
 

 

เอกสารเชิญชวนเสนอราคา  

ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

เลขท่ี ๕๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง   จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน ๓ รายการ  
รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน  

____________________ 
 

           ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า                 
“ศูนย์ฯ” มีความประสงค์จะด าเนินกรรมวิธี จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน                 
๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน รายละเอียดตามใบเสนอราคา และตามรายละเอียด
ประกอบการจ้างซ่อมฯ ท่ีแนบ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้.- 

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารเชญิชวนเสนอราคา 
๑.๑ รายละเอียดแบบตรวจสอบสถานประกอบการ 

                              ของผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน  ๒  (สอง)  หน้า 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคา                                    จ านวน  ๒  (สอง)  หน้า 
               ๑.๓ รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐  
     จ านวน  ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า      
               ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง                                     จ านวน   ๗  (เจ็ด)   หน้า 
               ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน   
    (๑) หลักประกันสัญญาจ้าง          จ านวน   ๑  (หนึ่ง)  หน้า 
                     (๒) หลักประกันการรับเงนิล่วงหน้า                จ านวน   ๑  (หนึ่ง)  หน้า 
   ๑.๖ บทนิยาม  
    (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน          จ านวน   ๒   (สอง)  หน้า 
                     (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จ านวน   ๑   (หนึ่ง) หน้า 
               ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารข้อเสนอ 
                     (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑          จ านวน   ๒   (สอง)  หน้า 
                     (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒                   จ านวน   ๑   (หนึ่ง) หน้า 
   ๑.๘ รูปแบบสต๊ิกเกอร์การแจ้งความช ารุดบกพร่องในระยะเวลาประกัน 
    จ านวน   ๑ (หนึ่ง)  หน้า 
  ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 

               ฉบบัร่าง 



-  ๒  - 

 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ ช่ัวคราว เนื่องจากเป็น ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้
เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล
ท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างท่ีเชิญชวนเสนอราคา
ดังกล่าว 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
ศูนย์ฯ ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการเชิญชวนครั้งนี้ 
 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. ก าหนด 
 ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
          ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) เช่ น  สิ ท ธิท างอุ ต สาห ก รรม  ( Industrial Right), สิ ท ธิ บั ต ร  (Patent) แล ะอื่ น ๆ                 
ท่ีผู้รับจ้างซ่อมเสนอข้อมูลมาท้ังหมดท้ังส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๓  - 

 ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้” 
   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 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างซ่อมยานพาหนะทางทหารและต้อง 
ได้รับการเชิญชวนจากศูนย์ฯ ให้เสนอราคาในครั้งนี้       
  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ.- 
 ๓.๑  ส่วนท่ี ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล และลักษณะตราส าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) มีก าหนดอายุการรับรองไม่เกิน     
๖ (หก) เดือน  นับแต่วันท่ีส านักงานทะเบียนฯ  ออกให้จนถึงวันท่ีเสนอราคา บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง        
การจดทะเบียนนิติบุคคล และลักษณะตราส าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) มีก าหนดอายุการรับรองไม่เกิน 
๖ (หก) เดือน นับแต่วันท่ีส านักงานทะเบียนฯ ออกให้จนถึงวันท่ีเสนอราคา หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี
รายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (ค) นิติบุคคลต่างด้าวให้แนบส าเนาเอกสารหลักฐานใบอนุญาต ส าหรับ
ประกอบธุรกิจบัญชีสอง หรือใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจบัญชีสาม ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒  ท่ีมีอายุการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 



-  ๔  - 
 (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ท่ีมิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการ
เข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า             
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ร่วมค้า  ข้อตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้า ตามข้อ ๒.๑๕ และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย             
ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
๓.๑ (๑) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๔)  เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  ได้แก่  ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ 
ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๕)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา        
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

