เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ศอ. ๑/๒๕๖๓
การซื้อวัตถุดิบหลักและเคมีภัณฑ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหลของเครื่องมือ, เครื่องใชและชิ้นสวนเครื่องจักร
(เหล็กกลาทําเครื่องมือผสมธาตุถานฯ และอื่นๆ) รวม ๓๒ รายการ
ตามประกาศ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรม
สรรพาวุธทหารบก" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
เหล็กกลาทําเครื่องมือผสมธาตุถานฯ
จํานวน
๓๒
รายการ
และอื่นๆ
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ
แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ บัญชีสิ่งของพัสดุตัวอยาง
๑.๘ บัญชีรายการสิ่งของตัวอยาง
๑.๙ บัญชีรายละเอียดพัสดุ
๑.๑๐ บัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคา
๑.๑๑ รางขอบเขตของงาน

๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง
กลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ศูนยอุตสาห
การสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑๑.๑ กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวม
คาที่เขายื่นขอเสนอได
๒.๑๑.๒ กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแต
ในกรณีที่กิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการ
รวมคานั้น สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถา
มี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู
จัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา เอกสารขอตกลงผูรับผิดชอบหลักในการเขายื่น
ขอเสนอ และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู
รวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) หนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร, สําเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวม ๓๒
รายการ ตามขอ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) บัญชีรายการสิ่งของตัวอยาง
(๓.๒) บัญชีรายละเอียดพัสดุ
(๓.๓) บัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
(๓.๔) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองโรงงานชางแสง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓
ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เหล็กกลาทําเครื่องมือผสมธาตุถานฯ และอื่นๆ รวม ๓๒ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาค
รัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหาร
บกจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เปนภาษาตาง
ประเทศ หากเปนภาษาตางประเทศที่มิใชภาษาอังกฤษ ผูเสนอราคาตองแปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลเปน
ภาษาไทยในขอความที่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ไดโดยผูเชี่ยวชาญการแปลซึ่ง
จดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม และรับรองคําแปลมาดวย กรณีคําแปลเอกสาร ที่เปนภาษาไทยกับตนฉบับที่เปน
ภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือเอา
ขอความที่เห็นวาเปนประโยชนตอทางราชการ มากที่สุดเปนหลักในการพิจารณา ซึ่งขอความดังกลาวนี้จะใชเปนหลัก
ในการทําสัญญาซื้อขายดวยและหาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พิจารณาแลวเห็นวากรณีคํา
แปลภาษาไทยที่ขัดแยงกับภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูเสนอราคาราย
อื่นอยางเห็นไดชัด ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือวาเปนการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขในสาระ

สําคัญ ซึ่งจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นก็ได
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ ศูนยอุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถือวาเปนเอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูเสนอราคารายใดยื่นเอกสารหลัก
ฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอ
ราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เทานั้น
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ ดอก โดยลงลายมือผูยื่นขอ
เสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกจัดหา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
แกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกจะคืนใหแกผูยื่น
ขอเสนอา
๔.๖ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณา
ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาเห็น
วาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ศูนยอุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีศ่ ูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผู
ยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกมีสิทธิใหผูยื่นขอ
เสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับ
ราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรม
สรรพาวุธทหารบกเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งศูนยอุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผู
ทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือศูนย
อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอ
เสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได ศูนย
อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู
ยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหาร
บก
๕.๗ กอนลงนามในสัญญาศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกอาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
๕.๘ การพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาจะพิจารณาผล
การเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ ของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ ของทางราชการหรือศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกเห็นวาไมสมควรจัดทําขอ
ตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ
ในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใหศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้น ไม
เกิน ๓ (สาม) วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงแลว ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผู
ขาย ซึ่ง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายชําระเงินในตามมูลคาสิ่งของที่ไดรับมอบไว และ
ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๖ ( หก ) เดือน นับถัดจากวันที่ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับมอบ
สิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ ( สิบหา ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
๑๐.๑ ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละสิบหา ( ๑๕% ) ของ
ราคาสิ่งของที่เสนอตามสัญญา แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้า
ประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) ใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กอนการรับชําระเงินลวงหนา

นั้น
๑๐.๒ ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอตองการใหชําระเงินลวงหนาทางราชการจะชําระใหไมเกิน รอยละ
สิบหา ( ๑๕% ) ของวงเงินตามสัญญา โดยผูขายจะตองนําหนังสือคํ้าประกันภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้า
ประกันของทางราชการในขอ ๑.๔ (๒) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดย
อนุโลมตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุไวในขอ ๑.๔ (๒) ซึ่งมีมูลคาเทากับจํานวนเงินที่ทางราชการจายใหมาเปน
หลักประกันกอนการรับเงินดังกลาว และชําระเงินสวนที่เหลือรอยละแปดสิบหา (๘๕%) จะจายชําระเงินตามขอ ๗
๑๐.๓ ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามสัญญา และผูซื้อบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ผูขายจะตองคืนเงินทั้งหมดที่ผู
ซื้อไดชําระลวงหนาไปแลวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหา ( ๑๕% ) ตอป นับตั้งแตวันที่ผูขายไดรับเงินไป หรือวัน
ที่ผูซื้อไดโอนเงินเขาบัญชีของผูขาย จนถึงวันที่ผูขายชําระเงินคืนใหแกผูซื้อจนครบถวน
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากแผนจัดหา กลุมงบงานสงกําลังและซอมบํารุง
ยุทโธปกรณ ( การผลิตเพื่อแจกจาย ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๑ )
การจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณราย
จายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณแลวเทานั้น
หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะตองไมถือเปน
ขอผูกมัดกับทางราชการ
๑๑.๒ เมื่อศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดให
เปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว
เขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกไดคัดเลือกแลว ไมไป
ทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรม
สรรพาวุธทหารบกจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก คําวินิจฉัยดังกลาวให
ถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณี
ตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกไมได
(๑) ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชใน
การจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกศูนยอุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๗ ในการสงมอบสิ่งของใหกับศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูเสนอ
ราคาจะตองทําเครื่องหมาย หรือติดแผนปายระบุชื่อผูขาย และเลขที่สัญญา ไวกับพัสดุที่สงมอบใหกับทางราชการทุก
ชิ้น (หากพัสดุมีขนาดเล็กใหติดไวที่กลอง หรือหอของพัสดุนั้น) และจะตองแจงให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรม
สรรพาวุธทหารบก ทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา ๕ (หา) วันทําการของทางราชการ
๑๑.๘ การตรวจทดสอบคุณภาพของสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย คาใช
จายตลอดจนคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกยุทโธปกรณ และหรือสิ่งของของทางราชการ และหรือบุคคล ผูเสนอราคา
จะตองรับผิดชอบชดใชทั้งสิ้น
๑๑.๙ การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจ รับ
สิ่งของของทางราชการ จํานวนอยางนอย ๓ (สาม) นาย ณ สถานที่สงมอบ
๑๑.๑๐ กรณีที่ผูขายประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง ( END USER
CERTIFICATE ) และหรือเอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับรองดังกลาวมาพรอม
กับเอกสารเพื่อใชลงนามในสัญญา และกรณีผูขายไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพื่อใชลงนามในสัญญาได
หากมายื่นภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซึ่งผูขายจะนําระยะเวลาทําการปกติที่
เสียไปมากลาวอางเพื่อขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
สัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไวชั่วคราว
ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๗ มกราคม ๒๕๖๓

