
 
 

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference ) 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
     ชื่อโครงการ จัดหาพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ 
     จ านวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด ) 
     ราคาหน่วยละ  ๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๗,๐๐๐-บาท ( ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) 
     เงินงบประมาณโครงการ ๕๑๗,๐๐๐-บาท ( ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) 
     ราคากลาง ๕๑๗,๐๐๐-บาท ( ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )   

๒. คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ 
 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประก อบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
      ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ได้รับการเชิญชวนจาก ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก ให้เสนอราคาในครั้งนี้ 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ    
กรมสรรพาวุธทหารบก  ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic 
Government Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง 
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 ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 ๒.๑๑.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า”           
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
 ๒.๑๑.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า  
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอกิจการร่วมค้า
นั้น สามารถใช้คุณสมบัติและผลงานตามข้อ ๒.๗ ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
ข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่            
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา 
เป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้ามี ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล       
ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้ามี ) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่       
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า เอกสารซึ่งแสดงคุณสมบัติของกิจการร่าวมค้า ตามข้อ ๒.๑๑ และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) 
ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
                 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร, ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ ซึ่ง        
ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับ
มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น  
 (๒) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
 (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 ๓.๓ เอกสารใด ๆ ที่ท าในต่างประเทศ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ (หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอ่ืนใด กรณีเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอ่ืนใด) น าไปแสดงเป็นหลักฐานต่อทางราชการเพ่ือ
ประกอบการเสนอราคา การท าสัญญา การแก้ไขสัญญา การขอขยายเวลาท าการตามสัญญา การของดหรือลด
ค่าปรับ หรือการอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ (ซื้อ/จ้าง/สัญญาอ่ืนใด) ของทางราชการในครั้งนี้ ผู้ที่ท า
เอกสาร หรือลงลายมือชื่อในเอกสารจะต้องเป็นผู้มีอ านาจในการลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นในนามหน่วยงาน หรือ
นิติบุคคล หรือโดยส่วนตัวแล้วแต่กรณี และเอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อจาก
เจ้าหน้าที่โดยล าดับแล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๔ จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง 
 ๓.๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือโนตารีพับลิค หรือหน่วยงานอ่ืนตาม
กฎหมายของประเทศผู้ที่ท าเอกสาร เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อ ในนามสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยที่มีเขตอาณาในประเทศของผู้ที่ท าเอกสารและเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อ
ในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย 
 ๓.๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มี
เขตอาณาในประเทศของผู้ที่ท าเอกสาร และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวง
การต่างประเทศไทย (กรณีผู้ที่ท าเอกสารได้มายังสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอาณาในประเทศของผู้ที่
ท าเอกสารด้วยตนเองและลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย) 
 ๓.๓.๓ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานอ่ืนตาม
กฎหมายของประเทศผู้ที่ท าเอกสาร เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือสถาน
กงสุลของประเทศของผู้ที่ท าเอกสารในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนาม
กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่มีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอาณาในประเทศของผู้ที่ท า
เอกสาร) 
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             ๓.๓.๔ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศ
ของ ผู้ที่ท าเอกสารซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนาม
กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีผู้ที่ท าเอกสารได้มายังสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของผู้ที่ท าเอกสาร
ในประเทศไทยด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานทูตหรือสถานกงสุล) 
 ๓.๔ เอกสารที่ท าขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูต หรือสถานกงสุลของต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้
ยื่นข้อเสนอ (หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัญญาอ่ืนใด) น าไปแสดงต่อทางราชการต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจรับรองเอกสารในนามสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
ลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการต่างประเทศไทย 
 ๓.๕ เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่ได้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม กรณีค าแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความ
ขัดแย้งกัน ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการท า
สัญญาซื้อขายด้วย และหากทางราชการเห็นว่ากรณีค าแปลภาษาไทยที่ขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้ก่อให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข           
ซึ่งอาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้ 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคานี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอในท้ายใบเสนอ
ราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ
ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา  ( ถ้ามี ) ก ากับไว้ด้วย                 
ทุกแห่ง 
 ๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคารายการละเพียงราคาเดียว ตราหรือยี่ห้อ 
หรือแบบรุ่นเดียว, บริษัทผู้ผลิตเดียวและประเทศผู้ผลิตเดียว โดยเสนอราคาต่อหน่วย , ราคาต่อรายการและราคา
รวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ             
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งเป็นราคารวม                           
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้ ณ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 ราคาที่เสนอจะต้องมีก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๗ (เจ็ด) วันท าการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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 ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พระบรมรูป  ร.๕ 
ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ ตามที่ก าหนดไว้ในใบเสนอราคาที่มี
รายละเอียดครบถ้วน ตรงตามแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทางศูนย์อุตสาหการ  สรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก ต้องการพร้อมประทับตราของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อก ากับไว้ ให้ชัดเจนโดยยื่นพร้อม
ซองข้อเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญาหลักฐานเอกสารดังกล่าวทาง  ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ เป็นภาษาต่างประเทศ หากเป็น
ภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยใน
ข้อความที่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะ ของ  ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ได้โดยผู้เชี่ยวชาญการแปล ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรมและรับรองค าแปลมาด้วย กรณีค าแปลเอกสารที่
เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษ มีข้อความขัดแย้งกัน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือเอาข้อความที่เห็นว่าเป็นประโยชน์  ต่อ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก มากที่สุดเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งข้อความดังกล่าวนี้จะใช้เป็นหลักในการท าสัญญาซื้อขายด้วย      
และหาก ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีค าแปลภาษาไทยที่ขัดแย้งกับ
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษนี้ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด 
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขในสาระส าคัญ ซึ่งจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้  
 ส าหรับแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่แนบให้พิจารณาถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยในสาระส าคัญที่ก าหนดในคุณลักษณะเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญการแปล 
ซึ่งข้ึนทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรม
แทนนิติบุคคลและหากคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับเอกสารผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยคัดเลือก ตรวจสอบภายใน ๓ (สาม) วันท าการ 
 เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้  ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ       
กรมสรรพาวุธทหารบก ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานในสาระส าคัญ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดยื่นเสนอราคา หลักฐาน
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ ศูนยอุ์ตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เท่านั้น 
 ๔.๕ ก่อนยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการก าหนดให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารเชิญชวน
เสนอราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา 
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 ๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอ ปิดผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการ             
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา ตามเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เลขที่                  
ศอ. ...../๒๕๖๓” ยื่นต่อคณะกรรมการ ฯ ในวันที่ ......................  พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง 
๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง แผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เอกสารเสนอราคาที่ยื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนแล้ว              
จะถอนคืนมิได้ และจะเปิดซองข้อเสนอในวันที่ .......................... พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องรับรอง แผนกจัดหา           
ศูนย์ อุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลาเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองข้อเสนอโดยเด็ดขาด 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
     ๕.๑ ในการเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสินด้วย 
ราคารวมทั้งสิ้นเป็นหลักในการพิจารณา  
     ๕.๒ ในการพิจารณาเสนอราคาในครั้งนี้ จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดที่
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนด เป็นผู้ชนะในการขาย และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการ
เสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ (สิบ) วันท าการ  
     ๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่       
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคาในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
    ๕.๔ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่
มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับหนังสือเชิญชวนของ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ                  
กรมสรรพาวุธทหารบก 
 (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล ( บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนออย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเชิญชวนเสนอราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน   
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    ๕.๕ ในการตัดสินการยื่นข้อเสนอหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ            
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ิมเติมได้ ศูนย์อุตสา
หการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริง
ดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง   
    ๕.๖ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง   
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ               
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการจัดซื้อโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                 
เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ          
กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
ราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินการตาม
เอกสารเชิญชวนเสนอราคาได้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ                   
กรมสรรพาวุธทหารบก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินการตามเอกสารเชิญชวนเสนอราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก 
      ๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อ              
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือได้รับคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  

๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
    ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ (ห้า) วันท าการ นับแต่วันที่ท า
ข้อตกลงซื้อ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาก็ได้ 
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๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ ( ห้า ) วันท าการ หรือ               
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เห็นว่าไม่สามารถจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ              
กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาสิ่งของที่เสนอราคาให้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธ
ทหารบก ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
           (๑) เงินสด 
             (๒)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ “กองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ 
ทหารบก” ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน ๓ (สาม) วันท าการ 
           (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ซึ่งระบุว่ากระท าต่อ “กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
           (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
           (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
               หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. การจ่ายเงิน  
     ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจ่ายค่าสิ่งของตามมูลค่าของสิ่งของที่ทางราชการ  ได้รับ
มอบไว้ ซึ่งเป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว หรือผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว      

๘. ค่าปรับ 
    ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารเชิญชวนเสนอราคานี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือให้คิดใน
อัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) บาท ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
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๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
     ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขาย หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความ
ช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ (หก) เดือน นับถัดจากวันที่ ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน         
๑๕ ( สิบห้า ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
       ๑๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้า (๑๕%) ของราคาพัสดุที่เสนอ
ขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน หรือ
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันให้แก่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ก่อนหรือในขณะลงนามในสัญญาก่อนการรับเงิน
ล่วงหน้านั้น และหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
คืนเงินล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้า (๑๕%) ต่อปี ให้กับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับเงินไป หรือวันที่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้โอนเงินเข้า
บัญชีของผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอช าระเงินคืนให้แก่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
จนครบถ้วน 
       ๑๐.๒ การช าระเงินส่วนที่เหลือซึ่งเท่ากับร้อยละแปดสิบห้า  (๘๕%) ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบกจะจ่ายค่าสิ่ งของตามมูลค่าของสิ่ งของที่ทางราชการได้รับมอบไว้  ซึ่ งเป็นราคารวม ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม                  
ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขาย หรือเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  
       ๑๐.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ไม่ขอรับเงินล่วงหน้า ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก จะจ่ายค่าสิ่งของตามมูลค่าของสิ่งของที่ทางราชการได้รับมอบไว้  ซึ่งเป็นราคารวม ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม             
ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขาย หรือเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  
              หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าจะลดภาระการค้ าประกันลงตามส่วน เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบ
สิ่งของในแต่ละครั้งให้กับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะมอบหลักฐานการตรวจรับพัสดุให้กับผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือน าไปลดภาระวงเงินค้ า
ประกันการรับเงินล่วงหน้าลง 
 
