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เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ที่  186 / ๒๕๖3 

การจดัซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี      
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตามประกาศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 

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

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

      ครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน  1 ชุด 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้

งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2. แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3. สัญญาซื้อขายทั่วไป 
1.4. แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5. บทนิยาม 

(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

1.6. แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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                    ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                    ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                    ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                    ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                    ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
         ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

         (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
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ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือ

มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนีห้ากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 

  (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน           
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 

๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้ส่งมอบพัสดุ 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑก์ารศึกษา 11 รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

     ๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     ๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 มีนาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

            ๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก ่โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

            ๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ โรงเรียน 

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                     (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

              (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                     (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
                     (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 393 ,950 บาท 
(สามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

            ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเซ็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
   ๕.๒  หนั งสื อค้ าประกัน อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคารภายในประ เทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

http://www.gprocurement.go.th/
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ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. 

 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
ในหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                            ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                            หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย 
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                            การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
6.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

                                    กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 

6.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

6.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ไม่ปรากฏชื่ อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน 
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(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

6.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

              6.๖ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

              ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก โรงเรียน 
                      6.๗ ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับกา รคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา   
 

7. การท าสัญญาซื้อขาย 
              7.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 

ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

              7.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
โรงเรียนภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   
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    (๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค     

หรือดราฟท์นั้นช าระเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ 

นโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                            หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งโรงเรียน 
ได้รับมอบไว้แล้ว 
 

         8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          โรงเรียน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน  ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงเรียน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

9. อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

 

       10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญยาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  นับถัดจากวันที่ โรงเรียน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

       11. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
      ๑1.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น 

                  ๑1.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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                                 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                  (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑1.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑1.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑1.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 

๑1.๖ โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากโรงเรียนไม่ได้  

(๑) โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะท าการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไป 

(๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

(๓) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                    โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                    ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
       12 มีนาคม ๒๕๖3 

 



ก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำ 11 รำยกำร 

------------------------------------------------- 
1. ควำมเป็นมำ    
  ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ านวนเงิน  7,879,000.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันบาทถว้น) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 11 รายการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องชั่งน้ าหนักวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและองคป์ระกอบ 
ภายในร่างกายแบบวิเคราะห์แยกส่วน     จ านวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาด้วยการยืนดัน  
แบบกระบอกลม       จ านวน 1 เครื่อง 

3. เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลังความเร็วกล้ามเนื้อขารวม  
แบบกระบอกลม       จ านวน 1 เครื่อง 

4. จักรยานนั่งปั่น       จ านวน 3 เครื่อง 
5. เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกลม 6 สถานี  จ านวน 1 เครื่อง 
6. ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ     จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดอุปกรณ์กรีฑา       จ านวน 2 ชุด 
8. จักรยานประเภทถนน (แข่งขัน)     จ านวน 5 คัน 
9. ชุดอุปกรณ์กีฬาคาราเต้โด      จ านวน 1 ชุด 
10. ชุดอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ      จ านวน 2 ชุด 
11. เบาะมวยปล้ า       จ านวน 1 ชุด 

 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 11 รายการ เพ่ือใช้ในการกิจกรรมการและการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
   
   

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ   
  3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
  3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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  3.8 ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  
  3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  3.14 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือได้รับมอบอ านาจช่วงจากตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง และผู้ขายต้องมีการจัดให้
มีการฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้งาน การบ ารุงรักษา ให้กับนักเรียนอย่างน้อย 20 คน เป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 2 วัน โดยวิทยากรที่ได้รับการอบรม จะต้องมีหนังสือรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต 
 
4. จ ำนวนและรำยละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพำะ 
  ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 11 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,879,000.๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 เครื่องชั่งน้ าหนักวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและองค์ประกอบ 
ภายในร่างกายแบบวิเคราะห์แยกส่วน  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  35,000  บาท 

4.2 เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาด้วยการยืนดัน  
แบบกระบอกลม    จ านวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน  990,000 บาท 

4.3 เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลังความเร็วกล้ามเนื้อขารวม  
แบบกระบอกลม    จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  990,000 บาท 

4.4  จักรยานนั่งปั่น    จ านวน 3 เครื่อง  เป็นเงิน  234,000 บาท 
4.5 เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ  

