
 

 
ขอบเขตงาน ( Terms of Reference ) 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
     ชื่อโครงการ ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ รวม ๔๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก   
     รายการ ชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐      
     เงินงบประมาณโครงการ  ๑๐,๔๔๗,๓๒๕.- บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ) 
     ราคากลาง  ๑๐,๔๔๗,๓๒๕.- บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ) 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพค้าขายพัสดุดังกล่าว  
 ๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น  
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 ๒.๙.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้าน
ผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า
ที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ – 
 
            ๒.๙.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอกิจการร่วมค้านั้น 
สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิจิบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการขาย 

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 าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมีก าหนดอายุการ
รับรองไม่เกิน ๖ (หก) เดือน นับแต่วันที่ส านักงานทะเบียนฯ ออกให้จนถึงวันที่เสนอราคา หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
   (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์,ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ,ส าเนาเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษีอากร หรือส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพ่ิม ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
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      ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนซ่อม 
แทนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔ 
   (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
      ๓.๓ เอกสารใด ๆ ที่ท าในต่างประเทศซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ (หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอ่ืนใด กรณีเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอ่ืนใด) น าไปแสดงเป็นหลักฐานต่อทางราชการเพ่ือ
ประกอบการเสนอราคา การท าสัญญา การแก้ไขสัญญา การขอขยายเวลาท าการตามสัญญา การของดหรือลด
ค่าปรับ หรือการอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ (ซื้อ/จ้าง/สัญญาอ่ืนใด) ของทางราชการในครั้งนี้ ผู้ที่ท า
เอกสาร หรือลงลายมือชื่อในเอกสารจะต้องเป็นผู้มีอ านาจในการลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นในนามหน่วยงาน หรือ
นิติบุคคล หรือโดยส่วนตัวแล้วแต่กรณี และเอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อจาก
เจ้าหน้าที่โดยล าดับแล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๔ จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง 
             ๓.๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือโนตารีพับลิค หรือหน่วยงานอ่ืนตาม
กฎหมายของประเทศผู้ที่ท าเอกสาร เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อ ในนามสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยที่มีเขตอาณาในประเทศของผู้ที่ท าเอกสารและเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อ
ในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย 
             ๓.๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มี
เขตอาณาในประเทศของผู้ที่ท าเอกสาร และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวง
การต่างประเทศไทย (กรณีผู้ที่ท าเอกสารได้มายังสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอาณาในประเทศของผู้ที่
ท าเอกสารด้วยตนเองและลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย) 
               ๓.๓.๓  เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือโนตารีพับลิค หรือหน่วยงานอ่ืนตามกฎหมายของ
ประเทศผู้ที่ท าเอกสาร เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของผู้ที่ท า
เอกสารในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่มี
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอาณาในประเทศของผู้ที่ท าเอกสาร) 
           ๓.๓.๔ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของผู้
ที่ท าเอกสารซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการ
ต่างประเทศไทย (กรณีผู้ที่ท าเอกสารได้มายังสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของผู้ที่ท าเอกสารในประเทศ
ไทยด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานทูตหรือสถานกงสุล) 
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     เอกสารที่ท าขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูต หรือสถานกงสุลของต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ (หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอ่ืนใด) น าไปแสดงต่อทางราชการต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจรับรองเอกสารในนามสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย 
       ๓.๔ เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่ได้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม กรณีค าแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความ
ขัดแย้งกัน ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการท า
สัญญาซื้อขายด้วย และหากทางราชการเห็นว่ากรณีค าแปลภาษาไทยที่ขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้ก่อให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนอย่างเห็นได้ชัดทางราชการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข ซึ่ง
อาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้   

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     ๔.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้รับการจัดท าจากคณะกรรมการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ และได้รับ
อนุมัติจาก กองทัพบก ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๔.๒ ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะด าเนินการขอยกเว้นให้  
จนกระท่ังส่งมอบสิ่งของให้  ณ  กองโรงงานช่างแสง  ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  ๕๓ ถนน
ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
     ๔.๓ เมื่อ กชส.ศอ.สพ.ทบ. ด าเนินการซ่อมบ ารุงเสร็จสิ้นให้หน่วยด าเนินการส่งมอบตามสายงานส่งก าลังบ ารุง
ติดต่อขอรับอาวุธคืนกลับไปยังหน่วยใช้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และด าเนินปิดงานซ่อมต่อกัน ดังนั้นหน่วย
ใช้จะได้รับอาวุธที่สภาพพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
     ๖.๑ ในการเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสินด้วย 
ราคารวมทั้งสิ้นเป็นหลักในการพิจารณา  
     ๖.๒ การพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาจะพิจารณาผลการเสนอราคาให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน       
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๗. การท าสัญญาซื้อ 
     ผู้ชนะการคัดเลือก จะต้องท าสัญญากับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน ๗ (เจ็ด)วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕ %) ของราคาที่
เสนอโดยวิธีคัดเลือกได้ให้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ยึดถือไว้ใน ขณะท าสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
      ๗.๑ เงินสด 
       ๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก 
ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ (สาม) วันท าการ 
      ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
      ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งชื่อเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
      ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือก (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ  
    ค่าปรับ จะก าหนดในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ ( ๐.๑๐ % ) บาท ต่อวัน  

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

    ผู้ชนะการคัดเลือก ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง
ของสิ่งของ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบ โดย
ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ ( สามสิบ ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 

๑๐. การจ่ายเงิน  
        ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจ่ายเงินให้ตามมูลค่าของสิ่งของที่ได้รับมอบไว้ หรือเมื่อผู้ขายได้       
ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ตรวจรับ
มอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
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๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
   ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้า (๑๕%) ของราคาพัสดุที่เสนอขาย แต่
ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
ให้แก่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น และช าระเงินส่วนที่เหลือ
ร้อยละแปดสิบห้า (๘๕%) จะจ่ายช าระเงินให้ตามข้อ ๑๐ 

๑๒. ในการส่งมอบสิ่งของให้กับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผู้ขายจะต้องท าเครื่องหมายหรือ
ติดแผ่นป้ายระบุชื่อผู้ขาย และเลขท่ีสัญญาไว้กับพัสดุที่ส่งมอบให้กับทางราชการทุกชิ้น      

๑๓. การออกหนังสือรับรอง 
   กรณีที่ผู้ขายประสงค์ให้ทางราชการออกหนังสือรับรองผู้ใช้ปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือ
เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ให้ยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเพ่ือใช้                
ลงนามในสัญญา และกรณีผู้ขายไม่สามารถยื่นเอกสารมาพร้อมกับเอกสารเพ่ือใช้ลงนามในสัญญาได้ หากมายื่น
ภายหลังทางราชการจะออกให้ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันท าการปกติ ซึ่งผู้ขายจะน าระยะเวลาท าการปกติที่เสียไปมา
กล่าวอ้างเพ่ือขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
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