาจในการลงลายมือช่ือในเอกสารนั้นในนามหน่วยงาน หรือนิติบุคคล  หรือโดยส่วนตัวแล้วแต่กรณีและ
เอกสารดังกล่าว จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองลายมือช่ือจากเจ้าหน้าท่ีโดยล าดับแล้วแต่กรณี           
ตามข้อ ๓.๓.๑ - ๓.๓.๔  จึงถือว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง 
     ๓.๓.๑ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือโนตารีพับลิค 
หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมายของประเทศผู้ท่ีท าเอกสาร เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรอง
ลายมือช่ือในนามสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผู้ท่ีท าเอกสาร และ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือช่ือในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย 
                 ๓.๓.๒ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือช่ือในนามสถานทูตไทย  
หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผู้ท่ีท าเอกสาร และเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการ
รับรองลายมือช่ือในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย  (กรณีผู้ท่ีท าเอกสารได้มายังสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผู้ท่ีท าเอกสารด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  
ฝ่ายสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย) 
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     ๓.๓.๓ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศหรือโนตารีพับลิค 
หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมายของประเทศผู้ท่ีท าเอกสาร เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรอง
เอกสารในนามสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศของผู้ท่ีท าเอกสารในประเทศไทย และเจ้าหน้าท่ีผู้
มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือช่ือในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีท่ีไม่มีสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผู้ท่ีท าเอกสาร ) 
    ๓.๓.๔ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศของผู้ท่ีท าเอกสารซึ่งต้ังอยู่ในประเทศไทย และเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามใน
การรับรองลายมือช่ือในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีผู้ท่ีท าเอกสารได้มายังสถานทูต หรือ
สถานกงสุลของประเทศของผู้ท่ีท าเอกสารในประเทศไทยด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
สถานทูตหรือสถานกงสุล ) 

      เอกสารท่ีท าขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทูต หรือสถานกงสุลของต่างประเทศ             
ซึ่งต้ังอยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ (หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอื่นใด) น าไปแสดงต่อทาง
ราชการ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจรับรองเอกสาร ในนามสถานทูต 
หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ และเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือช่ือ ในนาม
กระทรวงการต่างประเทศไทย 
   ส าหรับการรับรองเอกสารท่ีท าขึ้น โดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอน าไปแสดงต่อทางราชการจะต้องได้รับการตรวจสอบ และ 
รับรองจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจรับรองในนามของสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ และ
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย  จึงจะถือว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง 
  ๓ .๔ เอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยโดย
ผู้เช่ียวชาญการแปลของศาลยุติธรรมและรับรองค าแปลด้วย กรณีค าแปลเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยกับ
ต้นฉบับท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ  มีข้อความขัดแย้งกับทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการ
พิจารณา ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการท าสัญญาซื้อขายด้วย และหากทางราชการเห็นว่า 
กรณีค าแปลภาษาไทยท่ีขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้ ก่อให้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติท่ีผิดเงื่อนไข ซึ่งอาจจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ก็ได้ 
 ๔. การเสนอราคา 
              ๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนฯ นี้    
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยตัวพิมพ์ให้ครบทุกช่อง           
ลงลายมือช่ือของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) จ านวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกัน
ท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือ แก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง   
จะต้องลงลายมือช่ือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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   ๔.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคารายการละเพียง           
ราคาเดียว ตราหรือยี่ห้อหรือแบบรุ่นเดียวหรือบริษัทผู้ผลิตเดียว และประเทศผู้ผลิตเดียวโดยเสนอ             
ราคารวม และ/หรือราคาต่อหน่วย, และ/หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายในใบเสนอราคา                     
ให้ถูกต้อง  ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ                 
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุ  ณ กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ               
ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต าบลโพธิ์กลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับแต่                 
วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ 
และจะถอนการเสนอราคามิได้  
     ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลา ส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ (หนึ่งร้อย           
แปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
      ๔ .๔ ผู้ยื่ นข้ อ เสนอจะต้องส่ งแคตตาล็ อกและห รือแบบ รูปรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ ท่ีทางราชการก าหนดไปพร้อม
กับการยื่นซองใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือประกอบสัญญา หลักฐานดังกล่าวนี้ 
ศูนย์ฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  ส าหรับแคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีแนบให้
พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล 
และหากคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีความประสงค์ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกและ/หรือ
แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบภายใน ๓ (สาม) วัน 

  เอกสารแคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้  ศูนย์ฯ            
ถือว่าเป็นเอกสารในสาระส าคัญ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
ศูนย์ฯ จะไม่รับพิจารณาราคาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  
หรือผิดพลาดไปในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้  เฉพาะในกรณี ท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์               
ต่อทาง ศูนย์ฯ เท่านั้น 
  ๔.๕ ก่อนยื่นซองเอกสารเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะและเอกสารอื่นๆ ท่ีทางราชการก าหนดให้ถี่ถ้วน  และเข้าใจเอกสารเชิญชวน               
เสนอราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองเสนอราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนฯ นี้  
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  ๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง           
“ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก”  โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารเชิญชวนเสนอราคา  เลขท่ี  ๔๗/๒๕๖๒ ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ผจห.ศซส.สพ.ทบ.  ในวันที่  ๑         
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ถึง  ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ณ ห้องรับรอง                     
ท่ีแผนกจัดหา ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยถือเวลาตามนาฬิกา 
ท่ีแผนกจัดหา ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก   เป็นหลักในการ
ก าหนดเวลารับซอง เอกสารเสนอราคาท่ียื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้ 

    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 

    คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอหลังจาก ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ                
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนฯ แล้ว  ณ ห้องรับรองแผนกจัดหา ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์
สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ในวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
นาฬิกา เป็นต้นไป 
       ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
              ๕.๑ การเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น
ต่่าสุด โดยผู้ ยื่ นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ซ่ึงรวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่ มและ             
ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นหลักในการพิจารณา และนอกจากนี้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง              
ตามเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนเสนอราคาทุกประการ 

              ๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอมี คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ             
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองใบเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  จะไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ เอกสารเชิญชวนเสนอราคา           
ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ศูนย์ฯ  เท่านั้น 
  ๕.๓ ศูนย์ฯ  สงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

                  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารเชิญชวนเสนอราคา 
หรือในหลักฐานการรับเอกสารเชิญชวนเสนอราคา ของ ศูนย์ฯ     
                  (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้ยื่นข้อเสนอ
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารเชิญชวน         
เสนอราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ   
                  (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
มิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-  ๘  - 

  ๕.๔ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ ศูนย์ฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจง
ข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ ศูนย์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
เอกสารเชิญชวนเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลย ก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของ               
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ  ศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด  ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมท้ัง  ศูนย์ฯ จะพิจารณายกเลิกเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และลงโทษ               
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคา  กระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
              ๖. การท่าสญัญาซื้อขาย  
              ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ (ห้า) วันท าการ
ของทางราชการนับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ ศูนย์ฯ  จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ              
ท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาซื้อขาย ดังระบุในข้อ ๑.๓  ก็ได้ 
              ๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ (ห้า) วัน              
ท าการของทางราชการ นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ หรือ ศูนย์ฯ  เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ                
ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  ภายใน  ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาพัสดุท่ี
เสนอราคาได้  ให้ ศูนย์ฯ ยึดถือไว้ก่อนหรือในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้.-                                                  

          (๑) เงินสด 
                  (๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่ “กองทัพบก โดย ศูนย์ซ่อมสร้าง           
ส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีท าสัญญาซื้อขาย
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ (สาม) วัน  ท าการของทางราชการ 
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศซึ่งระบุว่ากระท าต่อ “กองทัพบก   
โดย ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” ตามแบบหนังสือค้ าประกัน                   
ดังระบ ุในข้อ ๑.๔ 
   (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  
                  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะ 
การเสนอราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๙  - 

