
 
 
 

ประกาศกรมการทหารช่าง 
เรื่อง  สอบราคาแลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง กับ สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง 

...................................... 
           กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะสอบราคาแลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จ านวน 
๒๕ รายการ ซึ่งมีน้ าหนักรวม ๑๘๑,๓๕๗.๙๐ กิโลกรัม ราคากลางเป็นจ านวนเงิน ๑,๘๑๓,๕๗๙.-บาท กับ 
รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หลังคาสูง จ านวน ๑ คัน 
ตามบัญชีรายละเอียดของยานพาหนะ แนบท้ายเอกสารสอบราคาในข้อ ๑.๑ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง   

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๗.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับแลกเปลี่ยนพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
           ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่  กรมการ
ทหารช่าง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาครั้งนี ้
  ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

   ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึงวันที่          
๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ ณ กองจัดหา กรมการทหารช่าง อ าเภอเมือง
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี และก าหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่  ๒๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา 
๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประกวดราคาและสอบราคาของ  กรมการทหารช่าง  อาคารสโมสรนายทหารประทวน              
ค่ายภาณุรังษ ี อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
           ผู้สนใจที่จะเข้าเสนอราคาครั้งนี้ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอเอกสารประกอบการเสนอ
ราคาได้ที่ กองจัดหา กรมการทหารช่าง ระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึงวันที่           
๒๖ เดือน  มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ต่อ ๕๓๒๒๘           
ในวันและเวลาราชการ 
                                         ประกาศ    ณ    วันที่   ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                         (ลงชื่อ) พลตรี  ทรงยศ  อินทรเนตร  

                                               ( ทรงยศ  อินทรเนตร ) 
                                                                รองเจ้ากรมการทหารช่าง  ท าการแทน 
                                                  เจ้ากรมการทหารช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาแลกเปลี่ยน เลขที่  ๔๖  /๒๕๖๒ 

การแลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง กับ สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง 

ตามประกาศกรมการทหารช่าง ลงวันที่   ๑๑   เดือน    มีนาคม    พุทธศักราช   ๒๕๖๒ 
------------------------------------------ 

  กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะสอบราคาแลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่างที่ช ารุด 
จ านวน ๒๕ รายการ ซึ่งมีน้ าหนักรวม ๑๘๑,๓๕๗.๙๐ กิโลกรัม ราคากลางเป็นจ านวนเงิน ๑,๘๑๓,๕๗๙.-บาท 
กับ รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หลังคาสูง จ านวน ๑ คัน 
  สิ่งอุปกรณ์ที่จะน ามาแลกเปลี่ยนนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ทางราชการก าหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคาแลกเปลี่ยน ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารแลกเปลี่ยนโดยวิธีสอบราคา 
             ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณท์ี่ต้องการแลกเปลี่ยน 
   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
   ๑.๓ แบบสัญญาแลกเปลี่ยน 
   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
        (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
        (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
        (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
        (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง   
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 
 
 
 



๒ 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับแลกเปลี่ยนพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
           ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่  กรมการ
ทหารช่าง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาครั้งนี ้
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดยแยกเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) พร้อมแบบ หส.๑ แบบ หส.๒ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน
ผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.๑, แบบ บอจ.๒, แบบ บอจ.๓, 
แบบ บอจ.๕ และแบบ บอจ.๔ (ถ้ามี) หรือ แบบ บมจ.๐๐๑, แบบ บมจ. ๐๐๒, แบบ บมจ.๐๐๓, แบบ บมจ.
๐๐๕ และ แบบ บมจ.๐๐๖ แล้วแต่กรณี) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   (๔)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
   (๔.๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นข้อเสนอ และ
ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)  และส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๔.๓) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) 
 
 