แบบกระบอกลม 6 สถานี   จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
4.6 ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ  จ านวน 1 ชุด      เป็นเงิน 1,080,000 บาท 
4.7  ชุดอุปกรณ์กรีฑา    จ านวน 2 ชุด     เป็นเงิน    240,000 บาท 
4.8 จักรยานประเภทถนน (แข่งขัน)  จ านวน 5 คัน     เป็นเงิน    750,000 บาท 
4.9 ชุดอุปกรณ์กีฬาคาราเต้โด   จ านวน 1 ชุด     เป็นเงิน    150,000 บาท 
4.10 ชุดอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ  จ านวน 2 ชุด     เป็นเงิน    110,000 บาท 

                     4.11 เบาะมวยปล้ า    จ านวน 1 ชุด     เป็นเงิน 1,300,000 บาท 
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รำยละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยกำรประกอบ/คุณลักษณะ จ ำนวน รำคำ/ 
หน่วย 

รำคำรวม 

1 เครื่องชั่งน้ าหนักวัด คุณลักษณะ 1 เครื่อง 35,000 35,000 
 เปอร์เซ็นต์ไขมันและ 1. สามารถวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและปริมาณ    
 องค์ประกอบ กล้ามเนื้อแบบแยกส่วนได้แก่แขนซ้าย ขวา,    
 ภายในร่างกาย ขาซ้าย-ขวาและล าตัว    
 แบบวิเคราะห์แยกส่วน 2. สามารถวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน และวัด    
  เปอร์เซ็นต์น้ ารวมในร่างกายได้    
  3. สามารถวัดมวลกล้ามเนื้อและมวล    
  กล้ามเนื้อแยกส่วนและมวลกระดูกได้    
  4. สามารถแสดงค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI     
  ได้    
  5. สามารถแสดงค่าปริมาณพลังงานที่    
  ร่างกาย    
  ต้องการในแต่ละวัน และอัตราการเผาผลาญ    
  พลังงานขั้นพ้ืนฐานและเทียบอายุได้    
  6.สามารถแสดงระดับไขมันที่เกาะอยู่ภายใน    
  ช่องท้อง    
  7. สามารถแสดงแถบดัชนีมาตรฐานที่    
  เหมาะสมของระดับไขมันที่เกาะอยู่ภายใน    
  ช่องท้องได้    
  8. สามารถปรับโหมดผู้ใหญ่และเด็ก    
  พร้อมแสดงแถบดัชนีมาตรฐานที่เหมาะสมได้    
  9. สามารถชั่งน้ าหนักเพียงอย่างเดียวได้    
  10.ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 40×120    
  มิลลิเมตร    
  11. สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้    

2 เครื่องฝึกความแข็งแรงและ คุณลักษณะ 1 เครื่อง 990,000 990,000 
 พลังกล้ามเนื้อขาด้วยการยืน 1. เป็นเครื่องที่ใช้ฝึกความแข็งแรงและพลัง    
 ดัน แบบกระบอกลม กล้ามเนื้อด้วยท่าการยืนดัน มีเบาะดันไหล่    
  แท่นมือจับ และท่ีวางเท้า โดยใช้กล้ามเนื้อ    
  ขาออกแรงเหยียดขาและล าตัวต้านกับแรง    
  ต้านของแบบกระบอกลม (Squat)    
  2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็น    
  ตัวสร้างแรงต้านได้ ตั้งแต่ 44 -770 ปอนด์    
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ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยกำรประกอบ/คุณลักษณะ จ ำนวน รำคำ/ 
หน่วย 

