
  

 

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference ) 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

     ชื่อโครงการ ซ้ือสป. สําหรับใชในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม.(ซอมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ. 

     จํานวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอ่ืนๆ ) รวม ๘๐ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     

     เงินงบประมาณโครงการ  ๗๖๖,๕๓๐.- บาท ( เจ็ดแสนหกหม่ืนหกพันหารอยสามสิบบาทถวน ) 

     ราคากลาง  ๗๖๖,๕๓๐.- บาท ( เจ็ดแสนหกหม่ืนหกพันหารอยสามสิบบาทถวน ) 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 ๒.๑ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูมีอาชีพคาขายพัสดุดังกลาว และไดรับการเชิญจาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทาหรบกใหเสนอราคาในครั้งนี้ 

 ๒.๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๒.๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน  

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๒.๔ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

 ๒.๕ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูยื่นขอเสนอในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา

ตามท่ี กวพ. กําหนด 

 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา ไมเกินสามหม่ืนบาท

คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

 ๒.๙ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

           ๒.๙.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดาน

ผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคา

ท่ีเขายื่นขอเสนอได 
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  ๒.๙.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวม

คามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการรวมคานั้น 

สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

           ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิจิบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการขาย 

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

 ๓.๑ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

   (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        

มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียน ฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา      

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมี

กําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ (หก) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา หนังสือ

บริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

   (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน

หุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม

คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติ

ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

   (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  

       (๔.๑) หนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

               (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร, สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม ฯลฯ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

      ๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

     ๔.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซ่ึงไดรับการจัดทําจากคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ และไดรับ

อนุมัติจาก สพ.ทบ. ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

     ๔.๒ ราคาท่ีเสนอ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบสิ่งของให  ณ  กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทหารบก ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

     ไมเกิน ๓๐ ( สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซ้ือ 

๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

     การดําเนินการในครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  

๗. การทําสัญญา 

     ผูชนะการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะตองทําสัญญากับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ภายใน ๗ (เจ็ด)วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ  รอยละหา 

(๕ %) ของราคาที่เสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได ใหศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

      ๗.๑ เงินสด 

      ๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธ

ทหารบก ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้น ไมเกิน ๓ (สาม) 

วันทําการ 

      ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

      ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงชื่อเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร

ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

      ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  

            หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการคัดเลือก (ผูขาย) 

พนจากขอผูกพันแลว 

๘. อัตราคาปรับ  

    คาปรับ จะกําหนดในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย ( ๐.๑๐ % ) บาท ตอวัน  
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๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

    ผูชนะการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาแลวแตกรณี จะตอง

รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๖ ( หก) เดือน นับถัดจากวันท่ี          

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๑๕ ( สิบหา ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. การจายเงิน  

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายเงินใหตามมูลคาของสิ่งของท่ีไดรับมอบไว หรือ   เม่ือ

ผูขายไดสงมอบสิ่งของครบถวนตามสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือและ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

๑๑. การจายเงินลวงหนา 

       ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละสิบหา (๑๕%) ของราคาพัสดุท่ีเสนอขาย 

แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารใน

ประเทศ ใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น และชําระเงิน

สวนท่ีเหลือรอยละแปดสิบหา (๘๕%) จะจายชําระเงินใหตามขอ ๑๐ 

๑๒. ในการสงมอบสิ่งของใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูขายจะตองทําเครื่องหมายหรือ

ติดแผนปายระบุชื่อผูขาย และเลขท่ีสัญญาไวกับพัสดุท่ีสงมอบใหกับทางราชการทุกชิ้น (หากพัสดุมีขนาดเล็กใหปด

ไวท่ีกลองหรือหอพัสดุนั้น )        

๑๓. การออกหนังสือรับรอง 

   กรณีท่ีผูขายประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือ

เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใช               

ลงนามในสัญญา และกรณีผูขายไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญาได หากมายื่น

ภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซ่ึงผูขายจะนําระยะเวลาทําการปกติท่ีเสียไปมา

กลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได 

 

                                               ( ลงชื่อ )  ร.ท.หญิง   นภาภรณ  พันธอยู 

                                                                        ( นภาภรณ  พันธอยู )     

                                                                  เจาหนาท่ีรางขอบเขตของงาน                  

 

 

 

 

 

 

 