 ๗. การออกหนังสือรับรอง 
  กรณี ผู้ขายประสงค์ ให้ ท างราชการจะออกหนั ง สือรับ รอง ผู้ ใช้ปลายทาง              
(END USER CERTIFICATE) และ หรือเอกสารหรือหนังสือรับรองใดๆ ให้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการ
ขอรับรองดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเพื่อใช้ลงนามในสัญญา และกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถยื่นเอกสาร 
มาพร้อมกับเอกสารเพื่อใช้ลงนามในสัญญาได้ หากมายื่นภายหลังทางราชการจะออกให้ภายใน               
๑๕ (สิบห้า) วันท าการ ซึ่งผู้ขายจะน าระยะเวลาท่ีเสียไป มากล่าวอ้างเพื่อขยายเวลาท าการตามสัญญา            
หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 ๘.  อัตราค่าปรบั             
                ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๒ ให้ คิดในอัตราร้อยละศูนย์ จุดหนึ่ ง          
(๐.๑ %) ต่อวัน  
         ๙.  การรับประกันความชา่รุดบกพร่อง 
              ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุ             
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของพัสดุท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
              ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้า ( ๑๕% ) ของ
ราคาพัสดุ แต่ท้ังนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ                    
ค้ าประกันของธนาคารในประเทศไทย ให้กับ ศูนย์ฯ  ก่อนขอรับเงินล่วงหน้า ซึ่ งหลักประกัน                  
เงินล่วงหน้านี้จะลดภาระค้ าประกันลงตามส่วน เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุแต่ละครั้ง และจะคืนให้โดย         
ไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ขายได้พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว และหาก         
ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา หรือมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องคืนเงินล่วงหน้าพร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละสิบห้า (๑๕%) ต่อปีให้กับผู้ซื้อ นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายได้รับเงินไปหรือวันท่ีผู้ซื้อโอนเงินเข้า
บัญชีของผู้ขาย จนถึงวันท่ีผู้ขายช าระเงินคืนใหแ้ก่ผู้ซื้อจนครบถ้วน 
        ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
     ๑๑.๑ ทางราชการจะพิจารณาเฉพาะผู้ท่ีเสนอราคาครบทุกรายการเท่านั้น          
        ๑๑.๒ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๒ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ศูนย์ฯ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น 
     ๑๑.๓ เมื่อ ศูนย์ฯ ได้ผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อพัสดุตามเอกสาร        
เชิญชวนฯ แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าพัสดุดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนดผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๐  - 

                   (๑) แจ้งการส่ังหรือน าพัสดุดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า  
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้   
    (๒) จัดการให้พัสดุท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก
พัสดุนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                   (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย          
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี       
  ๑๑ .๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๖  ศูนย์ฯ  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
              ๑๑.๕  ศูนย์ฯ สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา             
ซื้อขาย  ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 ๑๑.๖ ศูนย์ฯ จะจ่ายเงินช าระหนี้ตามมูลค่าของพัสดุท่ีส่งมอบ ท้ังนี้ทางราชการ          
จะส่งมอบหลักฐานการตรวจรับพัสดุท่ีส่ังซื้อให้กับผู้ขาย เพื่อน าไปลดภาระค้ าประกันเงินล่วงหน้าลงตาม
ส่วนในกรณี ผู้ขายใช้สิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ข้อ ๑๐ 
              ๑๑.๗  ในการส่งมอบพัสดุให้กับ  ศูนย์ฯ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าเครื่องหมายแสดง
จ านวน , หมายเลขส่ิงอุปกรณ์,หมายเลข  สัญญา, บริษัทผู้ผลิต, ประเทศผู้ผลิต และบริษัทคู่สัญญา                 
ไว้ด้านข้างของหีบห่อพัสดุท่ีส่งมอบให้กับทางราชการทุกช้ิน หากพัสดุท่ีส่งมอบมีขนาดเล็กให้ติดไว้           
ท่ีกล่องหรือห่อของพัสดุนั้น และจะต้องแจ้งให้  ศูนย์ฯ  ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า)  วัน  
ท าการของทางราชการ         
              ๑๑ .๘  การตรวจทดสอบคุณภาพของพัสดุ ท่ีซื้อขายตามสัญญา จะกระท าใน            
ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่ยุทโธปกรณ์ และ/หรือพัสดุของ                  
ทางราชการ และ/หรือบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบชดใช้ท้ังส้ิน 
              ๑๑.๙ การตรวจรับพัสดุตามสัญญาจะกระท าในประเทศไทย  โดยคณะกรรมการ             
ตรวจรับพัสดุของทางราชการ จ านวนอย่างน้อย  ๓ (สาม) นาย  ณ  สถานท่ีส่งมอบ ตามข้อ ๔.๒  
  ๑๑.๑๐  การแก้ไขเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  ก่อนวันยื่นซองเอกสารเสนอราคาซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก ศูนย์ฯ สงวนสิทธิ์ท่ี
จะเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือกได้ตามท่ีเห็นสมควร 
                การแก้ไขเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก ต่างๆ ศูนย์ฯ 
จะแจ้งให้ผู้รับเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือกทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๑  - 

  หาก ศูนย์ฯ เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง             
โดยวิธีคัดเลือกต่างๆ เป็นเหตุให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องใช้   เวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ 
เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน ศูนย์ฯ อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยืนซองใบเสนอ
ราคาได้ตามความเหมาะสม 

  พันเอก                          
                      ( สุธีร์  กัลปา ) 

                                            หัวหน้าแผนกจัดหา ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
                                                                 กรมสรรพาวุธทหารบก 
                                  

                                                                       กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  

แผนกจัดหา                                                                               
โทร. ๐ ๒๕๐๑  ๒๐๓๗ ต่อ ๖๙๖๗๒ 
 
 
 


