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ตารางยืนยันคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
เรื่อง ประกาศเชิญชวนเพื่อย่ืนข้อเสนอร่วมทุนไม่จัดตั้งนิติบุคคลในกิจการค้าร่วม (Consortium) งานบริการซ่อมบ้ารุงยานภาคพื้นและยานใต้น้้าไร้คนขับ 
 

คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 มี

คุณสมบัติ 
   ไม่มี
คุณสมบัติ  

คุณสมบัติท่ีปรากฏ 

คุณสมบัติเบื้องต้น 
1. เป็นนิติบุคคลรวมทั้งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการ นโยบายเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งนิติบุคคล และการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือ

เป็นหุ้นส่วนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้  

 1.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว 

 1.2 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็น

บุคคลล้มละลายทุจริต 

 1.3 ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ 

 1.4 ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็นผู้ ต้ องค าพิพ ากษาถึงที่ สุ ดว่ากระท าความผิด  

ในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือ

ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา  
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คุณสมบตัิของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 มี

คุณสมบัติ 
   ไม่มี
คุณสมบัติ  

คุณสมบัติท่ีปรากฏ 

2. เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)    

3. มีเอกสารรายงานงบการเงิน (Financial Report) ย้อนหลังติดต่อกัน 3 ปี (ล่าสุด) นับ
จากวันประกาศเชิญชวน 

 

   

4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัท
ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างหรือมีความช านาญหรือมีประสบการณ์และผลงาน
การด าเนินงานหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการตามสัญญาที่เก่ียวข้องตามขอบเขตงานนี้ 

 

   

5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย และกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคลต้องมีความสามารถตามกฎหมายด้วย 

 

   

6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 

   

7. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ เป็นนิติบุคคลที่ อยู่ ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเส นอหรือ 
ท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 

   

8. นิติบุคคลรวมทั้งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่เป็นผู้
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศเชิญชวนคร้ังนี้ 

 

   

9. นิติบุคคลรวมทั้งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่เป็นผู้
ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 มี

คุณสมบัติ 
   ไม่มี
คุณสมบัติ  

คุณสมบัติท่ีปรากฏ 

10. นิติบุคคลรวมทั้งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่
เป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลที่ระบุว่าตนนั้นเป็นผู้สนับสนุนผู้ก่อการร้าย และ/หรือองค์กรก่อ
การร้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ 
1. เข้าร่วมกิจการค้าร่วมโดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วม

กิจการค้าร่วมเพื่อด าเนินการสนับสนุนตามที่สัญญาตกลงกันไว้ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    1.1 ด้านการเงิน 
    1.2 ด้านการบัญชี 
    1.3 ด้านการบริการลูกค้า (ทีมงานซ่อม) 
    1.4 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
    1.5 ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

2. ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการประกอบรวม การปรับปรุง การเปลี่ยน
ลักษณะ การแปรสภาพ หรือ การบริการหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยานภาคพื้นหรือยานใต้น้ า
ไร้คนขับ 

   

3. ผู้ ยื่ นข้อ เสนอต้ องมี ห้องปฏิบั ติ การและได้ รับอนุญ าตให้ ใช้ ห้องปฏิ บั ติ การ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1 มีห้องปฏิบัติการด้านระบบวัดคุมและห้องปฏิบัติการของ Robotic ด้านเครื่องกล 
ด้านคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งด้านแมคคาทรอนิกส์ที่ด าเนินการอยู่มีขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการให้บริการสนับสนุนการซ่อม
บ ารุงยานภาคพื้นหรือยานใต้น้ าไร้คนขับ 
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คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 มี

คุณสมบัติ 
   ไม่มี
คุณสมบัติ  

คุณสมบัติท่ีปรากฏ 

         3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานเต็มรูปแบบและเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เจ้าของห้องปฏิบัติการหรือผู้แทน โดยเจ้าของห้องปฏิบัติการนั้นจะต้องออกหนังสือรับรอง
ความสัมพันธ์และความพร้อม ตลอดจนถึงความร่วมมือทางด้านทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ 
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอและห้องปฏิบัติการดังกล่าว 

