
 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

     ชื่อโครงการ  จัดหาชุดอุปกรณเก็บปลอกกระสุน สําหรับ ปลย. M ๑๖ จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด  

     ราคาชุดละ ๙๘๐.- บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๑,๙๖๐,๐๐๐.- บาท     

     เงินงบประมาณโครงการ  ๑,๙๖๐,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งลานเกาแสนหกหม่ืนบาทถวน )       

     ราคากลาง  ๑,๙๖๐,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งลานเกาแสนหกหม่ืนบาทถวน )       

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

     ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

     ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

     ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

     ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

     ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ

รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

     ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

     ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีเชิญชวนเสนอราคาดังกลาว  

     ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก  ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการยื่นขอเสนอครั้งนี้ 

     ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ

ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

     ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ( Electronic 

Government Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง 

     ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

  ๒.๑๑.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวน

คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

ของกิจการรวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอได 
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  ๒.๑๑.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการ

รวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการรวมคา

นั้น สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

           ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

     ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือ 

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) 
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    ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงติดอากร

แสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้ หากผูรับมอบอํานาจ

เปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะแลวเทานั้น  

          (๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔ 

 (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 

     ๓.๓ เอกสารใด ๆ ท่ีทําในตางประเทศซ่ึงผูยื่นขอเสนอ (หรือผูขาย/ผูรับจาง/ผูรับสัญญาอ่ืนใด กรณีเปนผูยื่น

ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย/ผูรับจาง/ผูรับสัญญาอ่ืนใด) นําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการเพ่ือ

ประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา การขอขยายเวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลด

คาปรับ หรือการอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับการดําเนินการ (ซ้ือ/จาง/สัญญาอ่ืนใด) ของทางราชการในครั้งนี้ ผูท่ีทํา

เอกสาร หรือลงลายมือชื่อในเอกสารจะตองเปนผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นในนามหนวยงาน หรือ

นิติบุคคล หรือโดยสวนตัวแลวแตกรณี และเอกสารดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อจาก

เจาหนาท่ีโดยลําดับแลวแตกรณี ตามขอ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๔ จึงจะถือวาเปนเอกสารท่ีถูกตอง 

           ๓.๓.๑ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของกระทรวงการตางประเทศ หรือโนตารีพับลิค หรือหนวยงานอ่ืนตาม

กฎหมายของประเทศผูท่ีทําเอกสาร เจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อ ในนามสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผูท่ีทําเอกสารและเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อ

ในนามกระทรวงการตางประเทศไทย 

           ๓.๓.๒ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยท่ีมี

เขตอาณาในประเทศของผูท่ีทําเอกสาร และเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวง

การตางประเทศไทย (กรณีผูท่ีทําเอกสารไดมายังสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผูท่ี

ทําเอกสารดวยตนเองและลงนามตอหนาเจาหนาท่ีฝายสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย) 

           ๓.๓.๓ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของกระทรวงการตางประเทศ หรือโนตารีพับลิคหรือหนวยงานอ่ืนตามกฎหมาย

ของประเทศผูท่ีทําเอกสาร เจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือสถานกงสุลของ

ประเทศของผูท่ีทําเอกสารในประเทศไทย และเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการ

ตางประเทศไทย (กรณีท่ีไมมีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผูท่ีทําเอกสาร) 

           ๓.๓.๔ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของ   

ผูท่ีทําเอกสารซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทย และเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการ

ตางประเทศไทย (กรณีผูท่ีทําเอกสารไดมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของผูท่ีทําเอกสารในประเทศ

ไทยดวยตนเอง และลงนามตอหนาเจาหนาท่ีฝายสถานทูตหรือสถานกงสุล) 

     ๓.๔ เอกสารท่ีทําข้ึนโดยเจาหนาท่ีของสถานทูต หรือสถานกงสุลของตางประเทศซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทย     

ซ่ึงผูยื่นขอเสนอ (หรือผูขาย/ผูรับจาง/ผูรับสัญญาอ่ืนใด) นําไปแสดงตอทางราชการตองไดรับการตรวจสอบและ

รับรองจากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจรับรองเอกสารในนามสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ และเจาหนาท่ีผูมี

อํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการตางประเทศไทย 
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       ๓.๕ เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศ จะตองผานการแปลเปนภาษาไทยโดยผูเชี่ยวชาญการแปลท่ีไดจด

ทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม กรณีคําแปลเอกสารท่ีเปนภาษาไทยกับตนฉบับท่ีเปนภาษาตางประเทศมีขอความ

ขัดแยงกัน ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงขอความภาษาไทยนี้จะใชเปนหลักในการทํา