   ๓.๒ ส่วนท่ี ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้.-  
    (๑) รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ 
(R2), (R3) และ (R4)  ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒) บัญชีช้ินส่วนซ่อมและวัสดุท่ีน ามาใช้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน        
มาก่อน ท่ีช ารุดตามรหัสสภาพ (R2) มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๑๑ (หนึ่งร้อยสิบเอ็ด) รายการ, ท่ีช ารุด           
ตามรหัสสภาพ (R3) มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๓๐ (หนึ่ งร้อยสามสิบ) รายการ และท่ีช ารุดตาม             
รหัสสภาพ (R4) มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๖๕ (หนึ่งร้อยหกสิบห้า) รายการ (ตามผนวก ก ท่ีแนบ 
รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมฯ ข้อ ๑.๑.๒) 
   (๓) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ซ่อมยานพาหนะทางทหารให้กับ           
ทางราชการ  
 (๔) ส าเนาใบอนุญาตผลิตซึ่งยุทธภัณฑ์ (ย.ภ.๔) และใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 
(ย.ภ.๕) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตราส าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วย 
 (๕) ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ตามข้อ ๔.๕ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตราส าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วย  
    (๖) หนังสือยินยอมอนุญาตให้เข้าตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการโรงงาน
หรือโรงงาน ตามข้อ ๔.๖  
    (๗ ) หนั งสือมอบอ านาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณี ท่ี                 
ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ท้ังนี้ โดยแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านฉบับท่ีใช้ในปัจจุบันของผู้ยื่นข้อเสนอ และของผู้รับมอบอ านาจ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตราส าคัญท่ีจดทะเบียนไว้ (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วย 
 (๘) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา                 
ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๒) 
 

 
 
 
 
 
 



