
 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

     ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุและอุปกรณเพ่ือสนับสนุนโครงการเสริมสรางหนวยและยุทโธปกรณงบงานโครงการ

จัดหายุทโธปกรณ โครงการจัดหาเครื่องชวยฝกประเภทลูกระเบิดซอมขวาง ( ทองเหลืองทําชิ้นสวนกระสุนปน 

และอ่ืน ๆ ) รวม ๖ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เงินงบประมาณโครงการ ๗๕,๙๕๐.- บาท ( เจ็ดหม่ืนหาพันเการอยหาสิบบาทถวน ) 

ราคากลาง  ๗๕,๙๕๐.- บาท ( เจ็ดหม่ืนหาพันเการอยหาสิบบาทถวน ) 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

    ๒.๑ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูมีอาชีพท่ีคาขายพัสดุดังกลาว 

    ๒.๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว        

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

    ๒.๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน 

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

    ๒.๔ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล    

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

    ๒.๕ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูยื่นขอเสนอในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทํา  

สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

    ๒.๖ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

          ๒.๖.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน 

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติ

ดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาวคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการ

รวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอได 

           ๒.๖.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวม

คามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการรวมคานั้น 

สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

                    ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)       

    ๒.๗ ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการขาย 
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  ๓.หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

      ๓.๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

    (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

  (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        

มีกําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ (หก) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา บัญชี 

รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมี

กําหนดอายุการรับรองไมเกิน ๖ (หก) เดือน นับแตวันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกใหจนถึงวันท่ีเสนอราคา หนังสือ

บริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

    (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ      

ผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

    (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา

รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช

สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

    (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  

         (๔.๑) หนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                 (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร, สําเนาใบทะเบียนภาษี 

มูลคาเพ่ิม ฯลฯ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

        ๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน    

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

     ๔.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซ่ึงไดรับการจัดทําจากคณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ และไดรับ

อนุมัติจาก กองทัพบก ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

     ๔.๒ ราคาท่ีเสนอโดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบสิ่งของให ณ กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ      

กรมสรรพาวุธทหารบก ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

     สงมอบไมเกิน ๑๘๐ (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

     การดําเนินการในครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

๗. การทําสัญญาซ้ือ 

     ผูชนะการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะตองทําสัญญากับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบกภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ  

รอยละหา (๕%) ของราคาท่ีเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได ให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

      ๗.๑ เงินสด 

      ๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีหรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ (สาม) 

วันทําการ 

      ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

      ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ

บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงชื่อเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

      ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  

            หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการคัดเลือก 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันแลว 

๘. อัตราคาปรับ  

    คาปรับ จะกําหนดในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (๐.๑๐ %) บาท ตอวัน   

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

    ผูชนะการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาแลวแตกรณี จะตอง

รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ (หนึ่ง) ป นับถัดจากวันท่ี             

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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๑๐. การจายเงิน  

      ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากร

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงแลว ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย 

ซ่ึง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายเงินใหตามมูลคาของสิ่งของท่ีทางราชการไดรับมอบ

ไว และ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

     หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับทางราชการ 

๑๑. ในการสงมอบสิ่งของใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูขายจะตองทําเครื่องหมาย 

หรือติดแผนปายระบุชื่อผูขาย และเลขท่ีสัญญาไวกับพัสดุท่ีสงมอบใหกับทางราชการทุกชิ้น (หากพัสดุมีขนาด

เล็กใหติดไวท่ีกลอง หรือหอของพัสดุนั้น) และจะตองแจงให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา ๕ (หา) วันทําการของทางราชการ 

๑๒. การออกหนังสือรับรอง 

   กรณีท่ีผูขายประสงคใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือ

เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใช  

ลงนามในสัญญา และกรณีผูขายไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญาได หากมายื่น

ภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการปกติ ซ่ึงผูขายจะนําระยะเวลาทําการปกติท่ีเสียไป

มากลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได 

 

 

                  ( ลงชื่อ ) ร.อ.หญิง  นภาภรณ   พันธอยู 

                                                                          ( นภาภรณ   พันธอยู ) 

                                                                       เจาหนาท่ีรางขอบเขตของงาน                             


