
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ชื่อโครงการ จัดซ้ือวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในรายการผลิตดาบปลายปน รุน เอ็ม ๙ พรอมฝกดาบสีดํา 

 และดายถักสีดํา ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปน แบบ เอ็ม ๙ และอ่ืนๆ ) รวม ๒๘ รายการ 

 ราคาชุดละ - บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๓,๕๔๐,๐๐๐.- บาท 

 เงินงบประมาณโครงการ ๓,๕๔๐,๐๐๐.- บาท ( สามลานหาแสนสี่หม่ืนบาทถวน ) 

 ราคากลาง ๓,๕๔๐,๐๐๐.- บาท ( สามลานหาแสนสี่หม่ืนบาทถวน )       

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

 ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปน  

ผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีเชิญชวนเสนอราคาดังกลาว  

 ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ    

กรมสรรพาวุธทหารบก  ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการยื่นขอเสนอครั้งนี้ 

 ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมี

คําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

 ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ( Electronic Government 

Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง 

 ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

 ๒.๑๑.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา และยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดาน

ผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ี

เขายื่นขอเสนอได 
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 ๒.๑๑.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคา  

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคา  

มีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

เขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอกิจการรวมคานั้น สามารถใช

คุณสมบัติและผลงานตามขอ ๒.๗ ของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนคุณสมบัติและผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

 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 บัญชี

รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน

หุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา 

เอกสารซ่ึงแสดงคุณสมบัติของกิจการรวมคา ตามขอ ๒.๑๑ และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา 

แลวแตกรณี 

 (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  

 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา  
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 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากร

แสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปน

บุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะแลวเทานั้น  

 (๒) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔ 

 (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา 

 ๓.๓ เอกสารใด ๆ ท่ีทําในตางประเทศซ่ึงผูยื่นขอเสนอ (หรือผูขาย/ผูรับจาง/ผูรับสัญญาอ่ืนใด กรณีเปนผูยื่น

ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย/ผูรับจาง/ผูรับสัญญาอ่ืนใด) นําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการเพ่ือ

ประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา การขอขยายเวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับ 

หรือการอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับการดําเนินการ (ซ้ือ/จาง/สัญญาอ่ืนใด) ของทางราชการในครั้งนี้ ผูท่ีทําเอกสาร หรือลง

ลายมือชื่อในเอกสารจะตองเปนผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นในนามหนวยงาน หรือนิติบุคคล หรือโดย

สวนตัวแลวแตกรณี และเอกสารดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อจากเจาหนาท่ีโดยลําดับ

แลวแตกรณี ตามขอ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๔ จึงจะถือวาเปนเอกสารท่ีถูกตอง 

 ๓.๓.๑ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของกระทรวงการตางประเทศ หรือโนตารีพับลิค หรือหนวยงานอ่ืนตาม

กฎหมายของประเทศผูท่ีทําเอกสาร เจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อ ในนามสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผูท่ีทําเอกสารและเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อใน

นามกระทรวงการตางประเทศไทย 

 ๓.๓.๒ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขต

อาณาในประเทศของผูท่ีทําเอกสาร และเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการ

ตางประเทศไทย (กรณีผูท่ีทําเอกสารไดมายังสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีอาณาเขตในประเทศของผูท่ีทํา

เอกสารดวยตนเองและลงนามตอหนาเจาหนาท่ีฝายสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย) 

 ๓.๓.๓ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของกระทรวงการตางประเทศ หรือโนตารีพับลิคหรือหนวยงานอ่ืนตามกฎหมาย

ของประเทศผูท่ีทําเอกสาร เจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือสถานกงสุลของ

ประเทศของผูท่ีทําเอกสารในประเทศไทย และเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวง

การตางประเทศไทย (กรณีท่ีไมมีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศของผูท่ีทําเอกสาร) 

           ๓.๓.๔ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของ ผูท่ี

ทําเอกสารซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทย และเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการ

ตางประเทศไทย (กรณีผูท่ีทําเอกสารไดมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของผูท่ีทําเอกสารในประเทศไทย

ดวยตนเอง และลงนามตอหนาเจาหนาท่ีฝายสถานทูตหรือสถานกงสุล) 
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 ๓.๔ เอกสารท่ีทําข้ึนโดยเจาหนาท่ีของสถานทูต หรือสถานกงสุลของตางประเทศซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทย ซ่ึงผูยื่น

ขอเสนอ (หรือผูขาย/ผูรับจาง/ผูรับสัญญาอ่ืนใด) นําไปแสดงตอทางราชการตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจรับรองเอกสารในนามสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ และเจาหนาท่ีผูมีอํานาจลงนาม

ในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการตางประเทศไทย 

 ๓.๕ เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศ จะตองผานการแปลเปนภาษาไทยโดยผูเชี่ยวชาญการแปลท่ีไดจดทะเบียน

ไวกับกระทรวงยุติธรรม กรณีคําแปลเอกสารท่ีเปนภาษาไทยกับตนฉบับท่ีเปนภาษาตางประเทศมีขอความขัดแยงกัน 

ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงขอความภาษาไทยนี้จะใชเปนหลักในการทําสัญญาซ้ือขาย

ดวย และหากทางราชการเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยท่ีขัดแยงกับภาษาตางประเทศนี้กอใหเกิดการไดเปรียบ

เสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนอยางเห็นไดชัดทางราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเง่ือนไข ซ่ึงอาจจะไมรับ

พิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได 

๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาตามท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา 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 ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลข

และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงเปนราคารวม คาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษี

อากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงแลว สําหรับรายการท่ีนําเขาจากตางประเทศทางราชการจะ

ดําเนินการขอยกเวนคาอากรทางศุลกากรขาเขาให จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองโรงงานชางแสง ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 ราคาท่ีเสนอจะตองมีกําหนดยืนราคาพัสดุยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ (เกาสิบ) วัน นับแตวันเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

 ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ลําดับ ๑ รายการท่ี ๑ – ๓, ลําดับ ๒ รายการท่ี ๑ – ๔ 

ไมเกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา , ลําดับ ๓ รายการท่ี ๑ – ๒ ไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา, ลําดับ ๔ รายการท่ี ๑ – ๑๘ และ ลําดับ ๕ รายการท่ี ๑ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

 ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุโกลน    

ใบดาบปลายปน แบบ เอ็ม ๙ และอ่ืนๆ รวม ๒๘ รายการ ตามท่ีกําหนดไวในใบเสนอราคาท่ีมีรายละเอียดครบถวน 

ตรงตาม คุณลักษณะเฉพาะฯ ท่ีทาง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ตองการ พรอมประทับตรา

ของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อกํากับไวใหชัดเจน โดยยื่นพรอมซองขอเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาและหรือ

ประกอบสัญญาหลักฐานเอกสารดังกลาวทาง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะยึดไวเปนเอกสาร

ของทางราชการ 
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 แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เปนภาษาตางประเทศ หากเปน

ภาษาตางประเทศท่ีมิใชภาษาอังกฤษ ผูยื่นขอเสนอตองแปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงแปลเปนภาษาไทย ในขอความ 

ท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดโดย

ผูเชี่ยวชาญการแปล ซ่ึงจดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรมและรับรองคําแปลมาดวย กรณีคําแปลเอกสารที่เปน

ภาษาไทยกับตนฉบับท่ีเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ    

กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือเอาขอความท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  

มากที่สุดเปนหลักในการพิจารณา ซึ่งขอความดังกลาวนี้จะใชเปนหลักในการทําสัญญาซื้อขายดวย และหาก        

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พิจารณาแลวเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยที่ขัดแยงกับ

ภาษาตางประเทศ หรือภาษาอังกฤษนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นอยางเห็นไดชัด     

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึงจะไมรับ

พิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได  

 สําหรับแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบใหพิจารณา ถาเปน

ภาษาตางประเทศจะตองแปลเปนภาษาไทยในสาระสําคัญท่ีกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะโดยผูเชี่ยวชาญการแปล ซ่ึง

ข้ึนทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทน

นิติบุคคลและหากคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก มีความประสงคจะขอดูตนฉบับเอกสารผูยื่นขอเสนอ

จะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยคัดเลือก ตรวจสอบภายใน ๓ (สาม) วันทําการ 

 เอกสารแคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ   

กรมสรรพาวุธทหารบก ถือวาเปนเอกสารหลักฐานในสาระสําคัญ หากผูยื่นขอเสนอรายใดยื่นเสนอราคา หลักฐานไม

ถูกตอง หรือไมครบถวน ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอ

รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณี

ท่ีพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เทานั้น 

 ๔.๕ กอนยื่นซองขอเสนอ ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารอ่ืน ๆ 

ท่ีทางราชการกําหนดใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารเชิญชวนเสนอราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองขอเสนอตาม

เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนฯ 

 ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นซองขอเสนอท่ีปดผนึกซองใหเรียบรอยจาหนาซองถึง “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 แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เอกสารเสนอราคาท่ียื่นตอทางราชการและลงทะเบียนแลวจะถอนคืนมิได และจะเปดซอง

ขอเสนอในวันท่ี .......................... พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ หองรับรอง แผนกจัดหา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เปนตนไป 