-  ๕  - 

 ๓.๓  เอกสารใดๆ ท่ีท าในต่างประเทศ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ (หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับ
สัญญาอื่นใด  กรณีเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอื่นใด)         
น าไปแสดงเป็นหลักฐานต่อทางราชการเพื่อประกอบการเสนอราคา การท าสัญญา การแก้ไขสัญญา          
การขอขยายเวลาท าการตามสัญญาการของดหรือลดค่าปรับหรือการอื่นใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการ (ซื้อ/จ้าง/สัญญาอื่นใด) ของทางราชการในครั้งนี้ ผู้ท่ีท าเอกสารหรือลงลายมือช่ือใน    
เอกสารจะต้องเป็น ผู้มีอ านาจในการลงลายมือช่ือในเอกสารนั้น ในนามหน่วยงานหรือนิติบุคคล หรือ
โดยส่วนตัวแล้วแต่กรณีและเอกสารดังกล่าว จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองลายมือช่ือจาก
เจ้าหน้าท่ีโดยล าดับ แล้วแต่กรณี  ตามข้อ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๔  จึงถือว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง 
 ๓.๓.๑  เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือโนตารีพับลิค 
หรือหน่วยงานอื่น ตามกฎหมายของประเทศผู้ท่ีท าเอกสาร เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรอง  
ลายมือช่ือในนามสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศ ของผู้ท่ีท าเอกสาร และ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือช่ือในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย  
 ๓.๓.๒  เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจในการรับรองลายมือช่ือ ในนามสถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผู้ท่ีท าเอกสาร และเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการ
รับรองลายมือช่ือในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีผู้ท่ีท าเอกสารได้มายังสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผู้ท่ีท าเอกสารด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
สถานทูต หรือสถานกงสุลไทย) 
  ๓.๓.๓  เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือโนตารีพับลิค  
หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมายของประเทศผู้ท่ีท าเอกสาร เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรอง
เอกสารในนามสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของผู้ท่ีท าเอกสารในประเทศไทย และเจ้าหน้าท่ี         
ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือช่ือในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีท่ีไม่มีสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผู้ท่ีท าเอกสาร) 
  ๓.๓.๔  เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูต  
หรือสถานกงสุลของประเทศของผู้ที่ท าเอกสารซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ       
ลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย  (กรณีผู้ท่ีท าเอกสารได้มายัง
สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของผู้ท่ีท าเอกสารในประเทศไทยด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้า
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสถานทูตหรือสถานกงสุล) 
 เอกสารท่ีท าขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ซึ่ง       
ต้ังอยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ (หรือผู้ขาย / ผู้รับจ้าง / ผู้รับสัญญาอื่นใด) น าไปแสดงต่อทาง
ราชการจะต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจรับรองเอกสาร ในนามของ
สถานทูต  หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ และเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือช่ือ      
ในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย 
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 ส าหรับการรับรองเอกสารท่ีท าขึ้น โดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอน าไปแสดงต่อทางราชการ จะต้องได้รับการตรวจสอบ 
และรับรองจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจรับรองในนามของสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ และ
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย จึงจะถือว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง 
 ๓.๔ เอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทย          
โดยผู้เช่ียวชาญการแปลของศาลยุติธรรมและรับรองค าแปลด้วย กรณีค าแปลเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย
กับต้นฉบับท่ีเป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความขัดแย้งกันทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการ
พิจารณาซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการท าสัญญาจ้างด้วย  และหากทางราชการเห็นว่า
กรณีค าแปลภาษาไทยท่ีขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้  ก่อให้เกิดการไ ด้เปรียบเสียเปรียบกับ                 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัดทางราชการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติท่ีผิดเงื่อนไขซึ่งอาจจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้ 
 ๔. การเสนอราคา 
   ๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ ในเอกสารเชิญชวน 
เสนอราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยตัวพิมพ์                 
ให้ครบทุกช่องลงลายมือช่ือของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) จ านวนเงินท่ีเสนอต้อง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง   
  ๔.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  
โดยเสนอราคารวม และ/หรือราคาต่อหน่วย และ/หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้องท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลข และตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท้ังปวง         
ไว้ด้วยแล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุ  ณ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก เลขที่ ๓๗ หมู่ ๔ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และ/หรือ 
สถานที่อื่นใดภายในรัศมี ๔๐๐ กิโลเมตร  
                       ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับต้ังแต่          
วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการซ่อม รยบ. ขนาดเบา             
๔x๔ แบบ ๕๐ จ านวน ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน ให้แล้วเส ร็จไม่เกิน                   
๑๘๐ (ร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
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     ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา             
๔ x ๔ แบบ ๕๐ (R2), (R3) และ (R4) ไปพร้อมกับการยื่นซองใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
และ/หรือประกอบสัญญา หลักฐานดังกล่าวนี้ ศูนย์ฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ    
  ๔.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔)  
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีมีและใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งออกให้ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕     
หลักฐานดังกล่าวข้างต้นจะต้องน าตัวจริงและส าเนา ๑ (หนึ่ง) ชุด มาแสดงในวันยื่นซองใบเสนอราคา
ด้วย หากไม่สามารถน าตัวจริงมาแสดงในวันยื่นซองใบเสนอราคาได้ ให้น าตัวจริงมาให้คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตรวจสอบ ภายใน ๓ (สาม) วัน 
       ๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือยินยอมอนุญาตให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง      
โดยวิธีคัดเลือก เข้าตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการโรงงานและหรือโรงงาน ตามแบบตรวจสอบ
สถานประกอบการ ข้อ ๑.๑ พร้อมจัดเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและตอบข้อซักถามระหว่างการ
ตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการโรงงานและหรือโรงงาน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบขีด
ความสามารถของสถานท่ีประกอบกิจการโรงงานและหรือโรงงานของผู้รับจ้างว่ามีเครื่องมือเครื่องจักร, 
อุปกรณ์ตรวจวัด และเครื่องมือทดสอบทดลองตลอดจน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีมีคุณภาพและ
ปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับรองรับงานจ้างนี้  เพื่ อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ้างของ
คณะกรรมการฯ  
   ๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีประสงค์จะดูสภาพ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐         
จ านวน ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน ก่อนยื่นซองใบเสนอราคาสามารถติดต่อ          
เจ้าหน้าท่ี แผนกจัดหา ศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีน าไปดูสภาพ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐         
จ านวน ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) ณ ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ                 
กรมสรรพาวุธทหารบก เลขท่ี ๓๗ หมู่ ๔ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และ/
หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีทางราชการก าหนด ในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ 
นาฬิกา เป็นต้นไป  ท้ังนี้  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน ายานพาหนะไปเอง โดยรับเจ้าหน้าท่ีจาก แผนกจัดหา 
ศูนย์ฯ ในวันดังกล่าวหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ไปดูในวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าเข้าใจถูกต้องแล้ว จะโต้แย้ง
ประการใดไม่ได้ท้ังส้ิน 
  ๔.๘ ก่อนยื่นซองใบเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียด
ประกอบการจ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ และเอกสารอื่นๆ ท่ีทางราชการก าหนดให้             
ถี่ถ้วน และท าความเข้าใจเอกสารเชิญชวนเสนอราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอ                   
ตามเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา 
            ๔ .๙  ผู้ยื่ นข้ อเสนอจะต้องยื่ นซองใบเสนอราคา ท่ีปิ ดผนึ กซองเรียบร้อย                        
จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือก”โดยระบุไว้ ท่ีหน้าซองว่า                      
“ใบเสนอราคาตามเอกสารเชิญชวนเสนอราคา  เลขที่  ๕๒/๒๕๖๓ “ ยื่นต่อคณะกรรมการฯ                       
ในวันที่  ๒๗ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา ถึง  ๑๖.๓๐  นาฬิกา                
ณ  ห้องรับรองแผนก จัดหา ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยถือ
เวลาตามนาฬิกา ท่ีแผนกจัดหา ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                 
เป็นหลักในการก าหนดเวลารับซองใบเสนอราคาเอกสารเสนอราคาท่ียื่น ต่อทางราชการ และ
ลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้ 
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  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้วจะไม่รับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด   
  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ         
ผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ 
๑.๖ (๑) ณ วันออกเอกสารเชิญชวนเสนอราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนอราคา  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ก่อนหรือในขณะท่ีมีการ
เปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม            
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  คณะกรรมการจะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ
ประกาศรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ ศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เป็นผู้ท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว   
   คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของ          
ผู้ยื่นข้อเสนอตลอดจนเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนนี้ ซึ่งใน
ห้วงเวลาระหว่างท าการตรวจสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปตรวจสอบสถานประกอบการ และ/
หรือโรงงานของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยในการตรวจสอบสถานประกอบการและ/หรือโรงงานนี้                
คณะกรรมการฯ จะตรวจตามรายละเอียดแบบตรวจสถานประกอบการของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๑.๑ 
และจะท าการเปิดซองใบเสนอราคาภายหลังจากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจน
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนฯ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่                    
๒๘ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป  ณ ห้องรับรอง แผนจัดหา                    
ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยถือเวลาตามนาฬิกาท่ีแผนกจัดหา 
ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นหลักในการก าหนดเวลาเปิดซอง           
ใบเสนอราคา 
 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
  ๕.๑  การเชิญชวนเสนอราคาในครั้งนี้ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัติ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีทางราชการก าหนดมากกว่าหนึ่งราย ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมท้ังส้ิน
ต่ าสุด เป็นหลักในการพิจารณา โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
    ๕ .๒  หากผู้ยื่นข้อ เสนอมีค ุณสมบ ัต ิไม ่ถ ูกต ้อ งตามข ้อ  ๒   หร ือยื ่น เอกสาร               
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารเชิญชวนเสนอ
ราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
เท่านั้น 
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  ๕.๓ ศูนย์ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน            
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารเชิญชวน             
เสนอราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารเชิญชวนเสนอราคาของ ศูนย์ฯ    
   (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้ยื่น
ข้อเสนออย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร         
เชิญชวนเสนอราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ     
รายอื่น 
   (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอมิได้ลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  ๕.๔ ในการตัดสินการเสนอราคา หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการจัดจ้าง            
โดยวิธีคัดเลือก หรือ ศูนย์ฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใด          
ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว               
ไม่มีความเหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕  ศูนย์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ ท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา         
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการเชิญชวนเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและ ให้ถือว่าการตัดสินของ ศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ          
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมท้ัง ศูนย์ฯ จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็น       
ผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือ ไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการ โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น               
มาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
  ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ ศูนย์ฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจง            
ไม่เป็นท่ีรับฟังได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
  ๕.๖ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองใบเสนอราคาว่าผู้ยื่นข้อเสนอ     
ท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีประกาศรายช่ือไว้ตามข้อ ๔.๙ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน            
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันออกหนังสือเชิญชวนเสนอราคาหรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีกระท าการอันเป็น          
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ ศูนย์ฯ  มีอ านาจจะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ี          
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๙ และ ศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษ               
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน  
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 ๖. การท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ       
ศูนย์ฯ ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นเงินจ านวน
เท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาจ้างท่ีเสนอราคาได้ ให้  ศูนย์ฯ  ยึดถือไว้ก่อนหรือในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้.-  

