
  

 

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference ) 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

     ชื่อโครงการ ซ้ือดินสงกระสุนชนิดฐานคูแบบเม็ดทรงกลมสําหรับ ก.ปล.  ( Propellant Spheroidal  

     Double Base For Small Arms Cartridge ) จํานวน ๘,๐๐๐ กก.   โดยวิธีคัดเลือก     

     เงินงบประมาณโครงการ  ๙,๘๘๐,๐๐๐.- บาท  (  เกาลานแปดแสนแปดหม่ืนบาทถวน  )  

     ราคากลาง   ๙,๘๘๐,๐๐๐.- บาท  (  เกาลานแปดแสนแปดหม่ืนบาทถวน  )   

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

    ๒.๑ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตท่ีไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑนั้น 

    ๒.๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  

       หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๒.๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ  

         ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๒.๔ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

       ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 ๒.๕ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูยื่นขอเสนอในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา 

       ตามท่ี กวพ. กําหนด 

 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง 

        บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ดวยระบบ 

       อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ 

       กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา ไมเกินสามหม่ืนบาท 

       คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

    ๒.๙ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

          ๒.๙.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน   

    ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติ 

    ดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ี 

    เขายื่นขอเสนอได 

 

 

 

 

 



 

- ๒ – 

 

           ๒.๙.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวม

คามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการรวมคานั้น 

สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

     ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน ( กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ) 

 ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือ 

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา  

เปน ๒ สวน คือ 

    ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียน ฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคาบัญชี

รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมีกําหนดอายุ

การรับรองไมเกิน ๖ (หก) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อ

กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน

หุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม

คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติ

ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

          (๔) กรณีเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต หรือผูผลิต จะตองยื่นสําเนาหนังสือการแตงตั้งใหเปน

ผูแทนจําหนาย ซ่ึงออกโดยผูจัดจําหนายโดยตรงจากผูผลิต แสดงใหทราบวาผูจัดจําหนายโดยตรงจากผูผลิตได

แตงตั้งใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑนั้นใหกับทางราชการได  

  (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ เชน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือ

สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ฯลฯ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
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 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

      แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนภาษาตางประเทศ หากเปน

ภาษาตางประเทศท่ีมิใชภาษาอังกฤษ ผูยื่นขอเสนอตองแปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลเปนภาษาไทยใน

ขอความท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ไดโดยผูเชี่ยวชาญการแปล ซ่ึงจดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรมและรับรองคําแปลมาดวย กรณีคําแปลเอกสารท่ี

เปนภาษาไทยกับตนฉบับท่ีเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือเอาขอความท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก มากท่ีสุดเปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงขอความดังกลาวนี้จะใชเปนหลักในการทําสัญญาซ้ือขายดวยและ

หาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พิจารณาแลวเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยท่ีขัดแยงกับ

ภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนอยางเห็นไดชัด 

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึงจะไมรับ

พิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได  

     สําหรับแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีแนบใหพิจารณา ถาเปน

ภาษาตางประเทศจะตองแปลเปนภาษาไทยในสาระสําคัญท่ีกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะโดยผูเชี่ยวชาญการแปลซ่ึง

ข้ึนทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรม

แทนนิติบุคคลและหากคณะกรรมการ ฯ มีความประสงคจะขอดูตนฉบับเอกสารผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมา

ใหคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบภายใน ๓ (สาม) วันทําการ 

 เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก ถือวาเปนเอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูยื่นขอเสนอรายใดยื่นเสนอราคา หลักฐาน

ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่น

ขอเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้

เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เทานั้น 

  (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน      

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

  (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 

               ๓.๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะฯ ตามขอ ๔ 

               ๓.๒.๒ หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูมีอํานาจในการเสนอราคามอบอํานาจใหผูอ่ืนเสนอราคาแทน 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 ๔.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซ่ึงไดรับการจัดทําจากคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ และไดรับ

