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ประกาศ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธหารบก 

เร่ือง ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑและวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการสนับสนุนรายการฟนฟูสภาพ 

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

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

           ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือ        

กรดกํามะถัน และอ่ืนๆ รวม ๓๕ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding ) ราคากลางของงาน

ซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้  เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๑๙๔,๘๑๐.- บาท ( หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่พันแปดรอยสิบบาทถวน )       

ตามรายการ ดังนี้.- 

 ( ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ) 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                    ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                    ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                    ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                    ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                    ๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                    ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                    ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

                    ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ศูนยอุตสาหการ 

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                    ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ     

ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

                            ๑๑.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ 

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวน

คุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการ

รวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอได 

                 ๑๑.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา 

รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณี 

ท่ีกิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการ

รวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

                 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน 

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

ในวันท่ี  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

 ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท            

( สองรอยบาทถวน ) ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคารกรุงไทย 

จํากัด ( มหาชน ) ตั้งแตวันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.ordnancerta.com หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๗ ในวันและเวลาราชการ  
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 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม

มายัง แผนกจัดหา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ผานทางอีเมล  procsec_ind_ord@rta.mi.th ภายใน

วันท่ี  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  โดย แผนกจัดหา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  จะชี้แจง

รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.procsec_ind_ord@rta.mi.th และ www.gprocurement.go.th  

ในวันท่ี  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓    

                             ประกาศ    ณ  วันท่ี   ๑๕   เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ลงงชื่                                                ( ลงชื่อ )  พลตรี เอนพดล  ศรีจันทรสุข  นก   กลอมจิตร  

                             ( นพดล  ศรีจันทรสุข  )    

                                             ผูบัญชาการศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก                                                                                        

                                                           (ลงชื่อ 

สําเนาถูกตอง 

 (ลงชื่อ)    ร.อ.หญิง  นภาภรณ  พันธอยู 

                        ( นภาภรณ  พันธอยู ) 

                           ประจําแผนก ฯ  

 

      สําเนาถูกตอง 

 ( ล ง ชื่ อ )     ร ท . ห ญิ ง   น ภ า  พั น ธ อ ยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

                                                            สําเนา  

 

 

 

      

สําเนาถูกตอง 

 (ลงชื่อ)    ร.อ.หญิง  นภาภรณ  พันธอยู 

                        ( นภาภรณ  พันธอยู ) 

                           ประจําแผนก ฯ  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ท.หญิง ................................. ราง ................  ส.ค.๖๑ 

ส.ท.รัฐพลฯ                   พิมพ/ทาน           ส.ค.๖๑ 

พ.อ. ....................................... ตรวจ ............... ส.ค.๖๑ 

พ.อ. ....................................... ตรวจ ............... ส.ค.๖๑ 

 

ร.อ.หญิง ................... ราง ............... ม.ค. ๖๓ 

นางเกษมณีฯ      พิมพ/ทาน   ๑๐   ม.ค. ๖๓ 

พ.อ. ......................... ตรวจ .............. ม.ค. ๖๓ 

พ.อ. ......................... ตรวจ .............. ม.ค. ๖๓ 

 



 

 

 

 

 


	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	-----------------------------------
	(ลงชื่อ