รำคำรวม 

  หรือ 20 - 350 กิโลกรัม โดยที่แรงต้านไม่    
  เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก    
  3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ส่วนปลายของมือจับ    
  ทั้ง    
  2 ข้าง สามารถปรับแรงต้าน    
  ในช่วงใดของการเคลื่อนไหวก็ได้ทั้งเพ่ิมและ    
  ลดครั้งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์    
  4. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และหน้าจอ    
  แสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,    
  จ านวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลัง    
  สูงสุด และการใช้พลังสูงสุด และแสดง    
  ระดับต าแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับ    
  ชิปความจ าได้    
  5. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon    
  steel) เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic    
  Powder Coating    
  6. แท่นมือจับท าด้วยยางพิเศษ     
  (Elastomer) ที่หล่อข้ึนรูปทรงโดยเฉพาะ    
  7. เบาะดันไหล่ท าจากวัสดุโฟมความ    
  หนาแน่นหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี    
  8. ที่วางเท้าเป็นพ้ืนยาง รองรับการกระแทก    
  และน้ าหนักตัว    
  9. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย     
  และการทดสอบค่า 1 Power Max โดยใช้    
  Chipบันทึกข้อมูล    
  10. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวัน    
  และเวลาการออกก าลังกาย อุปกรณ์ท่ีออก    
  ก าลังกายความหนักในการออกก าลังกาย     
  จ านวนครั้งจ านวน Setและสามารถแสดงค่า     
  1  Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้    
  แสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,    
  จ านวนครั้งทีป่ฏิบัติ,เปอร์เซ็นต์การใช้    
  พลังงานสูงสุดและการใช้พลังงานสูงสุด และ    
  แสดงระดับต าแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับ    
  ต่อกับชิปความจ าได้    
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ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยกำรประกอบ/คุณลักษณะ จ ำนวน รำคำ/ 
หน่วย 

รำคำรวม 

  5. steel) เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic    
  โครงสร้างท าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon    
  Power Coating    
  6.แท่นมือจับท าด้วยยางพิเศษ (Elastomer)    
  ที่หล่อข้ึนรูปทรงโดยเฉพาะ    
  7. เบาะดันไหล่ท าจากวัสดุโฟมความ     
  หนาแน่นหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี    
  8. ที่วางเท้าเป็นพ้ืนยาง รองรับการกระแทก    
  และน้ าหนักตัว    

3 เครื่องฝึกและทดสอบแรง  คุณลักษณะ 1 เครื่อง 990,000 990,000 
 ก าลังความเร็วกล้ามเนื้อขา 1. เป็นเครื่องฝึกและทดสอบพลังกล้ามเนื้อ     
 รวมแบบกระบอกลม ขา รวม Leg press    
  2. สามารถฝึกโดยการแยกส่วนระหว่างเท้า    
  ทั้งสองและฝึกรวมพร้อมกันได้แบบกระบอก    
  ลม    
  3. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็น    
  ตัวสร้างแรงต้านได้ตั้งแต่ 0–1310 ปอนด์     
  หรือ 0–595 กิโลกรัม โดยแรงต้านจะไม่    
  เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก    
  4. มีปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของ    
  มือจับทั้ง 2 ข้าง    
  5. สามารถปรับแรงต้านขณะฝึกได้ทันทีโดย    
  ไมต่้องหยุดเพ่ือปรับเพ่ิมหรือลดแรงต้าน    
  6. สามารถปรับแรงต้านโดยปรับได้ทั้งเพ่ิม    
  และลด ครั้งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์    
  7. แผงหน้าจอสามารถแสดงท่าการฝึก และ    
  แสดงข้อมูลการฝึก คือ แรงต้าน,    
  จ านวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์ การใช้พลัง    
  สูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้    
  และแสดงระดับต าแหน่งเริ่มของท่าฝึก     
  พร้อมกับต่อกับชิปความจ าได้    
  8. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon    
  steel) เคลือบสีผิวแบบ    
  Electrostatic Powder Coating    
  9. มือจับท าด้วยยางพิเศษ (Elastomeric) ที่    
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  หล่อขึ้นรูปทรงโดยเฉพาะ    
  10. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic)     
  จ านวน 2 ตัว เป็นตัวสร้างแรงต้าน    
  11. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย    
  และการทดสอบค่า 1 Power Max    
  โดยใช้Chip บันทึกข้อมูล    
  12. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวัน    
  และเวลาการออกก าลังกาย อุปกรณ์    
  ที่ออกก าลังกาย ความหนักในการออกก าลัง    
  กาย จ านวนครั้ง จ านวน Set    
  และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที ่    
  ทดสอบในแต่ละครั้งได้    