๓ 

  ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน ให้แนบหนังสือ         
มอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้มอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ใช้อยู่
ปัจจุบันของผู้รับมอบอ านาจ  และส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี) และส าเนาหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด 
   (๒) แคตตาล็อค หรือ แบบรูปรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามแบบ 
รายการที่จะเสนอแลกเปลี่ยน พร้อมแคตตาล็อค หรือ ภาพถ่ายชุดอุปกรณ์ตกแต่ง VIP จ านวน ๑ ชุด  
   (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)  
  ๔. การยื่นซองสอบราคา 
  ๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามแบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ ตามที่
แนบท้ายเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน          
ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการ
ขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒         
ให้ครบถ้วน พร้อมผนึกซอง 
   ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท ทั้งนี้ ราคารวมทั้งสิ้นที่เสนอจะต้องตรงกันทั้ง        
ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น        
ซึ่งรวมภาษมีูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว  
    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ (สามร้อย) วัน นับแต่วัน
เปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได ้
   ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง ณ กองคลังทหารช่าง  
กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยน และขนย้ายซากสิ่งอุปกรณอ์อกจากกองคลังทหารช่าง ไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับถัดจากวันที่ราชการได้รับมอบพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว   
   ๔.๔ สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง ที่ กรมการทหารช่าง ต้องการแลกเปลี่ยนกับซากสิ่งอุปกรณ์          
สายช่างครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาพร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่ง VIP  
   ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุจ านวนสิ่งอุปกรณ์ที่เสนอแลกเปลี่ยนกับซากสิ่งอุปกรณ์ของทาง
ราชการ และแจ้งในใบเสนอราคาด้วยว่า สิ่งอุปกรณ์ที่จะเสนอแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด แบบหรือรุ่นใด 
(ถ้ามี) และเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศใด  สิ่งอุปกรณ์ที่ได้เสนอแลกเปลี่ยนเพียงยี่ห้อแบบหรือรุ่นเดียวเท่านั้น  
โดยจะต้องมรีายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต้องไม่น้อยกว่าหรือดีกว่าที่ทางราชการก าหนด   
 
 
 



๔ 

   ๔.๖ กรมการทหารช่าง  จะใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน ที่แนบท้ายหนังสือ  กรมการขนส่งทหารบก ที่ กห ๐๔๔๔/๗๐๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
เป็นหลักในการพิจารณาผลในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ส าหรับชุดตกแต่ง VIP ให้เป็นตามแบบของผู้ยื่นข้อเสนอ  
           ๔.๗ เอกสารตามข้อ ๓ และ ๔ ที่เสนอต่อทางราชการ ต้องประทับตราบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) 
และลงนามก ากับไว้ด้วยทุกหน้า            
           ๔.๘ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
           ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  และจ่าหน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคาแลกเปลี่ยน ๔๖ /๒๕๖๒ "  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาภายในวันที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
กรมการทหารช่าง ณ กองจัดหา กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี เมื่อพ้น
ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด      
          คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ         
แต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือ ในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และ
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง            
เป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอ
ราคา และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ กรมการทหารช่าง จะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
     ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นที่สุด 
          คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประกวดราคาและสอบราคาของ กรมการทหารช่าง อาคารสโมสร
นายทหารประทวน  ค่ายภาณุรังษี  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๒๗  เดือน   มีนาคม   
พุทธศักราช  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐ นาฬิกา  เป็นต้นไป  
 
 
 



๕ 

 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา         
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  กรมการทหารช่าง จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมสูงสุด           
ของราคาซากสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ  เป็นหลักในการพิจารณา 
  ๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา             
ไมถู่กต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรมการทหารช่าง เท่านั้น 
  ๕.๓ กรมการทหารช่าง ไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา โดยไม่มีการ            
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้.- 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใบหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ กรมการทหารช่าง 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนออย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
   (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา หรือ กรมการทหารช่าง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอได้ กรมการทหารช่าง มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่
มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ กรมการทหารช่าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกแลกเปลี่ยนในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาแลกเปลี่ยนเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมการทหารช่าง เป็นเด็ดขาด  ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมการทหารช่าง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ 
 
 
 



๖ 

ราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔(๗) เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมการทหารช่าง มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔(๗) และ กรมการทหารช่าง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว
ได ้
  ๖. การท าสัญญาแลกเปลี่ยน 
   ๖.๑  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถส่งมอบสิ่งอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนได้ครบถ้วน ภายใน ๕ (ห้า)  
วัน ท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงแลกเปลี่ยน กรมการทหารช่าง จะพิจารณาจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
   ๖.๒ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ได้ครบถ้วนภายใน ๕ (ห้า) วันท าการ
ของทางราชการ หรือ กรมการทหารช่าง เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑  ผู้เสนอราคา  
จะต้องท าสัญญาแลกเปลี่ยน ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ กรมการทหารช่าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน           
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาซาก
สิ่งอุปกรณท์ี่เสนอราคาได้ ให้ กรมการทหารช่าง ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 
       (๑)  เงินสด 
       (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ "กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง" โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ (สาม) วันท าการของทางราชการ 
       (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ         
ในข้อ ๑.๔  พร้อมส าเนา ๒ ฉบับ 
       (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
       (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคา  
(ผู้รับแลกเปลี่ยน) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนแล้ว 
 