                (๑) เงินสด 
                 (๒) เช็คหรือดร๊าฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่ “กองทัพบก  โดย ศูนย์ซ่อมสร้าง          
ส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” โดยเป็นเช็คหรือดร๊าฟท์ลงวันท่ีท่ีท าสัญญาจ้างหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ (สาม) วันท าการของทางราชการ 
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศซึ่งระบุว่ากระท าต่อ “กองทัพบก  
โดย ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบ ุ
ในข้อ ๑.๕ 
                 (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้                  
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ 
                 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ี     
ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 ๗. การออกหนังสือรับรอง 
  กรณี ผู้รับจ้างประสงค์ให้ทางราชการจะออกหนังสือรับรองผู้ใช้ปลายทาง              
(END USER CERTIFICATE) และ หรือ เอกสารหรื อหนั ง สือรับ รอ งใดๆ  ให้ ยื่ น ห ลัก ฐาน เพื่ อ
ประกอบการขอรับรองดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเพื่อใช้ลงนามในสัญญา และกรณีผู้รับจ้าง                
ไม่สามารถยื่นเอกสารมาพร้อมกับเอกสารเพื่อใช้ลงนามในสัญญาได้ หากมายื่นภายหลังทางราชการจะ
ออกให้ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันท าการ ซึ่งผู้รับจ้างจะน าระยะเวลาท่ีเสียไป มากล่าวอ้างเพื่อขยายเวลา
ท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 ๘. อัตราค่าปรับ             
              ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๓ ให้คิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑ %) ของ
ราคาจ้างตามสัญญาต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
          ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
              ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ             
ในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของพัสดุท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา                
๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันท่ี ศูนย์ฯ รับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดี          
ดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 



