
 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

ชื่อโครงการ ซื้อไม้ยางขนาด ๑" X ๘" X ๔.๐๐ ม., ๑" X ๑๐" X ๔.๕๐" ม., ๑ ๑/๒" X ๓" X ๔.๐๐ ม., ๑ ๑/๒" X ๓" X ๕.๐๐ ม., ๒" X 

๔" X ๔.๐๐ ม., ๒" X ๗" X ๔.๐๐ ม., ๒ ๑/๒" X ๕" X ๔.๐๐ ม., ๓" X ๗" X ๔.๐๐ ม. และขนาดอื่นๆ ( ขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. ) 
จ านวน ๑๘ ฟ๓  
เงินงบประมาณโครงการ ๒๓,๔๐๐.- บาท ( สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
ราคากลาง ๒๓,๔๐๐.- บาท ( สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เชิญชวนเสนอราคาดังกล่าว  
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ    
กรมสรรพาวุธทหารบก  ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Government 
Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 ๒.๑๑.๑ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้าน
ผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า
ที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
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 ๒.๑๑.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า   
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอกิจการร่วมค้านั้น 
สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่          
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ๓.๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
เอกสารซึ่งแสดงคุณสมบัติของกิจการร่วมค้า ตามข้อ ๒.๑๑ และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า 
แล้วแต่กรณ ี 
  (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน 
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๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     ๔.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้รับการจัดท าจากคณะกรรมการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ และได้รับ
อนุมัติจาก กองทัพบก ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๔.๒ ราคาที่เสนอโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบสิ่งของให้ ณ กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ     
กรมสรรพาวุธทหารบก ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
      การด าเนินการในครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

๗. การท าสัญญาซื้อ 
     ผู้ชนะการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องท าสัญญากับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
๘. การจ่ายเงิน  
     ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากร
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ตามมูลค่าของสิ่งของที่ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบไว้ 
หรือผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
๙. ในการส่งมอบสิ่งของให้กับ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผู้ขายจะต้องท าเครื่องหมายหรือ
ติดแผ่นป้ายระบุชื่อผู้ขาย และเลขที่ใบสั่งซื้อไว้กับพัสดุที่ส่งมอบให้กับทางราชการทุกชิ้น (หากพัสดุมีขนาดเล็กให้ติด
ไว้ที่กล่อง หรือห่อของพัสดุนั้น) และจะต้องแจ้งให ้ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ( ห้า ) วันท าการของทางราชการ    

 
 
               ( ลงชื่อ)  ร้อยเอกหญิง   นภาภรณ์   พันธ์อยู่ 

                                                                          ( นภาภรณ์   พันธ์อยู่ ) 
                                                                       เจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงาน                             