สัญญาซ้ือขายดวย และหากทางราชการเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยท่ีขัดแยงกับภาษาตางประเทศนี้กอใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนอยางเห็นไดชัดทางราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเง่ือนไข ซ่ึง

อาจจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได 

๔. การเสนอราคา 

    ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาตามท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไข

ใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอในทายใบเสนอราคาใหชัดเจน 

จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลข และตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม 

แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา ( ถามี ) กํากับไวดวยทุกแหง 

    ๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคารายการละเพียงราคาเดียว ตราหรือยี่หอ หรือ

แบบรุนเดียว, บริษัทผูผลิตเดียวและประเทศผูผลิตเดียว โดยเสนอราคาตอหนวย, ราคาตอรายการและราคารวม               

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ      

ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงเปนราคารวม             

คาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวดวยแลว แตไมรวมถึง     

คาอากรทางศุลกากรขาเขา ซ่ึงทางราชการจะดําเนินการขอยกเวนให จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองโรงงาน    

ชางแสง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  

          ราคาท่ีเสนอจะตองมีกําหนดยืนราคาพัสดุยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ (เกาสิบ) วัน นับแตวันเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

     ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๘๐ (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญา 

     ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดอุปกรณ

เก็บปลอกกระสุน สําหรับ ปลย. M ๑๖ ตามท่ีกําหนดไวในใบเสนอราคาท่ีมีรายละเอียดครบถวน ตรงตามคุณ

ลักษณะเฉพาะฯ ท่ีทาง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ตองการ พรอมประทับตราของบริษัทฯ 

และลงลายมือชื่อกํากับไวใหชัดเจน โดยยื่นพรอมซองขอเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา

หลักฐานเอกสารดังกลาวทาง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะยึดไวเปนเอกสารของทาง

ราชการ 
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             แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนภาษาตางประเทศ หากเปน

ภาษาตางประเทศท่ีมิใชภาษาอังกฤษ ผูยื่นขอเสนอตองแปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลเปนภาษาไทย      

ในขอความท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก ไดโดยผูเชี่ยวชาญการแปล ซ่ึงจดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรมและรับรองคําแปลมาดวย กรณีคําแปล

เอกสารท่ีเปนภาษาไทยกับตนฉบับท่ีเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือเอาขอความท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ       

กรมสรรพาวุธทหารบก  มากท่ีสุดเปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงขอความดังกลาวนี้จะใชเปนหลักในการทําสัญญาซ้ือ

ขายดวย และหาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พิจารณาแลวเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยท่ี

ขัดแยงกับภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนอยาง

เห็นไดชัด  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ 

ซ่ึงจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได  

             สําหรับแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีแนบใหพิจารณา  ถาเปน

ภาษาตางประเทศจะตองแปลเปนภาษาไทยในสาระสําคัญท่ีกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะโดยผูเชี่ยวชาญการแปล 

ซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรม

แทนนิติบุคคลและหากคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก มีความประสงคจะขอดูตนฉบับเอกสารผูยื่น

ขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยคัดเลือก ตรวจสอบภายใน ๓ (สาม) วันทําการ 

             เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก ถือวาเปนเอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูยื่นขอเสนอรายใดยื่นเสนอราคา หลักฐาน

ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่น

ขอเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้

เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เทานั้น 

      ๔.๕ กอนยื่นซองขอเสนอ ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารอ่ืน 

ๆ ท่ีทางราชการกําหนดใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารเชิญชวนเสนอราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลง  ยื่นซองขอเสนอ

ตามเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนฯ 

      ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นซองขอเสนอ ปดผนึกซองใหเรียบรอยจาหนาซองถึง “ประธานคณะกรรมการซ้ือ

หรือจางโดยวิธีคัดเลือก” โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคา ตามเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เลขท่ี ศอ. .../

๒๕๖๓” ยื่นตอคณะกรรมการ ฯ ในวันท่ี ......................  พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ 

นาฬิกา ณ หองรับรอง แผนกจัดหา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เอกสารเสนอราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนแลวจะ

ถอนคืนมิได และจะเปดซองขอเสนอในวันท่ี .......................... พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ หองรับรอง แผนกจัดหา ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแตเวลา 

๐๙.๐๐ นาฬิกา เปนตนไป 

              เม่ือพนกําหนดเวลาเสนอราคาแลว จะไมรับซองขอเสนอโดยเด็ดขาด 
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๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