 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองขอเสนอแลว จะไมรับซองขอเสนอโดยเด็ดขาด 
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๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

 ๕.๑ ในการเชิญชวนเสนอราคาครั้งนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาตัดสินดวย 

ราคารวมท้ังส้ินเปนหลักในการพิจารณา  

 ๕.๒ ในการพิจารณาเสนอราคาในครั้งนี้ จะตัดสินโดยใชเกณฑราคาในการคัดเลือก ผูท่ีเสนอราคาต่ําสุดท่ีปฏิบัติ

ถูกตองตามเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนด เปนผูชนะในการขาย และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการเสนอราคาให

แลวเสร็จภายใน ๑๐ (สิบ) วันทําการ  

 ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไม

ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองขอเสนอไมถูกตอง ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก จะไมรับ

พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียด  

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 

กรมสรรพาวุธทหารบก กําหนดไวในเอกสารเชิญชวนเสนอราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผล

ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา

ผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

 ๕.๔ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ โดยไมมี

การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับหนังสือเชิญชวนของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ        

กรมสรรพาวุธทหารบก 

 (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล ( บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนออยางหนึ่งอยางใดหรือท้ังหมด 

ในใบเสนอราคา 

 (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเชิญชวนเสนอราคาท่ีเปนสาระสําคัญ หรือ

มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน   

 ๕.๕ ในการตัดสินการยื่นขอเสนอหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก หรือ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ     

กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาว ไมมีความเหมาะสม

หรือไมถูกตอง   

 ๕.๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 

หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการจัดซ้ือโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

และใหถือวาการตัดสินของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อ และ

ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอ

ราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 

เปนตน  
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 ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตามเอกสาร

เชิญชวนเสนอราคาได คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก หรือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก 

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารเชิญชวน

เสนอราคาใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีสิทธิ   

ท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ

คาเสียหายใด ๆ จาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

 ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือ หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการเสนอราคาหรือไดรับคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกันหรือมี

สวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 

 ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการยื่นขอเสนอ สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ (หา) วันทําการ นับแตวันท่ี   

ทําขอตกลงซ้ือ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา

ตามแบบสัญญาก็ได 

 ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการยื่นขอเสนอ ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ ( หา ) วันทําการ หรือ     

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เห็นวาไมสามารถจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ

ยื่นขอเสนอจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ      

กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน

เงินเทากับรอยละหา (๕%) ของราคาสิ่งของท่ีเสนอราคาให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก ยึดถือ

ไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (๑) เงินสด 

 (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก “กองทัพบก โดยศูนยอุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธ

ทหารบก” ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา  หรือกอนวันนั้น 

ไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ 

 (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ซ่ึงระบุวากระทําตอ “กองทัพบก โดยศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก” ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
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 (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 สําหรับรายการท่ีนําเขาจากตางประเทศทางราชการจะ

ดําเนินการขอยกเวนคาอากรทางศุลกากรขาเขาให ตามมูลคาของสิ่งของท่ีทางราชการไดรับมอบไว หรือผูขายไดสงมอบ

สิ่งของครบถวนตามสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือ และศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจ

รับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว  

๘. คาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารเชิญชวนเสนอราคานี้ หรือขอตกลงซ้ือขายเปนหนังสือใหคิดในอัตรา

รอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (๐.๑๐%) บาท ตอวัน ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการยื่นขอเสนอ ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขาย หรือทําขอตกลงเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความ

ชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๖ ( หก ) เดือน นับถัดจากวันท่ี ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดรับมอบสิ่งของ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑๕ ( สิบหา ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. การจายเงินลวงหนา 

 ๑๐.๑ ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละสิบหา (๑๕ %) ของราคาพัสดุท่ีเสนอ

ขายท้ังหมด แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน หรือ

หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 

ใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กอนหรือในขณะลงนามในสัญญากอนการรับเงินลวงหนานั้น 

และหากผูยื่นขอเสนอไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดหรือมีการบอกเลิกสัญญา ผูยื่นขอเสนอจะตองคืนเงินลวงหนาพรอม

ดอกเบี้ยรอยละสิบหา ( ๑๕% ) ตอปใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก นับตั้งแตวันท่ีผูยื่นขอเสนอ

ไดรับเงินไป หรือวันท่ี ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดโอนเงินเขาบัญชีของผูยื่นขอเสนอจนถึง

วันท่ีผูยื่นขอเสนอชําระเงินคืนใหแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จนครบถวน 
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 ๑๐.๒ การชําระเงินสวนท่ีเหลือซ่ึงเทากับรอยละแปดสิบหา ( ๘๕% ) ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก จะจายคาสิ่งของซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว สําหรับรายการท่ี