4 จักรยานนั่งปั่น คุณลักษณะ 3 เครื่อง 78,000 234,000 
  1. โครงสร้างท าด้วยเหล็กอย่างดีเคลือบสี    
  ปลอดสนิม มีความทนทาน    
  2. ก าเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยการปั่น (Self     
  generating)    
  3. ปรับความฝืดด้วยระบบเหนี่ยวน าของ    
  แม่เหล็กไฟฟ้า ปรับได้ไม่น้อยกว่า 20 ระดับ    
  4. วัดชีพจรขณะออกก าลังกายได้    
  5. หน้าปัดแสดงข้อมูลแบบ LED แสดงอัตรา    
  การเต้นของหัวใจ,พลังงานที่ใช้ในแต่ละ     
  ช่วงเวลา, จ านวนแคลอรี่ที่ร่างกายเผาผลาญ    
  6. มีโปรแกรมการฝึกไม่น้อยกว่า 8     
  โปรแกรม    
  7. มีระบบการตั้งชีพจรเป้าหมายในการฝึก    
  8. รบัน้ าหนักผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200     
  กก.    
  9. เบาะนั่งสามารถปรับความสูง และระยะ    
  ใกล้-ไกล ได้    
  10. มีสายรัดเท้าสามารถปรับระดับให้    
  เหมาะสมกบัขนาดของเท้าได้    

5 เครื่องฝึกการเคลื่อนไหว คุณลักษณะ 1 เครื่อง 2,000,000 2,000,000 
 อิสระ แบบกระบอกลม 6 1. เป็นเครื่องฝึกความแข็งแรงและพลัง    
 สถานี กล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวอิสระโดยการฝึก    
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  ได้พร้อมกัน 6 คน    
  2. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงและพลัง     
  กล้ามเนื้อ 6 สถานีแบบ Column Trainer    
  ส าหรับฝึกกล้ามเนื้อแบบอิสระด้วยการยืน    
  จับมือจับดึงหรือดัน มือจับ ที่ต้องผ่านสายดึง     
  (cable)โดยใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนออกแรง    
  ต้านกับแรงต้านของกระบอกลม    
  3. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็น     
  ตัว สร้างแรงต้านในแต่ละตัวได้ ตั้งแต่ 0-36    
  กิโลกรัมหรือ 0-80 ปอนด์ ต่อสถานีโดยแรง    
  ต้านจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็ว    
  ในการฝึก เหมาะส าหรับฝึกความแข็งแรง    
  ด้วยจังหวะอย่างช้าและฝึกสลับด้วยจังหวะ    
  อย่างเร่ง    
  4. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงตัวเครื่องท าให้เกิด    
  ความสะดวกในการฝึกท่าต่างๆและปรับแรง    
  ต้านในช่วงใดของการเคลื่อนไหวหรือฝึกได้    
  โดยปรับได้ทั้งเพ่ิมและลดครั้งละ 0.1     
  กิโลกรัมหรือ 0.1ปอนด์เพ่ือความสะดวกใน    
  การใช้สามารถปรับ    
  5. สามารถปรับความสูงของแขนฝึกแบบ    
  คอลัมน์(แนวตั้ง)ให้เหมาะสมกับท่าฝึกต่างๆ    
  ได้    
  6. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และหน้าจอ    
  แสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,    
  จ านวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์ การใช้    
  พลังงาน, การใช้พลังสูงสุด และแสดงระดับ    
  ความจ าได้    
  7. สามารถใช้ฝึกพร้อมกันได้6 คน โดยแยก    
  ใช้แรงต้านในการฝึกไม่เท่ากันได้    
  8. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon     
  steel)เคลือบสีผิว    
  แบบ Electrostatic Powder Coating    
  โดยใช้Chip บันทึกข้อมูล    
  10. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวัน    
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  และเวลาการออกก าลังกาย อุปกรณ์    
  ที่ออกก าลังกาย ความหนักในการออกก าลัง    
  กาย จ านวนครั้ง จ านวน Setและสามารถ    
  แสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละ    
  ครั้งได้คอลัมน์(แนวตั้ง) ให้เหมาะสมกับ    
  ท่าฝึกต่างๆ ได้    
  6. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และหน้าจอ    
  แสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,    
  จ านวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้    
  พลังงาน,การใช้พลังสูงสุด และแสดงระดับ    
  ต าแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิป    
  ความจ าได้    
  7. สามารถใช้ฝึกพร้อมกันได้ 6 คน โดยแยก    
  ใช้แรงต้านในการฝึกไม่เท่ากันได้    
  8. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon     
  steel) เคลือบสีผิว แบบ Electrostatic     
  Powder Coating    
  9. มือจับท าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที ่    
  หล่อขึ้นรูปทรงโดยเฉพาะ    

