
ขอบเขตงาน ( Terms of Reference ) 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

ชื่อโครงการ ซ้ือวัตถุดิบและเคมีภัณฑ เพ่ือสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย  

จํานวน ๕,๐๐๐ เลม ( ทองเหลืองแทงและอ่ืนๆ ) รวม ๑๘๙ รายการ  

ดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เงินงบประมาณโครงการ ๑๘,๒๐๓,๑๙๗.๓๘ บาท ( สิบแปดลานสองแสนสามพันหนึ่งรอยเกาสิบเจ็ดบาท 

สามสิบแปดสตางค ) 

ราคากลาง ๑๘,๒๐๓,๑๙๗.๓๘ บาท ( สิบแปดลานสองแสนสามพันหนึ่งรอยเกาสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค ) 

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ ท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู มีอาชีพขายพัสดุที ่ประกวดราคาดวยวิธ ีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

๒ .๙ ไม เปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิ เสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรั ฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government 

Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๒.๑๑.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวน

คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการ

รวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอได 

 ๒.๑๑.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา

รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณี

ท่ีกิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ

กิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ (หก) เดือน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมพรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลมีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ (หก) เดือน หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี

อํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ     

ผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา เอกสารขอตกลงผูรับผิดชอบหลักในการเขายื่น

ขอเสนอ และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ  

ผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
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 (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

 (๔.๑)   หนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                  (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร, สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม ฯลฯ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ

ซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หากผูรับ

มอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

 (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวม ๑๘๙ (หนึ่งรอย   

แปดสิบเกา) รายการ  

 (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

  (๓.๑)  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

 (๔) บัญชีรายการสิ่งของตัวอยาง 

๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซ่ึงไดรับการจัดทําจากคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ 

และไดรับอนุมัติจาก กองทัพบก ใหนํามาดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนภาษาตางประเทศ 

หากเปนภาษาตางประเทศท่ีมิใชภาษาอังกฤษ  ผูยื่นขอเสนอตองแปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลเปน

ภาษาไทยในขอความท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ไดโดยผูเชี่ยวชาญการ

แปลซ่ึง  จดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม และรับรองคําแปลมาดวย กรณีคําแปลเอกสารท่ีเปนภาษาไทยกับ

ตนฉบับท่ีเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรม

สรรพาวุธทหารบก จะถือเอาขอความท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอทางราชการ มากท่ีสุดเปนหลักในการพิจารณา 

ซ่ึงขอความดังกลาวนี้จะใชเปนหลักในการทําสัญญาซ้ือขายดวยและหาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรม

สรรพาวุธทหารบก พิจารณาแลวเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยท่ีขัดแยงกับภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษ

นี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนอยางเห็นไดชัด ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรม

สรรพาวุธทหารบก จะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ  ซ่ึงจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่น

ขอเสนอรายนั้นก็ได 

 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส       

มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ (สาม) วัน 
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 เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถือวาเปนเอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูยื่นขอเสนอรายใดยื่นเอกสาร

หลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับพิจารณาราคา

ของผูยื่นขอเสนอรายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปในสวนท่ีมิใช

สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก เทานั้น  

๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๙๑๐,๒๐๐.- บาท ( เกาแสนหนึ่งหม่ืนสองรอยบาทถวน ) 

๖. ส่ิงของตัวอยาง 

 ผูเสนอราคาตองสงพัสดุสิ่งของตัวอยาง จํานวน ๑๘ รายการ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา และ/หรือ

ประกอบการทําสัญญา 

๗. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

 ๗.๑ การดําเนินการในครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

 ๗.๒ การพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาจะพิจารณาผลการเสนอ

ราคาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันทําการ 

๘. การทําสัญญาซ้ือขาย 

๘.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕ (หา)    

วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะ

พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาก็ได 

๘.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕ (หา) 

วันทําการของทางราชการ หรือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง

เปนหนังสือ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญากับ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน ๗ (เจ็ด) วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ( ๕%) ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

  (๑)  เงินสด 

 (๒)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทหารบก ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้น 

ไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ 
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 (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได 

 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงชื่อเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า

ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

๙. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ ใหคิดในอัตรารอยละศูนย

จุดหนึ่งศูนย (๐.๑๐%) ตอวัน 

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายแลวแตกรณี 

จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๖ (หก) เดือน นับถัด

จากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

๑๑. การจายเงินชําระคาพัสดุ 

 ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากร

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงแลว ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย   

