
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

     ชื่อโครงการ  ซ้ือวัตถุดิบหลักเพ่ือสนับสนุนโครงการเสริมสรางหนวย และยุทโธปกรณงบงานโครงการจัดหา 

     ยุทโธปกรณ โครงการจัดหาเครื่องชวยฝกประเภทลูกระเบิดซอมขวาง  ( กระเดื่องนิรภัย ลข. ซอมขวางแบบ  

     สพ. ๕๘ และอ่ืน ๆ ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     

     เงินงบประมาณโครงการ ๑๔,๐๗๗,๐๐๐.-บาท ( สิบสี่ลานเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน )      

     ราคากลาง  ๑๔,๐๗๗,๐๐๐.-บาท ( สิบสี่ลานเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน )      

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

     ๒.๑ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูมีอาชีพท่ีคาขายพัสดุดังกลาว และไดรับการเชิญชวนจากทาง ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ใหเสนอราคาในครั้งนี้ 

     ๒.๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

     ๒.๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน 

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

     ๒.๔ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

     ๒.๕ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูยื่นขอเสนอในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา

ตามท่ี กวพ. กําหนด 

     ๒.๖ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

 ๒.๖.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดาน

ผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวม

คาท่ีเขายื่นขอเสนอได 

  ๒.๖.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวม

คามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการรวมคานั้น 

สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

           ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิจิบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

     ๒.๗ ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการขาย 

 

 

  



                                                      

                                                        - ๒ – 

 

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา 

เปน ๒ สวน คือ 

     ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        

มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ (หก) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา      

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมีกําหนดอายุ  

การรับรองไมเกิน ๖ (หก)  เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อ

กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน 

หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม

คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติ

ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

          (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  

  (๔.๑) หนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร, สําเนาใบทะเบียนภาษี 

มูลคาเพ่ิม ฯลฯ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 

     ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   

                  แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนภาษาตางประเทศ หากเปน

ภาษาตางประเทศท่ีมิใชภาษาอังกฤษ ผูยื่นขอเสนอตองแปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลเปนภาษาไทยใน

ขอความท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ไดโดยผูเชี่ยวชาญการแปล ซ่ึงจดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรมและรับรองคําแปลมาดวย กรณีคําแปลเอกสารท่ี

เปนภาษาไทยกับตนฉบับท่ีเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ          

กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือเอาขอความท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก  มากท่ีสุดเปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงขอความดังกลาวนี้จะใชเปนหลักในการทําสัญญาซ้ือขายดวย และ 

 

 

 



    

                                                               - ๓ – 

 

หาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พิจารณาแลวเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยท่ีขัดแยงกับ

ภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนอยางเห็นไดชัด      

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึงจะไมรับ

พิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได  

 สําหรับแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีแนบใหพิจารณา  ถา 

เปนภาษาตางประเทศจะตองแปลเปนภาษาไทยในสาระสําคัญท่ีกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะโดยผูเชี่ยวชาญการ

แปล ซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติ

กรรมแทนนิติบุคคลและหากคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก มีความประสงคจะขอดูตนฉบับเอกสารผูยื่น

ขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยคัดเลือก ตรวจสอบภายใน ๓ (สาม) วันทําการ 

  เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถือวาเปนเอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูยื่นขอเสนอรายใดยื่นเสนอราคา 

หลักฐานไมถูกตอง หรือไมครบถวน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับพิจารณาราคาของ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  

ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เทานั้น 

 (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 

          (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ บัญชีรายการสิ่งของตัวอยาง  

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

    ๔.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซ่ึงไดรับการจัดทําจากคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ และไดรับ

อนุมัติจาก กองทัพบก ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

    ๔.๒ ราคาท่ีเสนอ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไวดวยแลว จนกระท่ังสงมอบสิ่งของให ณ กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

     สงมอบไมเกิน ๑๘๐ (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. ส่ิงของตัวอยาง 

     ๖.๑ ผูเสนอราคาตองสงพัสดุสิ่งของตัวอยาง จํานวน ๑๕ (สิบหา) รายการ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา และ/

หรือประกอบการทําสัญญา 

     ๖.๒ ท้ังนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก

ตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะคืนใหแกผูยื่น

ขอเสนอเม่ือพนขอผูกพันกับทางราชการ 
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๗. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