 
 
 
 



 
- ๑๐ - 

   
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
      ๑๑.๑ เงินค่าสิ่งของส าหรับการจัดซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ แผนจัดหา สป. เพื่อจัดท าของที่ระลึกพิธี
เทดิเกรียติและอ าลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
                การจัดซื้อในครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพ่ือการจัดหาในครั้ง
ดังกล่าว ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สามารถยกเลิกการจัดซื้อได ้
        ๑๑.๒ เมื่อศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามเอกสารเชิญชวนเสนอราคาแล้ว ถ้ าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้.-    
                 (๑) แจ้งการสั่ง หรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้   
                (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี 
      ๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้คัดเลือกแล้ว หากไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ เป็นผู้ทิ้ งงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
      ๑๑.๔ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ( ถ้ามี ) 
      ๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารเชิญชวนราคานี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยของ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๑ - 

       
         ๑๑.๖ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยผู้ทีย่ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่ได้ 
              (๑) ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ใน
การจัดซื้อหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
              (๒) มีการกระท าที่ เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก                               
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ     
เสนอราคา 
              (๓) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ ศูนย์ อุตสาหการสรรพาวุธ               
กรมสรรพาวุธทหารบก หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
              (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     ๑๑.๗ ในการส่งมอบสิ่งของให้กับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผู้เสนอราคาจะต้องท า
เครื่องหมาย หรือติดแผ่นป้ายระบุชื่อผู้ขาย และเลขที่สัญญา ไว้กับพัสดุที่ส่งมอบให้กับทางราชการทุกชิ้น          
(หากพัสดุมีขนาดเล็กให้ติดไว้ที่กล่อง หรือห่อของพัสดุนั้น ) และจะต้องแจ้งให้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ         
กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันท าการของทางราชการ  
     ๑๑.๘ การตรวจทดสอบคุณภาพของสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาจะกระท าในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายตลอดจน
ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ยุทโธปกรณ์  และหรือสิ่งของของทางราชการ  และหรือบุคคลผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ทั้งสิ้น 
     ๑๑.๙ การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระท าในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของของทาง
ราชการ จ านวนอย่างน้อย  ๓  (สาม) นาย ณ สถานที่ส่งมอบ 
    ๑๑.๑๐ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ แกะสลักข้อความ “ ส าหรับเกียรติยศและความภาคภูมิใจในการอุทิศตน 
เพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน จ านวน ๙๔ ชุด  
     ๑๑.๑๑ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะให้ทางราชการออกหนังสือรับรองผู้ใช้ปลายทาง (END USER 
CERTIFICATE) และหรือเอกสารหรือหนังสือรับรองใดๆ ให้ยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกล่าว           
มาพร้อมกับเอกสารเพื่อใช้ลงนามในสัญญา และกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถยื่นเอกสารมาพร้อมกับเอกสารเพ่ือใช้
ลงนามในสัญญาได้ หากมายื่นภายหลังทางราชการจะออกให้ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันท าการ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะน า 
ระยะเวลาที่เสียไปมากล่าวอ้างเพ่ือขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้  ทั้งนี้หนังสือ
รับรองผู้ใช้ปลายทาง (END USER CERTIFICATE) และหรือเอกสารหรือหนังสือรับรองใดๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ประสงค์จะขอรับนี้ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะออกให้เฉพาะในนามกองทัพบกตาม
อ านาจหน้าที่ที่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
 
 
 
 



 
- ๑๒ - 

 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 
      ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
      ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
      ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ 
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไว้ชั่วคราว  
 

                                                ( ลงชื่อ )   พันโท  วีรศักดิ์   นิลแก้ว   
                                                                    ( วีรศักดิ์   นิลแก้ว )      
                                                           ประธานกรรมการร่างขอบเขตของงาน                   

                                         ( ลงชื่อ ) ร้อยเอกหญิง  นภาภรณ์  พันธ์อยู่ 
                                                                    ( นภาภรณ์  พันธ์อยู่ )     
                                                                กรรมการร่างขอบเขตของงาน  

                                                ( ลงชื่อ ) ร้อยตรี  พิทยา  เจ๊กสูงเนิน 
                                                                    ( พิทยา  เจ๊กสูงเนิน )     
                                                                กรรมการร่างขอบเขตของงาน  