ซ่ึงศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายชําระเงินในตามมูลคาสิ่งของท่ีไดรับมอบไว และ      

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว  

 หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับทางราชการ 

๑๒. การจายเงินลวงหนา 

 ๑๒.๑ ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละสิบหา (๑๕%) ของราคาสิ่งของท่ี

เสนอตามสัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน

ของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน) ใหแก ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 
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 ๑๒.๒ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอตองการใหชําระเงินลวงหนาทางราชการจะชําระใหไมเกินรอยละสิบหา   

( ๑๕% ) ของวงเงินตามสัญญา โดยผูขายจะตองนําหนังสือคํ้าประกันภายในประเทศตามแบบหนังสือ    

คํ้าประกันของทางราชการ หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบ

ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว

โดยอนุโลมตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ซ่ึงมีมูลคาเทากับจํานวนเงินท่ีทางราชการจายใหมาเปนหลักประกันกอน

การรับเงินดังกลาว และชําระเงินสวนท่ีเหลือรอยละแปดสิบหา (๘๕%) จะจายชําระเงินตามขอ ๑๑ 

 ๑๒.๓ ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา และผูซ้ือบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ผูขายจะตองคืนเงินท้ังหมดท่ีผูซ้ือได

ชําระลวงหนาไปแลวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหา (๑๕%) ตอป นับตั้งแตวันท่ีผูขายไดรับเงินไป หรือ

วันท่ีผูซ้ือไดโอนเงินเขาบัญชีของผูขาย จนถึงวันท่ีผูขายชําระเงินคืนใหแกผูซ้ือจนครบถวน 

๑๓. ในการสงมอบสิ่งของใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูขายจะตองทําเครื่องหมาย

หรือติดแผนปายระบุชื่อผูขาย และเลขท่ีสัญญาไวกับพัสดุท่ีสงมอบใหกับทางราชการทุกชิ้น (หากพัสดุมีขนาดเล็ก

ใหติดไวท่ีกลอง หรือหอของพัสดุนั้น) และจะตองแจงให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบ

เปนการลวงหนาไมนอยกวา ๕ ( หา ) วันทําการของทางราชการ  

๑๔. ผูชนะการเสนอราคาตองสงบัญชีรายละเอียดแนบทายเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส       

( e – bidding ) และจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ

ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามท่ีระบุไว  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบสิ่งของให ณ กองโรงงานชางแสง ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช

ประกอบการทําสัญญา 

๑๕.   สงมอบพัสดุสิ่งของท่ี กองโรงงานชางแสง  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยสงมอบพัสดุ ลําดับ ๒ รายการท่ี ๑ – ๔๘, ลําดับ ๑๓ 

รายการท่ี ๑ ไมเกิน ๗๐ วัน, ลําดับ ๑๒ รายการท่ี ๑ – ๒ ไมเกิน ๖๐ วัน และ ลําดับ ๓ รายการท่ี ๑ – ๑๐๙, 

ลําดับ ๘ รายการท่ี ๑ – ๔, ลําดับ ๙ รายการท่ี ๑ – ๒, ลําดับ ๑๑ รายการท่ี ๑ – ๘, ลําดับ ๑๔ รายการท่ี ๑ – ๑๔ 

และ ลําดับ ๑๖ รายการท่ี ๑ ไมเกิน ๓๐ วัน รายละเอียดราคากลางตามไฟลท่ีแนบ 

 

 

 

 

 

 



- ๗ – 

 

๑๔. การออกหนังสือรับรอง 

   กรณีท่ีผูขายประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือ

เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลง

นามในสัญญา และกรณีผูขายไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญาได หากมายื่น

ภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซ่ึงผูขายจะนําระยะเวลาทําการปกติท่ีเสียไปมา

กลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได 

 

 

                                                       (ลงชื่อ) พันโท   สมบุญ   เลิศฤทธิ์ทัศไนย 

       ( สมบุญ   เลิศฤทธิ์ทัศไนย ) 

        ประธานคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน 

    ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                                                  (ลงชื่อ)  รอยเอกหญิง      นภาภรณ   พันธอยู 

           ( นภาภรณ   พันธอยู ) 

           กรรมการรางขอบเขตของงาน 

           ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                                                        (ลงชื่อ) รอยโท       กิฐภัณ   ลําเภาพันธ 

      ( กิฐภัณ   ลําเภาพันธ ) 

             กรรมการรางขอบเขตของงาน 

     ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 


