
 

 

 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี ศอ. ๒/๒๕๖๓ 

การประกวดราคาซ้ือเคมีภัณฑและวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการสนับสนุนรายการฟนฟูสภาพและรมดําอาวุธ 

จํานวน ๒,๐๐๐ กระบอก ( กรดกํามะถัน และอ่ืน ๆ ) รวม ๓๕ รายการ 

ตามประกาศ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ลงวันท่ี    ๑๕    เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ------------------------------------------   

 ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือ กรดกํามะถัน 

และอ่ืน ๆ  รวม ๓๕ รายการ  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการดังนี้.-  

 ( ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ) 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที 

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ 

โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้  

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 

 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (๑) หลักประกันสัญญา 

 (๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                     ๑.๕ บทนิยาม 

 (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

 (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 ๑.๗ บัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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      ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                   ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

                   ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                   ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                   ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                   ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                   ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                   ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

                   ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ 

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                  ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ     

ผูยื่นขอเสนอ ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                  ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government  Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

                          ๒.๑๑.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตอง

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” 

สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ

กิจการรวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอได 

                     ๒.๑๑.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล 

ท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตใน

กรณีท่ีกิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการ

รวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 
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         ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

                ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

           ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                          (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลมีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ        

ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                           (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ     

ผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                          (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา เอกสารขอตกลงผูรับผิดชอบหลัก ในการเขายื่น

ขอเสนอ และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ  

ผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

                          (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                               (๔.๑) หนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                               (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร, สําเนาใบ

ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ฯลฯ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                          (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format ) 

  ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบถวน 

ถูกต องแล ว  ระบบจั ดซ้ือจัดจ างภาครั ฐด วยอิ เล็ กทรอนิกส จะสร างบัญชี เอกสารส วนท่ี  ๑ ตามแบบ 

ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
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           ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

        (๑)  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

        (๒)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวม ๓๕ รายการ  

        (๓)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

              (๓.๑) บัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส       

ตามขอ ๑.๗ 

  (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                ๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความ 

ใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบ 

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคา 

ใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  

ให ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเ พ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง  

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองโรงงานชางแสง ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

                          ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

 ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซ้ือขาย  

 ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                

ของ กรดกํามะถัน และอ่ืนๆ รวม ๓๕ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก     

จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

 แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนภาษาตางประเทศ 

หากเปนภาษาตางประเทศท่ีมิใชภาษาอังกฤษ ผูเสนอราคาตองแปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลเปน

ภาษาไทยในขอความท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ไดโดยผูเชี่ยวชาญการแปล

ซ่ึงจดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม และรับรองคําแปลมาดวย กรณีคําแปลเอกสารท่ีเปนภาษาไทยกับตนฉบับท่ี 
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เปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

จะถือเอาขอความท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอทางราชการ มากท่ีสุดเปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงขอความดังกลาวนี้จะ

ใชเปนหลักในการทําสัญญาซ้ือขายดวยและหาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พิจารณาแลว

เห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยท่ีขัดแยงกับภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

กับผูเสนอราคารายอ่ืนอยางเห็นไดชัด ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือวาเปนการปฏิบัติท่ี

ผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึงจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นก็ได 

                          สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ ( สาม ) วัน 

 เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถือวาเปนเอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูเสนอราคารายใดยื่นเอกสาร

หลักฐานไมถูกตอง หรือไมครบถวน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับพิจารณาราคาของผู

เสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้

เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เทานั้น 

 ๔.๕ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไข                 

ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                    ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                         เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ และการเสนอ        

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                    ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 

และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอ

ราคาใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                    ๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  

ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ  

รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
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                         หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ 

ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาเห็นวายื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

 ๔.๙ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

   (๒ )  ราคา ท่ี เสนอจะตองเปนราคา ท่ีรวมภาษี มูลค า เ พ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ า มี )  

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

   (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

   (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

   (๕)  ผู ยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ เสนอราคา 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

               ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

 ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาและพิจารณาจากราคารวม 

  ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

  กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาจากราคารวม 

                    ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร

ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก

เง่ือนไขท่ี ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ           

ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่น

ขอเสนอรายนั้น 
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                     ๕.๔ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่น

ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส     

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก   

                           (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเ ง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

 ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  มีสิทธิใหผูเสนอราคา

เสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไม

รับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 ๕.๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือ

ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะ

พิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ       

กรมสรรพาวุธทหารบก เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ มิไดรวมท้ัง ศูนยอุตสาห  

การสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ

เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นขอเสนอ

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่น

ขอเสนอแทนเปนตน 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อ

ไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม

เปนท่ีรับฟงได ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น  ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก ศูนยอุตสา

หการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก   

                    ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  อาจประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวด

ราคา หรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา

การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 

 



 

- ๘ – 

 

                    ๕.๘ การพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา จะพิจารณาผล

การเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน         

                ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 

 ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน 

๕ (หา) วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  

จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

 ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 

ภายใน ๕ (หา) วันทําการของทางราชการ หรือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  เห็นวาไม

สมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  

ภายใน ๗ (เจ็ด) วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ    

รอยละหา (๕%) ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (๑) เงินสด 

  (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทหารบก ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้น 

ไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ 

 (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

    ๗. การจายเงิน 

  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และ

ภาษีอากรอ่ืนๆ คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงแลว ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
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                ๘. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง 

ซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (๐.๑๐%) ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                     ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทํา

ขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๖ ( หก ) เดือน นับถัดจากวันท่ี ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับ

มอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ ( สิบหา ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง

ความชํารุดบกพรอง                 

               ๑๐. การจายเงินลวงหนา 

                     ๑๐.๑ ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละสิบหา ( ๑๕% ) ของ

ราคาสิ่งของท่ีเสนอตามสัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมให

ใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) ใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กอน

การรับชําระเงินลวงหนานั้น 

                    ๑๐.๒ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอตองการใหชําระเงินลวงหนาทางราชการจะชําระใหไมเกิน   รอยละ

สิบหา ( ๑๕% ) ของวงเงินตามสัญญา โดยผูขายจะตองนําหนังสือคํ้าประกันภายในประเทศตามแบบหนังสือ

คํ้าประกันของทางราชการในขอ ๑.๔ (๒) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ

ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ

แลวโดยอนุโลมตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุไวในขอ ๑.๔ (๒) ซ่ึงมีมูลคาเทากับจํานวนเงินท่ีทางราชการจาย

ใหมาเปนหลักประกันกอนการรับเงินดังกลาว และชําระเงินสวนท่ีเหลือรอยละแปดสิบหา (๘๕%) จะจายชําระเงิน

ตามขอ ๗ 

                   ๑๐.๓ ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา และผูซ้ือบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ผูขายจะตองคืนเงินท้ังหมดท่ีผู

ซ้ือไดชําระลวงหนาไปแลวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหา ( ๑๕% ) ตอป นับตั้งแตวันท่ีผูขายไดรับเงินไป 

หรือวันท่ีผูซ้ือไดโอนเงินเขาบัญชีของผูขาย จนถึงวันท่ีผูขายชําระเงินคืนใหแกผูซ้ือจนครบถวน 

 

 

 

  

 

 



 

- ๑๐ – 

 

                 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

 ๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากแผนจัดหา กลุมงบงานสงกําลังและซอม

บํารุงยุทโธปกรณ ( การซอมบํารุง ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งท่ี ๗ )  

                                การจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได 

                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก  ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณแลวเทานั้น  

   หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะตองไมถือเปนขอ

ผูกมัดกับทางราชการ 

         ๑๑.๒ เม่ือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด

ใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ

ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

  (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน

ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

   ๑๑.๓ ผูเสนอราคาซ่ึง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ไดคัดเลือกแลว ไม

ไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ       

กรมสรรพาวุธทหารบก  จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่น

ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

 

 



- ๑๑ – 

 

    ๑๑.๔ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติม

เง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการ

สูงสุด (ถามี) 

                          ๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน     

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  คําวินิจฉัย

ดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

         ๑๑.๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือใน

กรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก  ไมได 

      (๑) ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใช

ในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 

      (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือก 

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

      (๓) การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

      (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   ๑๑.๗ ในการสงมอบสิ่งของใหกับศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ผูเสนอ

ราคาจะตองทําเครื่องหมาย หรือติดแผนปายระบุชื่อผูขาย และเลขท่ีสัญญา ไวกับพัสดุท่ีสงมอบใหกับทางราชการ