     ๗.๑ ในการเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสิน

ดวย ราคารวมท้ังสิ้นเปนหลักในการพิจารณา  

     ๗.๒ ในการพิจารณาเสนอราคาในครั้งนี้ จะตัดสินโดยใชเกณฑราคาในการคัดเลือก ผูท่ีเสนอราคาต่ําสุดท่ี

ปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนด เปนผูชนะในการขาย และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการ

เสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันทําการ     

๘. การทําสัญญาซ้ือ 

     ผูชนะการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก จะตองทําสัญญากับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ภายใน ๗ (เจ็ด)วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  

(๕%) ของราคาที่เสนอโดยวิธีคัดเลือกไดให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ยึดถือไว

ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

     ๘.๑ เงินสด 

      ๘.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก ซ่ึงเปน   

เช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้น ไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ 

     ๘.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

     ๘.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน

เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน

ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงชื่อเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

     ๘.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  

            หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการคัดเลือก 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันแลว 

๙. อัตราคาปรับ  

    คาปรับ จะกําหนดในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (๐.๑๐%) บาท ตอวัน   

๑๐.การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

     ผูชนะการคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาแลวแตกรณี จะตองรับประกัน

ความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ (หนึ่ง) ป  นับถัดจากวันท่ี ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน    

๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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๑๑. การจายเงิน  

      ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายเงินใหตามมูลคาของสิ่งของท่ีทางราชการไดรับมอบ

ไว หรือผูขายไดสงมอบสิ่งของครบถวนตามสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือ และ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ     

กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

      หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับทางราชการ 

๑๒. การจายเงินลวงหนา 

       ๑๒.๑ ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละสิบหา (๑๕%) ของราคาสิ่งของท่ี

เสนอตามสัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน

ของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ใหแก ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

      ๑๒.๒ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอตองการใหชําระเงินลวงหนาทางราชการจะชําระใหไมเกินรอยละสิบหา (๑๕%) 

ของวงเงินตามสัญญา โดยผูขายจะตองนําหนังสือคํ้าประกันภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันของทาง

ราชการ หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมตามแบบหนังสือ

คํ้าประกัน ซ่ึงมีมูลคาเทากับจํานวนเงินท่ีทางราชการจายใหมาเปนหลักประกันกอนการรับเงินดังกลาว และชําระ

เงินสวนท่ีเหลือรอยละแปดสิบหา (๘๕%) จะจายชําระเงินตามขอ ๑๑ 

     ๑๒.๓ ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา และผูขายบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ผูขายจะตองคืนเงินท้ังหมดท่ีผูซ้ือไดชําระ

ลวงหนาไปแลวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหา (๑๕%) ตอป นับตั้งแตวันท่ีผูขายไดรับเงินไป หรือวันท่ี  ผูซ้ือได

โอนเงินเขาบัญชีของผูขาย จนถึงวันท่ีผูขายชําระเงินคืนใหแกผูซ้ือจนครบถวน 

๑๓. ในการสงมอบสิ่งของใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูยื่นขอเสนอจะตองทํา

เครื่องหมาย หรือติดแผนปายระบุชื่อผูรับจาง และเลขที่สัญญาไวกับพัสดุที่สงมอบใหกับทางราชการทุกชิ้น 

(หากพัสดุมีขนาดเล็กใหติดไวท่ีกลอง หรือหอของพัสดุนั้น) และจะตองแจงให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก ทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา ๕ (หา) วันทําการของทางราชการ  

๑๔. การตรวจสอบคุณภาพของ กระเดื่องนิรภัย ลข. ซอมขวางแบบ สพ. ๕๘ และอ่ืนๆ ตามสัญญาจะกระทําใน

ประเทศไทย คาใชจายตลอดจนคาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกยุทโธปกรณ และหรือสิ่งของของทางราชการ และหรือ

บุคคลผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดขอบชดใชท้ังสิ้น 

๑๕. การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของของทางราชการ 

จํานวนอยางนอย ๓ (สาม) นาย ณ สถานท่ีสงมอบ 
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๑๖. การออกหนังสือรับรอง 

   กรณีท่ีผูขายประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือ

เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลง

นามในสัญญา และกรณีผูขายไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญาได หากมายื่น

ภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซ่ึงผูขายจะนําระยะเวลาทําการปกติท่ีเสียไปมา

กลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได 

 

                                           (       ( ลงชื่อ )   พ.ท.  สุชาติ  มีชูแสง ญ  เลิศฤทธิ์ทัศไนย                          
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