
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

เรื่อง  ประกาศสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์อ่ืน (อุปกรณ์ออกกําลังกาย) 
******************************* 

ด้วยเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง   อําเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์
อ่ืน (อุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน 6 รายการพร้อมติดต้ัง) มีรายละเอียดดังนี้ 

1 .ลู่วิ่งไฟฟ้า   จํานวน 1 ชุด 
 2. โฮมยิม   จํานวน 1 ชุด 

3.ลู่เดินก่ึงสเตป   จํานวน 1 ชุด 
4.จักรยานนั่งป่ัน   จํานวน 2 ชุด 
5.ชุดดัมเบลลูกตุ้ม น้ําหนักขนาด 5,6,7,8,10 กิโลกรัม อย่างละ 1 คู่  
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
ราคากลางของการซ้ือในครั้งนี้  เป็นเงินท้ังสิ้น 200,000.-  บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีจะสอบราคาซ้ือดังกล่าว 

2.ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถ่ิน  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย      เว้นแต่รฐับาลของผู้ 
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ท่ีเข้าเสนอราคาแก่เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ณ  วันประกาศสอบราคาราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

  กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี  27 มกราคม 2557ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557ระหว่างเวลา 
08.00-16.30 น. ดังนี้ 

1.ในวันท่ี 27  มกราคม -7 กุมภาพันธ์  2557 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  (08.30-16.30 น.) ณ กอง
คลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
2.ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์  2557ต้ังแต่เวลา (08.30-16.30 น.)  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัด
จ้างสํานักงานท้องถ่ินอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา   ในวันท่ี  
11 กุมภาพันธ์  2557ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างสํานักงานท้องถ่ินอําเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
 
        
         /ผู้สนใจ....... 
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 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)       ได้ท่ีสํานักงาน
เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ฝ่ายคลัง งานพัสดุ ระหว่างวันท่ี  27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2557ดูรายละเอียดได้ท่ีเว๊บ
ไซต์www. Chedeeloung.go.th www.gprocurement.go.thสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5395-0382 , 0-
5395-0449   ในวันและเวลาราชการ 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  27เดือน มกราคมพ.ศ. 2557 
 
 
                         (นายแจ๊กธิสงค์) 
     นายกเทศมนตรีตําบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขท่ี  1/2557 
(ซ้ือครุภัณฑ์อ่ืน (อุปกรณ์ออกกําลังกาย)  
ตามประกาศเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง   
ลงวันท่ี   27 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2557 

**************************************** 
ด้วยเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง   อําเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย   ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล 

ตําบลเจดีย์หลวง”  มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือซ้ือครุภัณฑ์อ่ืน (อุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน 5 รายการ
พร้อมติดต้ัง) มีรายละเอียดดังนี้ 

1 .ลู่วิ่งไฟฟ้า   จํานวน 1 ชุด 
 2. โฮมยิม   จํานวน 1 ชุด 

3. ลู่เดินก่ึงสเตป   จํานวน 1 ชุด 
4. จักรยานนั่งป่ัน   จํานวน 2 ชุด 
5.ชุดดัมเบลลูกตุ้ม น้ําหนักขนาด 5,6,7,8,10 กิโลกรัม อย่างละ 1 คู่  
ราคากลางของการซ้ือในครั้งนี้  เป็นเงินท้ังสิ้น เป็นเงินท้ังสิ้น 200,000.-  บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.4 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีจะสอบราคาซ้ือดังกล่าว 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ หรือของหน่วยงาน

การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศ  สอบ 
ราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.3   

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา          โดยแยกไว้นอก 
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
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3.1 ส่วนท่ี  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

    (ข)บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ-บุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
  (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.4 (1) 

   3.2  ส่วนท่ี2อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ   

ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน   
 (2)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  

1.4  (2) 
  4.     การเสนอราคา 
 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวนเงินท่ีเสนอ  จะต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกัน
ท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
 ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  45 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 15วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไปพร้อมใบเสนอ 
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 ราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตําบลเจดีย์หลวงจะยึดไว้เป็นหลักฐานของทาง
ราชการ 
 4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   1/2557”ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี
รับซองสอบราคา   ระหว่างวันท่ี 27 มกราคม 2557-7 กุมภาพันธ์  2557ได้ทุกวันในเวลาราชการ  (08.30-16.30 น.) 
ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงระหว่างเวลา 08.00-16.30 น.  และในวันท่ี 10 เดือนกุมภาพันธ์  
2557 ต้ังแต่เวลา (08.30-16.30 น.)  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างสํานักงานท้องถ่ินอําเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย  ณ  ห้องประชุมสํานักงาน ท้องถ่ินอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า      เป็น  ผู้
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ 1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่  และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า       มีผู้
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2)  คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามี
การกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่ 

คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อ ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องประชุมสํานักงานท้องถ่ินอําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี  11 เดือนกุมภาพันธ์ 
2557ตั้งแต่เวลา   10.00 น.  เป็นต้นไป 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
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  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมท้ังสิ้นท่ีรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา       ไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว  คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอก
สาราสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลเจดีย์
หลวง  เท่านั้น  
 5.3  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน  การรับเอกสารสอบ
ราคาของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง          
 (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ 
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4)    ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ         เทศบาล
ตําบลเจดีย์หลวง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวงมีสิทธิท่ีจะได้รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