 3.3 หากห้องปฏิบัติการข้างต้นไม่ใช่ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในความครอบครองของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ และผู้ยื่นข้อเสนอได้เช่าบุคคลภายนอกอีกทอดหนึ่ง ต้องมีส าเนาหนังสือสัญญา
เช่าพร้อมค ารับรองระยะเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวตามข้อ 3.2 ด้วย 

   

4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเครื่องมือและได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    4.1 ต้องมีเคร่ืองจักร CNC vertical machining center ค่าความ คลาดเคลื่อน

ไม่มากกว่า 6 ไมครอน, EDM Wire cutting ค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า 5 ไมครอน, 
เครื่อง EDM DRILLING MACHINE, CNC Lathe machine, เครื่อง Milling และเครื่องพิมพ์ 
3 มิติ ที่สามารถใช้เส้นใยคาร์บอนเป็นส่วนผสมได้ อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง  

     4.2 ต้องมีเครื่องมือวัดชั้นสูง Coordinate Measuring Machine เครื่องวัดแรง
ดึงขั้นต่ า 1 ตัน อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง และ มีเครื่องมือวัดทั่วไป เช่น เวอร์เนียคาลิป
เปอร์ ไมโครมิเตอร์ Dial gauge เป็นต้น 

          4.3 ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานเต็มรูปแบบและเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เจ้าของเคร่ืองมือหรือผู้แทนตามข้อ 4.1 และ 4.2 ส าหรับขึ้นรูป/ผลิตชิ้นงาน 
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คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
มี

คุณสมบัติ 
   ไม่มี
คุณสมบัติ  

คุณสมบัติท่ีปรากฏ 

     4.4 หากเครื่องมือข้างต้นไม่ใช่เครื่องมือที่อยู่ในความครอบครองของผู้ยื่น
ข้อเสนอ และผู้ยื่นข้อเสนอได้เช่าบุคคลภายนอกอีกทอดหนึ่ง ต้องมีส าเนาหนังสือสัญญาเช่า
พร้อมค ารับรองระยะเวลาในการใช้เครื่องมือดังกล่าวตามข้อ 4.3 ด้วย 

   

5. มีความช านาญหรือมีประสบการณ์และมีผลงานการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ และ/
หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการตามสัญญาที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานนี้กับหน่วยงานรัฐหรือ
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ห้าปี) อาทิเช่น การออกแบบ การสร้างต้นแบบ การผลิต การ
ประกอบรวม การพัฒนาต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ การปรับปรุง การเปลี่ยนลักษณะ 
การแปรสภาพ หรือ การบริการหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์เก่ียวกับระบบยานภาคพื้นหรือยาน
ใต้น้ าไร้คนขับ 

   

6. ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ วิจัย และพัฒนาขึ้นเอง ที่นับเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ยานไร้คนขับ เช่น ระบบควบคุมส่วนกลาง Flight control หรือ ระบบเกียร์ทดก าลัง เป็นต้น 
และระบบดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่ถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการรับประกันขีด
ความสามารถในการซ่อมสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานไร้คนขับ ผู้เข้าร่วมต้องจัดส่ง
รายละเอียดการออกแบบ รายละเอียดการค านวณ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย 

   

7. เป็นนิติบุคคลที่เป็นพันธมิตรและมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ฯ กับ
หน่วยงานที่มีความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ของ
โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดกับ สทป. 
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………………………………………………………………………………… 
ยื่นข้อเสนอ / ผู้รับมอบอ านาจ 

 

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ตามข้างต้น หากไม่เป็นไปตามที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ สทป. มีสิทธิใ นการยกเลิกข้อเสนอของข้าพเจ้าได้
ทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใด ๆ จาก สทป. ทั้งสิ้น และหากการที่ข้าพเจ้าแจ้งคุณสมบัติไม่ตรงกับความเป็นจริง  ข้าพเจ้าจะถูกด าเนินคดีอาญา และหากท าให้เกิด
ความเสียหายกับ สทป. ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ สทป. ตามความเสียหายที่เกิดข้ึน 

 
 
 
 