-  ๑๑ - 

 ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
              ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้า (๑๕%) ของ
ราคาพัสดุ แต่ท้ังนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ                 
ค้ าประกันของธนาคารในประเทศไทย ให้กับ ศูนย์ฯ  ก่อนหรือในขณะลงนามในสัญญา ซึ่งหลักประกัน        
เงินล่วงหน้านี้จะลดภาระค้ าประกันลงตามส่วน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแต่ละครั้ง และจะคืนให้โดย          
ไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว และหาก 
ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา หรือมีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินล่วงหน้า
พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละสิบห้า (๑๕%) ต่อปีให้กับผู้จ้าง 
      ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ  
  ๑๑.๑  ทางราชการจะพิจารณาเฉพาะผู้ท่ีเสนอราคาครบทุกรายการเท่านั้น  
              ๑๑.๒  เงินค่าจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ การลงนาม     
ในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ศูนย์ฯ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น 
     ๑๑ .๓ เมื่อ ศูนย์ฯ ได้ให้ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็น ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ี                
เสนอราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ัง หรือน าพัสดุมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้.- 
                    (๑)  แจ้งการส่ังหรือน าพัสดุดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ี ผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุก โดยเรืออื่นได้ 
     (๒) จัดการให้พัสดุดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกพัสดุนั้น 
โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                    (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนด ศูนย์ฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็น          
ผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๑.๕  ศูนย์ฯ สงวนสิทธิ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ             
สัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๒  - 

   ๑๑.๖  การซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน ๓ รายการ รวมจ านวน 
๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน ผู้รับจ้างจะน าไปซ่อม ณ โรงงานของผู้รับจ้างส าหรับการขนย้าย รยบ. ขนาดเบา 
๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน ท่ีช ารุด จากกองโรงงานซ่อม
สร้างรถยนต์ทหาร  ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เลขท่ี ๓๗ หมู่ ๔ 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีทางราชการก าหนด นั้น 
ผู้รับจ้างจะต้องน ายานพาหนะไปขนย้ายเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ท้ังส้ิน และการรับมอบ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบ
สอง) คัน ท่ีช ารุด นั้น ให้รับมอบตามสภาพท่ีช ารุด หากมีช้ินส่วนไม่ครบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาทดแทน
ด้วย 
  หลังจากผู้ยื่นข้อเสนอได้รับมอบ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน             
๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน จากทางราชการแล้วหากมีความเสียหายเกิดขึ้นใน
ระหว่างการครอบครองของผู้ยื่นข้อเสนอ (ผู้รับจ้าง) จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้กับ              
ทางราชการจนครบถ้วนท้ังหมดท้ังส้ิน 
    ในระหว่างระยะเวลาการรับจ้าง ผู้รับจ้างพึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย 
และระเบียบ ได้ก าหนดโดยเคร่งครัด 
  ๑๑.๗ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน             
๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน ตามรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมท่ีทางราชการ
ก าหนด 
  ๑๑.๘ ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนช้ินส่วนท่ีเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
อย่างน้อยต้องเปล่ียนตามรายการท่ีทางราชการก าหนด ตามรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม           
รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ข้อ ๑.๓ 
     ๑๑.๙ ส าหรับช้ินส่วนเก่าท่ีถอดออกจาก รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน             
๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน ผู้รับจ้างจะต้องท าบัญชีรายละเอียดรายการส่ิงอุปกรณ์             
ท่ีจะต้องส่งซากคืน และไม่ต้องส่งซากคืน และด าเนินการตามบัญชีรายละเอียดดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติ
ตามค าส่ังกรมสรรพาวุธทหารบก ท่ี ๗๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง ก าหนดรายการ
ส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธท่ีหน่วยจะต้องส่งซากคืนและไม่ต้องส่งซากคืน และส่งมอบช้ินส่วนเก่าดังกล่าว 
ณ กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก 
เลขท่ี ๓๗ หมู่ ๔ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีทาง
ราชการก าหนด ส าหรับค าส่ังกรมสรรพาวุธทหารบกดังกล่าวสามารถขอดูรายละเอียดได้ท่ีแผนกจัดหา 
ศูนย์ฯ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๓  - 

