
                                                            
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องออกก าลังกาย 

                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง    อ าเภอสารภี      จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่อง

ออกก าลังกาย ให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔ , ๖ , ๗  ต าบลยางเนิ้ง และหมู่ที่ ๑ ต าบลสารภี  รวมทั้งสิ้น ๖ ชุด 
ตามรายการ ดังนี้ 

๑. เครื่องออกก าลังข้อเข่า จ านวน ๖ ชุด , งบประมาณ /ราคากลาง ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท  
  ๒. เครื่องออกก าลังกายแขนขาลดหน้าท้อง จ านวน ๖ ชุด, งบประมาณ /ราคากลาง ชุดละ ๑๐,๒๐๐.-  
  ๓. เครื่องออกก าลังกายข้อเข่า  จ านวน ๖ ชุด , งบประมาณ /ราคากลาง ชุดละ ๑๐,๒๐๐ บาท  

          ๔. เครื่องซิทอัพหน้าท้อง จ านวน ๖ ชุด , งบประมาณ/ราคากลาง ชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท  
๕. เครื่องออกก าลังข้อเข่า จ านวน ๖ งบประมาณ/ราคากลาง ชุดละ ๑๐,๒๐๐.บาท  

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๘๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว     

   ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                     
            ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจ ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ณ 
วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี ้

                        ก าหนดยื่นซองสอบราคา ณ  สถานที่  วัน  และเวลา  ดังนี้.-  
 ๑. ยื่นซองสอบราคา  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๘ ถึงวันที่         

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือ 

           ๒. ยื่นซองสอบราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ที่ว่าการอ าเภอสารภี ) ในวันที่  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา ๑๐ .๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.  และ ก าหนด  
เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐ .๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี) 

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑๐๐.-บาท ได้ท่ีเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ระหว่างวันที่        
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๓ – ๓๒๑๔๒๐  ต่อ 
๑๐๗  ในวันและเวลาราชการ  และสามารถดูประกาศได้ทางเวปไซต์ของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
www.theyang.go.th และเวปไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มนูญ บูรณพัฒนา 
  (นายมนูญ  บูรณพัฒนา)  

นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 
 

http://www.theyang.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


                                                                                  

 
 
 

             
                 

                    เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  ๒ / ๒๕๕๘  
                                              การซ้ือเครือ่งออกก าลังกาย  

    ตามประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ลงวันที่  ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย ให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑  , ๒ , ๔ , ๖ , ๗  ต าบลยางเนิ้ง และหมู่ที่ ๑ ต าบลสารภี  รวมทั้งสิ้น ๖ ชุด ตาม
รายการดังนี้ 

๑. เครื่องออกก าลังข้อเข่า จ านวน ๖ ชุด , งบประมาณ /ราคากลาง ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท  
  ๒. เครื่องออกก าลังกายแขนขาลดหน้าท้อง จ านวน ๖ ชุด, งบประมาณ /ราคากลาง ชุดละ ๑๐,๒๐๐.-  
  ๓. เครื่องออกก าลังกายข้อเข่า  จ านวน ๖ ชุด , งบประมาณ /ราคากลาง ชุดละ ๑๐,๒๐๐ บาท  

          ๔. เครื่องซิทอัพหน้าท้อง  จ านวน ๖ ชุด , งบประมาณ/ราคากลาง ชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท  
๕. เครื่องออกก าลังข้อเข่า จ านวน ๖ งบประมาณ/ราคากลาง ชุดละ ๑๐,๒๐๐.บาท  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที   
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   จ านวน   ๑  หน้า 

  ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 

 ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 
      -  หลักประกันสัญญา 

  ๑.๕  บทนิยาม 
                       (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
             (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 

         (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒   

  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                 ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ    

       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   
                  ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑ .๕ 
 
 
 



                                                                                  

-๒- 
 

 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น   

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคาเป็น   ๒  ส่วน   คือ 
๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)   

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๑)  

๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑)  แคตตาล็อคหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ  ๔ .๔ 
(๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๒)
     (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณีมีการ -
มอบอ านาจ ) 

 

๔. การเสนอราคา 
      ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวม       
ที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดย   
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

ราคา… 



                                                                                  

-๓- 
 

 ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐   วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้                                                           
 ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน   ๓๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย    

๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อคและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะยึดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ       

  ส าหรับแคตตาล็อคที่แนบพิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดย     
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ -     
แคตตาล็อค   ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  ๓  วัน 

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ     
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

               ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซอง ว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี ๒ /๒๕๕๘ ” ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๘ .๓๐  น.  ถึง  
๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง หรือยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี)   ในวันที่  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๐ .๐๐ น.  
ถึง ๑๐.๓๐ น. 
               

