
 
 

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference ) 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

     ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C๕/๕๓, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๓ หมายเลข  
     C ๕/๙ และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P๕/๔ รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     
     เงินงบประมาณโครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) 
     ราคากลาง  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) 
๒. คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ 

 ๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ซึ่ งสามารถซ่อมเครื่องจักรที่ ได้รับการเชิญชวนจากทาง           
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ให้เสนอราคาในครั้งนี้ 

 ๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว     
          หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ   
          ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้      
          ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    ๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา 
       ตามท่ี กวพ. ก าหนด 
    ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง 
        บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ 
         อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
         กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท 
      คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
    ๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
          ๒.๙.๑ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
    ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัต ิ
    ด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ 
    เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
 
 
 
 



- ๒ – 
 

      ๒.๙.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้           

     ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
     เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน ( กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ) 
  ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้าง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น ๒ ส่วน คือ 
    ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล         
มีก าหนดอายุการรับรองไม่เกิน ๖ ( หก ) เดือน นับแต่วันที่ส านักงานทะเบียน ฯ ออกให้จนถึงวันที่เสนอราคา      
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมี 
ก าหนดอายุการรับรองไม่เกิน ๖ (หก) เดือน นับแต่วันที่ส านักงานทะเบียนฯ ออกให้จนถึงวันที่เสนอราคา หนังสือ 
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนา ถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น  
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า   
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า เอกสารข้อตกลงผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอและ
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
   (๔) เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือส าเนา 
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ ( ๑ ) 
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 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้   
  (๑) รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม     
  รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมนี้ทาง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถือว่าเป็น
เอกสารหลักฐานในสาระส าคัญ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดยื่นเสนอราคา หลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน               
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เท่านั้น 
          (๒) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการซ่อมบ ารุง ซ่อมปรับปรุง ซ่อมเพ่ิมขีดความสามารถ และ
ซ่อมคืนสภาพกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม      
  (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน       
ลงนามในใบเสนอราคาแทน  
       (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  

๔. รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม  
 ๔.๑ รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C๕/๕๓, เครื่องอัดปลอกกระสุน      
ครั้งที่ ๓ หมายเลข C ๕/๙ และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P๕/๔ รวม ๓ เครื่อง ได้รับอนุมัติจาก 
สพ.ทบ.ให้ด าเนินการในครั้งนี้  
 ๔.๒ ราคาที่เสนอ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอื่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จนกระทั่งส่งมอบให้  ณ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก  ๕๓  ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 ๖.๑ ในการเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมทั้งสิ้นเป็นหลักในการพิจารณา 
 ๖.๒ ในการพิจารณาเสนอราคาในครั้งนี้ จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดที่
ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไขที่ทางราชการก าหนด เป็นผู้ชนะในการรับจ้าง  
๗. การท าสัญญา 

 ผู้ชนะการคัดเลือก จะต้องท าสัญญากับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคา
โดยวิธีคัดเลือกได้ให้ทาง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  โดยเป็น     
เช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
๘. อัตราค่าปรับ    
     ค่าปรับจะก าหนในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ ( ๐.๑๐ % ) บาท ต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.- บาท 
( หนึ่งร้อยบาทถ้วน ) 
๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการคัดเลือก ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุด  
บกพร่องของงานจ้างที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ             
กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับงานจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัด 
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
๑๐. การจ่ายเงิน   
 ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตาม
สัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้
เรียบร้อยแล้ว 
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
   ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคางานจ้างที่เสนอ แต่ทั้งนี้
จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ          
ให้แก่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น และช าระเงินส่วนที่   
เหลือร้อยละ ๘๕ จะจ่ายช าระเงินให้ ตามข้อ ๑๐ 
๑๒. ในการส่งมอบงานจ้างให้กับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท า
เครื่องหมาย หรือติดแผ่นป้ายระบุชื่อผู้รับจ้าง และเลขท่ีสัญญาไว้กับพัสดุที่ส่งมอบให้กับทางราชการทุกชิ้น 
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๑๓. การออกหนังสือรับรอง  
      กรณีผู้รับจ้างที่ประสงค์ให้ทางราชการออกหนังสือรับรองผู้ใช้ปลายทาง ( END USER CERTIFICATE ) และ
หรือเอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ให้ยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเพ่ือใช้
ลงนามในสัญญา และกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถยื่นเอกสารมาพร้อมกับเอกสารเพ่ือใช้ลงนามในสัญญาได้ หากมายื่น
ภายหลังทางราชการจะออกให้ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันท าการปกติ ซึ่งผู้รับจ้างจะน าระยะเวลาท าการปกติที่เสียไป
มากล่าวอ้างเพ่ือขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
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