 ๑๑.๑๐ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าสังเกตการณ์, 
ตรวจสอบ และ/หรือ ชี้แจงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะท าการซ่อมได้ตามความเหมาะสม             
หากปรากฏว่าการซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน  ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบ
สอง) คัน แล้วไม่ได้คุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ตามรายละเอียดประกอบการ            
จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน  ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน           
ข้อ ๑.๓ ทางราชการจะส่ังงดการซ่อมได้ โดยให้ท าการปรับปรุงใหม่ หากไม่ได้ตามหลักเกณฑ์อีกจะยึด
พัสดุท่ีจ้างซ่อมฯ ท้ังหมดคืน และเรียกค่าเสียหายอีกด้วย กับท้ังใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ต้องรับมอบ
งานจ้างท่ียังไม่แล้วเสร็จ และไม่ช าระค่าจ้างในส่วนท่ีไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ หรือไม่ช าระค่าจ้างเลย
สุดแต่จะพิจารณา พร้อมท้ังเรียกร้องค่าความเสียหาย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทางราชการได้            
อีกด้วย 
  ๑๑.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนผังแสดงขั้นตอนการซ่อม รยบ. ขนาดเบา              
๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน  ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน จนถึงขั้นการส่งมอบ  
ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องในการซ่อมและรายละเอียดช้ินส่วนซ่อมท่ีต้องเปล่ียน 
ตามท่ีทางราชการก าหนดในรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐            
นับถัดจากวันลงนามตามสัญญาแล้ว เพื่ อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการสังเกตการณ์ ซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จ านวน                
๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน ของทางราชการ 
  ๑๑.๑๒ ศูนย์ฯ จะจ่ายเงินช าระหนี้ตามมูลค่าของพัสดุท่ีส่งมอบในแต่ละครั้ง ท้ังนี้ 
ทางราชการจะส่งมอบหลักฐานการตรวจรับงาน ท่ีว่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เพื่ อน าไปลดภาระ                    
ค้ าประกันเงินล่วงหน้าลงตามส่วนในกรณี ผู้รับจ้างใช้สิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ข้อ ๑๐ 
  ๑๑.๑๓ ในการส่งมอบผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งให้  ศูนย์ฯ ทราบเป็นการ           
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วัน ท าการของทางราชการ      
  ๑๑.๑๔  การตรวจทดสอบคุณภาพของการซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ 
จ านวน  ๓ รายการ รวมจ านวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) คัน ตามสัญญาจ้างจะกระท าในประเทศไทย 
ค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่ยุทโธปกรณ์ และ/หรือพัสดุของทางราชการ และ/หรือ
บุคคลผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบชดใช้ท้ังส้ิน  
                     ๑๑.๑๕  การตรวจรับตามสัญญาจ้างจะกระท าในประเทศไทย โดย คณะกรรมการ
ตรวจรับของทางราชการ จ านวนอย่างน้อย ๓ (สาม) นาย ณ สถานท่ีส่งมอบตามข้อ ๔.๒              
  ๑๑.๑๖ การแก้ไขเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก 
     ก่อนวันยื่นซองเอกสารเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก ศูนย์ฯ สงวน
สิทธิ์ ท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือกได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๔  - 

     การแก้ไขเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก ต่างๆ ศูนย์ฯ 
จะแจ้งให้ผู้รับเอกสารเชิญชวนเสนอราคา ซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก ทราบ 
 

     หาก ศูนย์ฯ เห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง 
โดยวิธีคัดเลือกต่างๆ เป็นเหตุให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องใช้เวลาในการพิจารณา และจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน ศูนย์ฯ อาจจะพิจารณาขยายเวลายื่นซองใบเสนอราคา
ได้ตามความเหมาะสม         
 
  พันเอก                          
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