 
 



๗ 

  ๗. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาแลกเปลี่ยนข้อ ๑๕ ให้คิดค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒                
(ศูนย์จุดสอง) นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามสัญญา 

  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาแลกเปลี่ยน ตามแบบดังระบุในข้อ  
๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งอุปกรณ์ที่น ามาแลกเปลี่ยนกับทางราชการ 
ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) ปี หรือไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ (สี่หมื่น) กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะ       
ถึงก่อน นับถัดจากวันที่ทางราชการได้รับมอบสิ่งอุปกรณ์ที่แลกเปลี่ยน และ รับประกันโดยศูนย์บริการ           
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐  (หนึ่งแสน) กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน 
นับจากวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอซื้อจากศูนย์บริการ โดยภายในระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง หากสิ่ง
อุปกรณ์ที่แลกเปลี่ยนเกิดความช ารุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับแลกเปลี่ยนต้องรีบจัดการ
เปลี่ยนหรือซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
      ๙.๑ ทางราชการถือว่าผู้รับแลกเปลี่ยนทุกรายได้ทราบ มีความเข้าใจ และตกลงด้วยความ
สมัครใจที่จะผูกพันตามเงื่อนไข ทั้งปวงตามประกาศฉบับนี้แล้ว 
    ๙.๒ หากทางราชการเห็นว่า ราคาซากสิ่งอุปกรณ์ที่เสนอของผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ
ในการเสนอราคาแลกเปลี่ยนนั้นยังไม่เพียงพอ ทางราชการอาจจะยกเลิกการด าเนินกรรมวิธีแลกเปลี่ยน          
ครั้งนี้ได้ และให้ถือว่าผู้ชนะการเสนอราคาแลกเปลี่ยนนั้น พ้นจากความผูกพันตั้งแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศ
ยกเลิก 
    ๙.๓ หากผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับแลกเปลี่ยน ละเลยไม่ไปลงนามในสัญญา หรือไม่น า
สิ่งอุปกรณ์ที่ทางราชการต้องการแลกเปลี่ยนมาส่งตามก าหนด ทางราชการจะถือว่าผู้รับแลกเปลี่ยน ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันตามค าโฆษณาและข้อความอ่ืนๆ ตามประกาศฉบับนี้ ทางราชการจะด าเนินการ ดังนี้ 
       ๙.๓.๑ น าซากสิ่งอุปกรณน์ี้ออกแลกเปลี่ยนซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  ถ้าได้มูลค่าของซากสิ่งอุปกรณ์          
ที่แลกเปลี่ยนเท่าใด เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้ว ยังไม่คุ้มราคาค่าการแลกเปลี่ยนในครั้งก่อน               
ผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับแลกเปลี่ยนเดิมนั้น จะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้เงินในส่วนที่ขาดนั้นด้วย 
       ๙.๓.๒ เรียกค่าเสียหายจากผู้รับแลกเปลี่ยน หากทางราชการต้องเสียหาย 
     ๙.๔  หากผู้รับแลกเปลี่ยนไม่น าซากสิ่งอุปกรณ์ที่ตกลงแลกเปลี่ยนตามสัญญาออกจากสถานที่
ของทางราชการ หรือน าออกไม่แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๔.๓ ทางราชการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  
และทางราชการจะไม่คืนสิ่งอุปกรณ์ที่น ามาแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 



๘ 

      ๙.๕ นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ ทางราชการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อซาก
สิ่งอุปกรณท์ี่ตกลงแลกเปลี่ยนต่อกันแล้วนั้น และผู้รับแลกเปลี่ยนไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการ
ทั้งสิ้น และหากซากพัสดุดังกล่าวท าความเสียหายให้แก่ทางราชการ  ทางราชการมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายที่
เกิดข้ึนจากผู้รับแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย 

…………………………………………………….. 

กรมการทหารช่าง 
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