ทุกชิ้น (หากพัสดุมีขนาดเล็กใหติดไวท่ีกลอง หรือหอของพัสดุนั้น)  และจะตองแจงให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก  ทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา ๕ (หา) วันทําการของทางราชการ 

   ๑๑.๘ การตรวจทดสอบคุณภาพของสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย 

คาใชจายตลอดจนคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกยุทโธปกรณ  และหรือสิ่งของของทางราชการ  และหรือบุคคล  

ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบชดใชท้ังสิ้น 

   ๑๑.๙ การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจ     

รับสิ่งของของทางราชการ จํานวนอยางนอย  ๓ (สาม) นาย ณ สถานท่ีสงมอบ 

   ๑๑.๑๐ กรณีท่ีผูขายประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง ( END USER 

CERTIFICATE ) และหรือเอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมา

พรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญา และกรณีผูขายไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามใน

สัญญาได หากมายื่นภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซ่ึงผูขายจะนําระยะเวลา

ทําการปกติท่ีเสียไปมากลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได 

 

 

 



 

- ๑๒ – 

 

 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม

สัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

  ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ไวชั่วคราว 

 

     ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

 

                                           (      ( ลงชื่อ ) พันเอก   สุทธิพันธุ    มาลยาภรณ 

                                                                       ( สุทธิพันธุ    มาลยาภรณ ) 

                                     หัวหนาแผนกจัดหา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  

                                                                       กรมสรรพาวุธทหารบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี ศอ.  …… /๒๕๖๒ 

การประกวดราคาซ้ือเคมีภัณฑและวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการสนับสนุนรายการฟนฟูสภาพและรมดําอาวุธ  
( กรดกํามะถัน และอ่ืนๆ ) รวม ๒๙ รายการ 

ตามประกาศ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ลงวันท่ี       เดือน                พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ------------------------------------------   

 ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ศูนยฯ” มีความประสงค 

จะประกวดราคาซ้ือ เคมีภัณฑและวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการสนับสนุนรายการฟนฟูสภาพและรมดําอาวุธ  

( กรดกํามะถัน และอ่ืนๆ )  รวม ๒๙ รายการ  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการดังนี้.-  

 ( ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ) 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที 

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ 

โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้  



๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 

 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (๑) หลักประกันการเสนอราคา  

 (๒) หลักประกันสัญญา 

 (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา  

 ๑.๕ บทนิยาม 

 (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

 (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 ๑.๗ บัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  

 

 

 

 

 

- ๒ - 

 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

  ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

  ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

  ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



  ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก “ศูนยฯ” ณ    

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

  ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

  ๒.๑๑ ยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส  ( Electronic  Government  Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง  ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี 

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๒.๑๓.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” 

สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ

กิจการรวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอใด 
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  ๒.๑๓.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล

ท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตใน

กรณีท่ีกิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการ

รวมคานั้น สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

  ๒.๑๔ ยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด  

 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 



 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                   (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ ( หก ) เดือน หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี

อํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

              (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา เอกสารขอตกลงผูรับผิดชอบหลักในการเขายื่น

ขอเสนอ และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู

รวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
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 (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

      สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร,  สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม ฯลฯ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File  ( Portable Document Format ) 

  ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบถวน 

ถูกต องแล ว  ระบบจั ดซ้ือจัดจ างภาครั ฐด วยอิ เล็ กทรอนิกส จะสร างบัญชี เอกสารส วนท่ี  ๑ ตามแบบ 

ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 

มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 



 (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔  

 (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format ) 

 (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

 (๔.๑) บัญชีรายละเอียดการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๗ 

                ๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความ 

ใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบ 

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคา 

ใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  

ให ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเ พ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง  

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองโรงงานชางแสง ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

                          ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
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 ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม         

ในสัญญาซ้ือขาย  

 ๔.๔ ผู เสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                

ของกรดกํามะถัน และอ่ืนๆ  รวม ๒๙ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ “ศูนยฯ” จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

 แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนภาษาตางประเทศ 

หากเปนภาษาตางประเทศท่ีมิใชภาษาอังกฤษ  ผูเสนอราคาตองแปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลเปน

ภาษาไทยในขอความท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ไดโดยผูเชี่ยวชาญการแปล

ซ่ึงจดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม และรับรองคําแปลมาดวย กรณีคําแปลเอกสารท่ีเปนภาษาไทยกับตนฉบับท่ี

เปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

จะถือเอาขอความท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอทางราชการ มากท่ีสุดเปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงขอความดังกลาวนี้จะ

ใชเปนหลักในการทําสัญญาซ้ือขายดวยและหาก “ศูนยฯ” พิจารณาแลวเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยท่ีขัดแยงกับ



ภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูเสนอราคารายอ่ืนอยางเห็นไดชัด 

“ศูนยฯ” จะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ  ซ่ึงจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นก็ได 

 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

 เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ “ศูนย ฯ” ถือวา

เปนเอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูเสนอราคารายใดยื่นเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน “ศูนยฯ” 

จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป

ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ “ศูนยฯ” เทานั้น 

 ๔.๕ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไข                 

ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                   ๔.๖ ยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี .................................  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                         เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ และการเสนอ        

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
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 ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 

และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)  

เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก “ศูนยฯ” ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

 ๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  

ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราย

อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

        หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ 

ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  



คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ “ศูนยฯ” จะพิจารณา

ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต “ศูนยฯ” จะพิจารณาเห็นวายื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่ม 

ใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ “ศูนยฯ” 

 ๔.๙ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

   (๒ )  ราคา ท่ี เสนอจะตองเปนราคา ท่ีรวมภาษี มูลค า เ พ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ า มี )  

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

   (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

   (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

   (๕)  ผู ยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ เสนอราคา 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

               ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

 ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ “ศูนยฯ” จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาและพิจารณาจากราคารวม 

  ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

  กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ “ศูนยฯ” จะพิจารณาจาก

ราคารวม 
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 ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไม ถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด 

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด

แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี “ศูนยฯ” กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใช

สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการ

ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

 ๕.๔  “ ศูนยฯ”สงวนสิทธิ์ ไม พิจารณาขอเสนอของผู ยื่นขอ เสนอโดยไม มีการผอนผัน  

ในกรณีดังตอไปนี้ 

http://www.gprocurement.go.th/


 (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ “ศูนยฯ” 

 (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

 (๓ )  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเ ง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

 ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือ “ศูนยฯ” มีสิทธิใหผูเสนอราคาเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 

“ ศู น ย ฯ ”  มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ไ ม รั บ ข อ เ ส น อ  ไ ม รั บ ร า ค า  ห รื อ ไ ม ทํ า สั ญ ญ า  ห า ก ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ดั ง ก ล า ว 

ไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 ๕.๖ “ศูนยฯ” ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “ศูนยฯ” เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาใชจาย  หรือคาเสียหาย

ใด ๆ มิได รวมท้ัง “ศูนยฯ” จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิง

งาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดย

ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทนเปนตน 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ “ศูนยฯ” จะใหผูยื่น

ขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให

เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “ศูนยฯ” มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  ท้ังนี้ 

ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด  ๆจาก “ศูนยฯ” 
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 ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา “ศูนยฯ” อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน 

หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 

 ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน 

๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ “ศูนยฯ” จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 



 ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 

ภายใน ๕ วันทําการ หรือ “ศูนยฯ” เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับ 

“ศูนยฯ” ภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ

รอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให “ศูนยฯ” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (๑) เงินสด 

  (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทหารบก ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้น 

ไมเกิน ๓ วันทําการ 

 (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึง “ศูนยฯ” ไดรับ

มอบไวแลว 

    

 

 

 

 

 

                                                        - ๙ – 

 ๗. การจายเงิน 

  “ศูนยฯ” จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขาย

หรือขอตกลงเปนหนังสือ และ “ศูนยฯ” ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

 ๘. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง 

ซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 



 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทํา

ขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน นับถัดจากวันท่ี “ศูนยฯ” ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 ๑๐. การจายเงินลวงหนา 

                     ๑๐.๑ ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาสิ่งของท่ี

เสนอขาย แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ

คํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) ใหแก “ศูนยฯ”กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