     ๕.๑ ในการเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสิน

ดวย ราคารวมท้ังสิ้นเปนหลักในการพิจารณา  

     ๕.๒ ในการพิจารณาเสนอราคาในครั้งนี้ จะตัดสินโดยใชเกณฑราคาในการคัดเลือก ผูท่ีเสนอราคาต่ําสุดท่ี

ปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนด เปนผูชนะในการขาย และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการ

เสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันทําการ  

     ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง 

หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองขอเสนอไมถูกตอง ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 

จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี     

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคาในสวนท่ีมิใช

สาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการ

ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

    ๕.๔ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ โดยไม

มีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับหนังสือเชิญชวนของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ       

กรมสรรพาวุธทหารบก 

 (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล ( บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนออยางหนึ่งอยางใดหรือท้ังหมด

ในใบเสนอราคา 

 (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเชิญชวนเสนอราคาท่ีเปนสาระสําคัญ 

หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน   

    ๕.๕ ในการตัดสินการยื่นขอเสนอหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก หรือ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ         

กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาว ไมมีความ

เหมาะสมหรือไมถูกตอง   

    ๕.๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทรงไว ซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด          

หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการจัดซ้ือโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เปนเด็ดขาด ผูยื่น

ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณา

ยกเลิกการจัดซ้ือ และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับคัดเลือกหรือไมก็ตาม หาก

มีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปนตน  

 



 

- ๗ – 

 

                  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตาม

เอกสารเชิญชวนเสนอราคาได คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก หรือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ         

กรมสรรพาวุธทหารบก จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ

ดําเนินการตามเอกสารเชิญชวนเสนอราคาใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่น

ขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก 

      ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือ 

หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการเสนอราคาหรือไดรับคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน

หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 

    ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการยื่นขอเสนอ สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ (หา) วันทําการ นับแตวันท่ีทํา

ขอตกลงซ้ือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาก็ได 

    ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการยื่นขอเสนอ ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ ( หา ) วันทําการ หรือ   

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เห็นวาไมสามารถจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะ

การยื่นขอเสนอจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญา หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงินเทากับรอยละหา (๕%) ของราคาสิ่งของท่ีเสนอราคาให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก 

ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

          (๑) เงินสด 

             (๒)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก “กองทัพบก โดยศูนยอุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก”  

ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา  หรือกอนวันนั้น ไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ 

           (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ซ่ึงระบุวากระทําตอ “กองทัพบก โดยศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

           (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

 

 



 

                                                    - ๘ - 

 

         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

               หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการยื่นขอเสนอ 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

               หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับมอบไวแลว 

๗. การจายเงิน  

     ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจายคาสิ่งของซ่ึงเปนราคารวม คาภาษีมูลคาเพ่ิม       

ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวดวยแลว แตไมรวมถึงคาอากรทางศุลกากรขาเขา 

ซ่ึงทางราชการจะดําเนินการขอยกเวนให ตามมูลคาของสิ่งของท่ีทางราชการไดรับมอบไว หรือผูขายไดสงมอบ

สิ่งของครบถวนตามสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือ และศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได

ตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว      

๘. คาปรับ 

    คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารเชิญชวนเสนอราคานี้ หรือขอตกลงซ้ือขายเปนหนังสือใหคิด

ในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (๐.๑๐%) บาท ตอวัน ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

     ผูชนะการยื่นขอเสนอ ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขาย หรือทําขอตกลงเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความ

ชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๖  (หก) เดือน นับถัดจากวันท่ี ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. การจายเงินลวงหนา 

        ๑๐.๑ ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละสิบหา (๑๕%) ของราคาพัสดุท่ี

เสนอขายท้ังหมด แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน 

หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ

หนังสือคํ้าประกัน ใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก กอนหรือขณะลงนามในสัญญากอนการ

รับเงินลวงหนานั้น และหากผูยื่นขอเสนอไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หรือมีการบอกเลิกสัญญา ผูยื่นขอเสนอ

จะตองคืนเงินลวงหนาพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหา (๑๕%) ตอปใหกับศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก นับตั้งแตวันท่ีผูยื่นขอเสนอไดรับเงินไป หรือวันท่ีศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได

โอนเงินเขาบัญชีของผูยื่นขอเสนอจนถึงวันท่ีผูยื่นขอเสนอชําระเงินคืนใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรม

สรรพาวุธทหารบก จนครบจํานวน 

 

 



 

- ๙ - 

      ๑๐.๒ การชําระเงินสวนท่ีเหลือซ่ึงเทากับรอยละแปดสิบหา (๘๕%) ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

จะจายคาสิ่งของซ่ึงเปนราคารวม คาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ     