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑ .๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า         
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  (๒)  และคณะกรรมการ ฯ         
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว  
           ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓   วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอ
สารภี) ในวันที่  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

การยื่น... 
 
 
 



                                                                                  

-๔- 
 

            การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕   ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และ     
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้   เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   

 ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลยางเนิ้งเท่านั้น 

 ๕.๓  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                      (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง     
 (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา )  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                       (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                       (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี ) ก ากับไว้ 
 ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ เทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
 ๕.๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา      
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ        
เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลยางเนิ้งเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณายกเลิกการ   สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า  
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาการท าการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตาม
ข้อ ๑.๕  เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  

ในกรณี... 
 



                                                                                  

-๕- 
 

       ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้

๖. การท าสัญญาซื้อขาย  
   ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕   วันท าการของทาง

ราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ   เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

 ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท าการของทาง
ราชการ  หรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖ .๑  ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๓ กับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ภายใน  ๗   วันนับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕   ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  
ให้เทศบาลต าบลยางเนิ้งยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  เงินสด 
                      (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน  ๓ วันท าการของทางราชการ 
  (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 

  (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า                                                                   
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา   

( ผู้ขาย ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 ๗. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  ๑๐ จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อวัน   

             ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑ .๓  

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕   วัน  นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   

    ๙ . ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้มา เงินงบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่าครุภัณฑ์กีฬา  
งบประมาณ  ๒๘๕,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาล
ต าบลยางเนิ้งได้รับอนุมัติงบประมาณฯ แล้วเท่านั้น 

  ๙.๒ เมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกาศสอบราคาซื้อแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการ... 
 



                                                                                  

-๖- 
 

        (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                   (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน     
                   (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี 

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา   
ที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)   
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๔ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี ) 

 
                                   
 

สมพร  เรืองแย้ม 
 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
วันที่   ๑๘  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ- เครื่องออกก าลังกาย 
( แนบท้ายประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี ๒/๒๕๕๘ ลว.๑๘ มิ.ย.๒๕๕๘ ) 

........................... 
 

๑. เครื่องออกก ำลังข้อเข่ำ จ านวน ๖ ชุด  รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
     - โครงสร้างฐานเครื่องขนาด 65 x 100 ซม. ใช้วัสดุท่อวงกลมขนาด 2”และ 
     - เหล็กตัวยู 3” x 95 ซม. 
     - ความสูงไม่เกิน 132 ซม. 
     - ชุบป้องกันสนิมภายนอกออกและภายใน 

  ๒. เครื่องออกก ำลังกำยแขนขำลดหน้ำท้อง จ านวน ๖ ชุด รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
     - โครงสร้างฐานของเครื่องกว้าง 65 ซม.ใช้วัสดุท่อวงกลมขนาด 2” x 65 ซม.  
     - ฐานความยาว 108 ซม. 
     - ความสูงของเครื่อง 142 ซม. ความสูงของเบาะนั่ง 65 ซม. 
     - ชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายใน 

  ๓. เครื่องออกก ำลังกำยข้อเข่ำ  จ านวน ๖ ชุด  รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
      - โครงสร้างฐานเครื่องขนาด 65 ซม. ใช้วัสดุท่อวงกลมขนาด 2” 
      - ฐานเครื่องยาว 100 ซม. ใช้ท่อวงกลม ขนาด 2” พร้อมเหล็กรางน้ าตัวยู 90 ซม. 
      - ชุบป้องกันสนิมภายนอกภายใน 

          ๔. เครื่องซิทอัพหน้ำท้อง จ านวน ๖ ชุด รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
      - ฐานโครงสร้างฐานกว้าง 60 ซม. ยาว 110 ซม. ใช้วัสดุท่อวงกลมขนาด 2” x 50 ซม. 
      - ความสูงของแท่นเครื่อง 60 ซม. 
      - ชุบป้องกันสนิมภายนอกภายใน 

๕. เครื่องออกก ำลังข้อเข่ำ จ านวน ๖  ชุด รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
      - โครงสร้างฐานเครื่องขนาด 65 x 106 ซม. ยาว 103 ซม. ใช้วัสดุท่อวงกลม 
        ขนาด 2” และเหล็กตัวยู 3” x  95 ซม.  
      - แท่นเบาะสูง 60 ซม. ใช้เหล็กท่อทรงกลมขนาด 2” x  95 ซม.  
      - ชุบป้องกันสนิมภายนอกภายใน 
 

............................. 
 

มนูญ  บูรณพัฒนา 
 

(นายมนูญ  บูรณพัฒนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 