อนุมัติจาก กองทัพบก ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
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    ๔.๒ ราคาท่ีเสนอ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง แตไมรวมคาอากรทางศุลกากรขาเขา ซ่ึงทางราชการจะดําเนินการขอยกเวนให 

จนกระท่ังสงมอบสิ่งของให  ณ  กองโรงงานชางแสง  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  ๕๓  

ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีทางราชการกําหนด 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ไมเกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

    ๖.๑ ในการเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสินดวย 

ราคารวมท้ังสิ้นเปนหลักในการพิจารณา  

    ๖.๒ ในการพิจารณาเสนอราคาในครั้งนี้ จะตัดสินโดยใชเกณฑราคาในการคัดเลือก ผูท่ีเสนอราคาต่ําสุดท่ีปฏิบัติ   

ถูกตองตามเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนดเปนผูชนะการเสนอราคา      

๗. การทําสัญญา 

 ผูชนะการคัดเลือก จะตองทําสัญญากับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน ๗ วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาท่ีเสนอราคาโดยวิธี

คัดเลือกไดให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ เงินสด 

 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  โดยเปน  

          เช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน 

          หลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 

          ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช 

          ตามแบบหนังสือคํ้าประกันของ   

 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการคัดเลือก (ผูขาย)  

          พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

๘. อัตราคาปรับ   คาปรับใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ บาท ตอวัน 

 

 

 

 



                                                             - ๕ –     

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการคัดเลือก ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุด 

บกพรองของสิ่งของท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ี ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก ไดรับมอบงาน โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ี

ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. การจายเงินลวงหนา 

  ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาพัสดุท่ีเสนอขาย แตท้ังนี้

จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 

ใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น และชําระเงินสวนท่ี

เหลือรอยละ ๘๕ จะจายชําระเงินให ตามขอ ๑๑ 

๑๑.  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายชําระเงินใหเม่ือไดรับสิ่งของถูกตองครบถวนตามสัญญา 

๑๒. ในการสงมอบสิ่งของใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูยื่นขอเสนอจะตองทํา

เครื่องหมาย หรือติดแผนปายระบุชื่อผูขาย และเลขท่ีสัญญาไวกับพัสดุท่ีสงมอบใหกับทางราชการทุกชิ้น 

๑๓. ผูขายจะตองสงมอบสิ่งของนอกเหนือจากสิ่งของท่ีสั่งซ้ือตามสัญญา เพ่ือใชในการตรวจทดสอบกอนการ      

รับมอบสิ่งของตามสัญญาดังนี้คือ ดินสงกระสุนชนิดฐานคูแบบเม็ดทรงกลมสําหรับกระสุนปนเล็ก ตามคุณลักษณะ

เฉพาะสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธ หมายเลขสิ่งอุปกรณ ๑๓๗๗-XX-๑๖๕-๐๙๔๒ จํานวนเลขงานละ ๑๐ กิโลกรัม  

๑๔. การออกหนังสือรับรอง  

      กรณีผูรับจางท่ีประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง ( END USER CERTIFICATE ) และ

หรือเอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใช

ลงนามในสัญญา และกรณีผูรับจางไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญาได หากมายื่น

ภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซ่ึงผูรับจางจะนําระยะเวลาทําการปกติท่ีเสียไป

มากลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได    

                                       

                                           ( ลงชื่อ )   พ.ท.  อัครวัฒน  เจริญเมธาวัฒน                         

                                                              ( อัครวัฒน  เจริญเมธาวัฒน )     

                                                         ประธานกรรมการรางขอบเขตของงาน                  

                                            ( ลงชื่อ )  ร.อ.     ถนอม   ยั่งยืน                       

                                                                 ( ถนอม   ยั่งยืน )     

                                                           กรรมการรางขอบเขตของงาน                  

                                            ( ลงชื่อ ) ร.ท.หญิง นภาภรณ  พันธอยู                        

                                                                (  นภาภรณ  พันธอยู  )     

                                                          กรรมการรางขอบเขตของงาน                  

 



 

 


