
 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

ชื่อโครงการ ซื้อ สป. เพ่ือผลิตพระ แสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ ( ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองค าขาว 
และอ่ืนๆ ) รวม ๒๓ รายการ  
เงินงบประมาณโครงการ ๖๖,๐๐๐.- บาท ( หกหมื่นหกพันบาทถ้วน )  
ราคากลาง  ๖๖,๐๐๐.- บาท ( หกหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพที่ค้าขายพัสดุดังกล่าว 
๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
      หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น  
      การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
      ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า  
      สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ 
      แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ 
      อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
      กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท 
      คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 ๒.๙.๑ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า ”  ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าวค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
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  ๒.๙.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอกิจการร่วมค้านั้น 
สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
           ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการขาย 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
     ๓.๑ 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
บริคณห์สนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
  (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
       (๔.๑) หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
               (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร, ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน    
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     ๔.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้รับการจัดท าจากคณะกรรมการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ และได้รับ
อนุมัติจาก กองทัพบก ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๔.๒ ราคาที่เสนอโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบสิ่งของให้ ณ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ      
กรมสรรพาวุธทหารบก  ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ส่งมอบไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
     การด าเนินการในครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

๗. การท าสัญญาซื้อ 
     ผู้ชนะการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องท าสัญญากับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ภายใน ๗ (เจ็ด )วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า 
(๕%) ของราคาที่เสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ ให้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
      ๗.๑ เงินสด 
      ๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ (สาม) 
วันท าการ 
      ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
      ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกัน 
      ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือก (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ  
    ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน  
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๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    ผู้ชนะการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาแล้วแต่กรณี จะต้อง
รับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ (หก) เดือน นับถัดจากวันที่             
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. การจ่ายเงิน  
     ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ซึ่ง   
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจ่ายช าระเงินให้ตามมูลค่าสิ่งของที่ได้รับมอบไว้ และ        
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๑๑. ในการส่งมอบสิ่งของให้กับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผู้ขายจะต้องท าเครื่องหมายหรือ
ติดแผ่นป้ายระบุชื่อผู้ขาย และเลขท่ีสัญญาไว้กับพัสดุที่ส่งมอบให้กับทางราชการทุกชิ้น            

๑๒. การออกหนังสือรับรอง 
   กรณีที่ผู้ขายประสงค์ให้ทางราชการออกหนังสือรับรองผู้ใช้ปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือ
เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ให้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับรองดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเพื่อใช้ลงนาม
ในสัญญา และกรณีผู้ขายไม่สามารถยื่นเอกสารมาพร้อมกับเอกสารเพ่ือใช้ลงนามในสัญญาได้ หากมายื่นภายหลัง
ทางราชการจะออกให้ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันท าการปกติ ซึ่งผู้ขายจะน าระยะเวลาท าการปกติที่เสียไปมากล่าวอ้าง
เพ่ือขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 
 
                 ( ลงชื่อ ) ร.ท.หญิง นภาภรณ์   พันธ์อยู่ 

                                                                          ( นภาภรณ์   พันธ์อยู่ ) 

                                                                       เจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงาน                             