นําเขาจากตางประเทศทางราชการจะดําเนินการขอยกเวนคาอากรทางศุลกากรขาเขาให ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และ        

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

 ๑๐.๓ กรณีผูยื่นขอเสนอมีความประสงคไมขอรับเงินลวงหนา ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

จะจายคาสิ่งของซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว สําหรับรายการท่ีนําเขาจาก

ตางประเทศทางราชการจะดําเนินการขอยกเวนคาอากรทางศุลกากรขาเขาให ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และ ศูนยอุตสาหการ

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

 หลักประกันการรับเงินลวงหนาจะลดภาระการคํ้าประกันลงตามสวน เม่ือผูยื่นขอเสนอไดสงมอบสิ่งของในแตละครั้ง

ใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เปนท่ีเรียบรอยแลว ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก จะมอบหลักฐานการตรวจรับพัสดุใหกับผูยื่นขอเสนอเพ่ือนําไปลดภาระวงเงินคํ้าประกันการรับเงินลวงหนาลง 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

 ๑๑.๑ เงินคาสิ่งของสําหรับการจัดซ้ือครั้งนี้ไดมาจาก แผนจัดหา สป. รายการผลิตดาบปลายปน รุน เอ็ม ๙ 

พรอมฝกดาบสีดําและดายถักสีดํา จํานวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยใชงบประมาณท่ี ตร. โอนให ทบ. เบิกจายแทน ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งท่ี ๓ )  

 ๑๑.๒ เม่ือศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และได

ตกลงซ้ือสิ่งของตามการเสนอราคาแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผู ยื ่นขอเสนอซึ ่งเปนผู ขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ     

พาณิชยนาวี ดังนี้.-    

 (๑) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน            

นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน

ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได   

 (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึง

จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน

ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

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

 ๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไดคัดเลือกแลว หากไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก อาจ

พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ( ถามี ) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 

- ๑๐ – 

 

        ๑๑.๔ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนด

ในแบบสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ( ถามี ) 

        ๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารเชิญชวนเสนอราคานี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ

ตามคําวินิจฉัยของ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอ

ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ เพ่ิมเติม 

        ๑๑.๖ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ี

ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไมได 

 (๑) ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการ

จัดซ้ือหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 

 (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 (๓) การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ    

ทหารบก หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

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

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๑.๗ ในการสงมอบสิ่งของใหกับ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผูยื่นขอเสนอจะตองทํา

เครื่องหมาย หรือติดแผนปายระบุชื่อผูขาย และเลขท่ีสัญญาไวกับพัสดุท่ีสงมอบใหกับทางราชการทุกชิ้น (หากพัสด ุ  

มีขนาดเล็กใหติดไวท่ีกลอง หรือหอของพัสดุนั้น) และจะตองแจงให ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

ทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา ๕ ( หา ) วันทําการของทางราชการ  

 ๑๑.๘ การตรวจสอบคุณภาพของสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย คาใชจายตลอดจน

คาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกยุทโธปกรณ และหรือสิ่งของของทางราชการ และหรือบุคคลผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิด

ขอบชดใชท้ังสิ้น 

 ๑๑.๙ การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของของทาง

ราชการ จํานวนอยางนอย ๓ (สาม) นาย  ณ สถานท่ีสงมอบ 

 ๑๑.๑๐ กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอประสงคจะใหทางราชการออกหนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE) 

และหรือเอกสารหรือหนังสือรับรองใดๆ ใหยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการขอรับรองดังกลาวมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใช

ลงนามในสัญญา และกรณีผูยื่นขอเสนอไมสามารถยื่นเอกสารมาพรอมกับเอกสารเพ่ือใชลงนามในสัญญาได หากมายื่น

ภายหลังทางราชการจะออกใหภายใน ๑๕ (สิบหา) วันทําการ ซ่ึงผูยื่นขอเสนอจะนําระยะเวลาท่ีเสียไปมากลาวอาง

เพ่ือขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับไมได  ท้ังนี้หนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE) 

และหรือเอกสารหรือหนังสือรับรองใดๆ ท่ีผูยื่นขอเสนอประสงคจะขอรับนี้ ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ

ทหารบก จะออกใหเฉพาะในนามกองทัพบกตามอํานาจหนาท่ี ท่ี ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

ไดรับมอบหมายเทานั้น 

 



 

- ๑๑ – 

 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 

     ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย

และระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด  

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

      ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่น

ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

     ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ 

ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไวชั่วคราว  

 

 

                                                    ( ลงชื่อ ) พ.ท.   สมบุญ   เลิศฤท์ิทัศไนย 
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