5.5 เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง     ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด    หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ 
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง  ค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้  รวมท้ังเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน  ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น ในกรณีท่ีผู้เสนอ
ราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  มีสิทธิท่ีจะไม่
รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  
1.3  เทศบาล ฯ  มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก 
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5  และ เทศบาล ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

6.การทําสัญญาซ้ือขาย 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือตามแบบสัญญาซ้ือของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ภายใน 7  วัน  นับ
ถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ  5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างท่ีสอบ
ราคาได้ให้เทศบาลฯ   ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อน 

หน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  

6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันธนาคารภายในประเทศ 
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินต่าง 
ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันธนาคารภายในประเทศ 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง)  พ้น

จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
7.   อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ต่อวัน 
8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงทําสัญญาซ้ือขายตามแบบของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงจะต้อง
รับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับ
มอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 
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9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
9.1  เงินค่าดําเนินจัดซ้ือสําหรับการจัดขายครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดีย์

หลวง พ.ศ. 2557 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ “เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง” ได้รับอนุมัติจ่ายจากเงินอุดหนุน
แล้วเท่านั้น 
  ราคากลางของงานจัดซ้ือในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินท้ังสิ้น   200,000.-  บาท  (สองแสนบาท
ถ้วน) 
  9.2 เม่ือ “เทศบาลเจดีย์หลวง”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือตามท่ีสอบ
ราคาซ้ือแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้
เสนอราคา  ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
  (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ      ส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน  7วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 

9.3  ผู้เสนอราคาซ่ึง“เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง”  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง”  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมท้ัง        จะพิจารณาให้
เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ        

9.4 เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่จัดจ้างในครั้งนี้ ก็ได้หาก
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ท้ังรายการ  และหรือบางส่วน  หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการอ่ืน  โดย ผู้สอบราคาไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น  

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
 
 

(นางสุภาวดี      ไร่สอ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
27มกราคม  2557 

 
 
 



 
 

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
ครุภัณฑ์ฑ์อ่ืน(อุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน 5 รายการพร้อมติดตั้ง) มีรายละเอียดดังนี้ 

1 .ลู่ว่ิงไฟฟ้า   จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
1.1มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 HP 
1.2ความเร็วลู่วิ่งไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1.0-18 Km/h 
1.3ระดับความลาดชันเป็นไฟฟ้า 
1.4พ้ืนท่ีลู่วิ่งไม่น้อยกว่า 51X140 cm 
1.5หน้าจอแสดงผล หน้าจอ Multi- LCD 
1.6แสดงผลข้อมูล ระยะทาง/เวลา/ความเร็ว/ระดับความชัน/ฮัตราการเต้นของชีพจร/แคลลอรี่ 
1.6น้ําหนักไม่น้อยกว่า 130kg 
1.7ระดับความชันไม่น้อยกว่า 0-12% 
1.8สามารถพับเก็บได้ 
2. โฮมยิม   จํานวน 1 ชุด 

 ประกอบด้วย 
 2.1ทํางานด้วยระบบรอกและสายสลิง 
 2.2แผ่นน้ําหนักไม่น้อยกว่า 100 ก.ก. 
 2.3ขนาดไม่น้อยกว่า 90x180x208cm 
 2.4น้ําหนักเครื่องไม่น้อยกว่า 207 กิโลกรัม 
 2.5โครงสร้างทําด้วยเหล็กอย่างดี หรือโลหะ มีความแข็งแรงทนทาน 

3.ลู่เดินก่ึงสเต็ป   จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
3.1ทํางานด้วยระบบแม่เหล็กปรับความหนืดไม่น้อยกว่า 8 ระดับ 
3.2หน้าจอระบบ LCD แสดงผล 1 หน้าจอ 
3.3ขนาดเครื่อง ไม่น้อกว่า 460x1180x1150 mm น้ําหนักเครื่องไม่น้อยกว่า 68 KG 
3.4หน้าจอแสดงข้อมูลเวลา ความเร็ว ระยะทาง แคลอรีและชีพจร  
3.5มีระบบการวัดอัตราการเต้นหัวใจ 
3.6สามารถเคลื่อนย้ายไปด้ง่ายด้วยระบบล้อ 
4.จักรยานนั่งป่ัน   จํานวน 2 ชุด 
ประกอบด้วย 
4.1ปรับความหนืดไม่น้อยกว่า 8 ระดับ 
4.2หน้าจอเป็นระบบ Dgigital  LCD 
4.3หน้าจอแสดงเวลา ความเร็ว ระยะทาง แคลอรี เวลา อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ 
4.4มีระบบการวัดการเต้นของหัวใจ 
4.5มีโปรแกรมวัดความฟิตของหัวใจ 
4.6มีโปรแกรมวัดไขมันในร่างกาย 
4.7เบาะสามารปรับระดับสูงตํ่าไม่น้อยกว่า 8 ระดับ 
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 4.8 โครงสร้างทําด้วยเหล็กอย่างดี หรือโลหะ มีความแข็งแรงทนทาน 
 4.9 ขนาดไม่น้อยกว่า 51x92x140 เซนติเมตร  
4.10 สามารรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 95 กิโลกรัม 
6.ชุดดัมเบลลูกตุ้ม น้ําหนักขนาด 5,6,7,8,10 กิโลกรัม อย่างละ 1 คู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