ท้ังปวงไวดวยแลว แตไมรวมถึงคาอากรทางศุลกากรขาเขา ซ่ึงทางราชการจะดําเนินการขอยกเวนใหแก              

ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของตามมูลคาของสิ่งของท่ีทางราชการไดรับ

มอบไว หรือผูขายไดสงมอบสิ่งของครบถวนตามสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือ และศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ       

กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว      

     ๑๐.๓ กรณีผูยื่นขอเสนอมีความประสงคไมขอรับเงินลวงหนา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

จะจายคาสิ่งของซ่ึงเปนราคารวม คาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน  ๆท้ังปวงไวดวยแลว 

แตไมรวมถึงคาอากรทางศุลกากรขาเขา ซ่ึงทางราชการจะดําเนินการขอยกเวนให แกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูขาย ตามมูลคาของสิ่งของท่ีทางราชการไดรับมอบไว หรือผูขายไดสงมอบสิ่งของครบถวนตาม

สัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือ และศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว      

              หลักประกันการรับเงินลวงหนาจะลดภาระการคํ้าประกันลงตามสวน เม่ือผูยื่นขอเสนอไดสงมอบ

สิ่งของในแตละครั้งใหกับศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เปนท่ีเรียบรอยแลว ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะมอบหลักฐานการตรวจรับพัสดุใหกับผูยื่นขอเสนอเพ่ือนําไปลดภาระวงเงินคํ้า

ประกันการรับเงินลวงหนาลง 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

        ๑๑.๑ เงินคาสิ่งของสําหรับการจัดซ้ือครั้งนี้ไดมาจาก กลุมงบงานโครงการเสริมสรางหนวยและยุทโธปกรณ 

งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ โครงการจัดหายุทโธปกรณสนับสนุนหนวยตามโครงการ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๓ รายการจัดหาชุดอุปกรณเก็บปลอกกระสุน สําหรับ ปลย. M ๑๖ การจัดซ้ือในครั้งนี้จะมีการลงนามใน

สัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือไดเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีท่ีไมได

รับการจัดสรรงบประมาณรายจาย เพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

สามารถยกเลิกการจัดซ้ือได 

        ๑๑.๒ เม่ือศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย 

และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามเอกสารเชิญชวนเสนอราคาแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้.-    

               (๑) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน            

นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได   

              (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย 

ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

            (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี 



        

- ๑๐ - 

 

        ๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดคัดเลือกแลว หากไมไปทํา

สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ( ถามี ) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

        ๑๑.๔ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ

ขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ( ถามี ) 

        ๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารเชิญชวนราคานี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตอง

ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด 

และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ เพ่ิมเติม 

        ๑๑.๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได 

โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไมได 

                (๑) ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชใน

การจัดซ้ือหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 

                (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ

เสนอราคา 

                   (๓) การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ    

ทหารบก หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

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

กฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

         ๑๑.๗ กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอประสงคจะใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER 

CERTIFICATE) และหรือเอกสารหรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมา

พรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญา และกรณีผูยื่นขอเสนอไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใช

ลงนามในสัญญาได หากมายื่นภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการ ซ่ึงผูยื่นขอเสนอจะ

นําระยะเวลาท่ีเสียไปมากลาวอางเพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได  ท้ังนี้หนังสือ

รับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือเอกสารหรือหนังสือรับรองใดๆ ท่ีผูยื่นขอเสนอประสงค

จะขอรับนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะออกใหเฉพาะในนามกองทัพบกตามอํานาจหนาท่ี ท่ี  

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกไดรับมอบหมายเทานั้น 

 

 

 



 

- ๑๑ – 

 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 

     ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี

กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด  

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

      ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่น

ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

     ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ 

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไวชั่วคราว  

 

                                                    ( ลงชื่อ ) พ.ท.  สมบุญ  เลิศฤทธิ์ทัศไนย ญ  เลิศฤทธิ์ทัศไนย                          

                                                                      ( สมบุญ  เลิศฤทธิ์ทัศไนย )     

                                                               ประธานคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน      

                                                ( ลงชื่อ )  ร.อ.หญิง  นภาภรณ   พันธอยู     

                                                                       ( นภาภรณ   พันธอยู )     

                                                                 กรรมการรางขอบเขตของงาน               

                                                    ( ลงชื่อ )  ร.ต.  พิทยา   เจ็กสูงเนิน  พันธอยู                          

                                                                      ( พิทยา   เจ็กสูงเนิน )     

                                                                  กรรมการรางขอบเขตของงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