                      ๑๐.๒ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอตองการใหชําระเงินลวงหนาทางราชการจะชําระใหไมเกินรอยละ

สิบหา ( ๑๕% ) ของวงเงินตามสัญญาซ้ือขาย โดยผูขายจะตองนําหนังสือคํ้าประกันภายในประเทศตามแบบ

หนังสือคํ้าประกันของทางราชการในขอ ๑.๔ (๒) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ

พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการ

ตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุไวในขอ ๑.๔ (๒) ซ่ึงมีมูลคาเทากับจํานวนเงินท่ีทาง

ราชการจายใหมาเปนหลักประกันกอนการรับเงินดังกลาว และชําระเงินสวนท่ีเหลือรอยละแปดสิบหา (๘๕%) จะ

จายชําระเงินตามขอ ๑๒.๕  

                      ๑๐.๓ ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา และผูซ้ือบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ผูขายจะตองคืนเงินท้ังหมดท่ี

ผูซ้ือไดชําระลวงหนาไปแลวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ (สิบหา) ตอป นับตั้งแตวันท่ีผูขายไดรับเงินไป หรือ

วันท่ีผูซ้ือไดโอนเงินเขาบัญชีของผูขาย จนถึงวันท่ีผูขายชําระเงินคืนใหแกผูซ้ือจนครบถวน   

 

 

 

 

 

- ๑๐ – 

 

                 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

 ๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากแผนจัดหา กลุมงบงานสงกําลังและซอม

บํารุงยุทโธปกรณ ( การซอมบํารุง ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ( ครั้งท่ี ๖ ) รายการฟนฟูสภาพและรมดํา

อาวุธ จํานวน ๓,๐๐๐ กระบอก  

                                การจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณ



รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได 

                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “ศูนย” ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน

งบประมาณแลวเทานั้น  

         ๑๑.๒ เม่ือ “ศูนยฯ” ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดย

ทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด    

ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

  (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน

ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

   ๑๑.๓ ผูเสนอราคาซ่ึง “ศูนยฯ”ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๖ “ศูนย” จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ

คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให

เปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๑ – 

 

    ๑๑.๔ “ศูนยฯ” สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ

ขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน     

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ “ศูนยฯ” คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

         ๑๑.๖ “ศูนยฯ” อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก “ศูนยฯ” ไมได 



      (๑) “ศูนยฯ” ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 

      (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือก 

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

      (๓) การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก “ศูนยฯ” หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

      (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   ๑๑.๗ ในการสงมอบสิ่งของใหกับศูนยฯ ผูเสนอราคาจะตองทําเครื่องหมาย หรือติดแผนปาย

ระบุชื่อผูขาย และเลขท่ีสัญญา ไวกับพัสดุท่ีสงมอบใหกับทางราชการทุกชิ้น (หากพัสดุมีขนาดเล็กใหติดไวท่ีกลอง 

หรือหอของพัสดุนั้น)  และจะตองแจงให ศูนยฯ  ทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา ๕ (หา) วันทําการของทาง

ราชการ 

   ๑๑.๘ การตรวจทดสอบคุณภาพของสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย 

คาใชจายตลอดจนคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกยุทโธปกรณ  และหรือสิ่งของของทางราชการ  และหรือบุคคล  

ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบชดใชท้ังสิ้น 

   ๑๑.๙ การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจ     

รับสิ่งของของทางราชการ จํานวนอยางนอย  ๓ (สาม) นาย ณ สถานท่ีสงมอบ 

   ๑๑.๑๐ กรณีท่ีผูขายประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง ( END USER 

CERTIFICATE ) และหรือเอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมา

พรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญา และกรณีผูขายไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามใน

สัญญาได หากมายื่นภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซ่ึงผูขายจะนําระยะเวลา

ทําการปกติท่ีเสียไปมากลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได 

 

 

 

 

 

- ๑๒ – 

 

 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

  “ศูนยฯ” สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับ 

การคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 



  ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับ “ศูนยฯ” ไวชั่วคราว 

 

     ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

 

                                                   ( ลงชื่ ) พันเอก   

                                                                       ( สุทธิพันธุ    มาลยาภรณ ) 

                                     หัวหนาแผนกจัดหา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  

                                                                       กรมสรรพาวุธทหารบก 
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