6 ลู่วิ่งสายพานโค้ง คุณลักษณะ 1 ชุด 1,080,000 1,080,000 
 แบบความเร็วอิสระ 1. เครื่องวิ่งสายพานชนิดที่ไม่ใช้มอเตอร์    
  ไฟฟ้า    
  2. สายพานเครื่องวิ่งเป็นแผ่นแข็ง เคลือบผิว    
  ด้วยยางพิเศษ (vulcanized) ต่อเรียงกัน    
  ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น    
  3. ระบบขับเคลื่อนสายพานด้วยตลับลูกปืน    
  (ball bearing) ไม่น้อยกว่า 112 ตัว    
  และแกนหมุน (roller) ไม่น้อยกว่า 12 ตัว    
  4. ความเร็วไม่จ ากัดขึน้อยู่กับก าลังของ    
  ผู้ใช้งานเป็นหลัก    
  5. ความชันคงที่แต่ออกแบบให้ลาดเอียง    
  หรือโค้ง    
  6. รองรับน้ าหนักตัวผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า     
  400ปอนด ์    
  7. วัดการเต้น หัวใจแบบไร้สาย (Wireless)    
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  8. หน้าจอแสดงข้อมูล เวลา,ความเร็ว,    
  ระยะทางต่อ รอบ, วัตต์, แคลอรี่, METs,    
  อัตราเต้น หัวใจ ระยะทางทั้งหมด ระยะทาง    
  เวลาที่วิ่งครบ 1 Kg./ครั้ง ไมล์(Pace)    
  ระยะทางต่อรอบ    
  -  สามารถบันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย    
  เป็น(Lap)    
  - สามารถแสดงค่าแคลอรี่จากการค านวณโดย    
  ใช้หลักการค านวณของ ACSM    
  9. พ้ืนที่วิ่งไม่น้อยกว่า 16x56 นิ้ว    
  10. พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายได้    
  เอง    

7 ชุดอุปกรณ์กรีฑา รำยกำรประกอบ 2 ชุด 120,000 240,000 
  1. แหลน    
  600 กรัม จ านวน 2 อัน    
  700 กรัม จ านวน 2 อัน    
  800 กรัม จ านวน 2 อัน    
  2. ลูกทุ่มน้ ำหนัก    
  4 กิโลกรัม จ านวน 5 ชิ้น    
  5 กิโลกรัม จ านวน 4 ชิ้น    
  3. เทปวัดระยะทำงไฟเบอร์     
  100 เมตร จ านวน 1 ม้วน    
  4. ชุดเสำกระโดดสูง จ ำนวน 1 ชุด    
  5. ไม้พำดกระโดดสูง จ ำนวน 1 อัน    
  6. กล่องประจ ำลู่ จ ำนวน 8 กล่อง    
  คุณลักษณะ    
  1. แหลน     
  600 กรัม     
  1) ความยาวตัวแหลน (หัว-ปลาย) 2.20 -     
  2.30 เมตร    
  2) ความยาวหัวแหลน (ห่อหุ้มด้วยโลหะ)     
  250 - 330 มม.    
  3) ระยะจากปลายยอดตัวแหลนที่หุ้มด้วย    
  โลหะถึงศูนย์ถ่วง0.80 - 0.92 เมตร    
  4) เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนหนาที่สุดของด้าม    
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  แหลน 20- 25 มม.    
  5) ความกว้างของเชือกท่ีผูกส าหรับที่จับพุ่ง     
  140 – 150 มม.    
  700 กรัม    
  1) ความยาวตัวแหลน (หัว-ปลาย) 2.30 -     
  2.40 เมตร    
  2) ความยาวหัวแหลน (ห่อหุ้มด้วยโลหะ)     
  250 - 330 มม.    
  3) ระยะจากปลายยอดตัวแหลนที่หุ้มด้วย    
  โลหะถึงศูนย์ถ่วง 0.86 - 1.00 เมตร    
  4) เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนหนาที่สุดของด้าม    
  แหลน 23 -28 มม.    
  5) ความกว้างของเชือกท่ีผูกส าหรับที่จับพุ่ง     
  150 – 160 มม.    
  800 กรัม    
  1) ความยาวตัวแหลน (หัว-ปลาย) 2.60 -     
  2.70 เมตร    
  2) ความยาวหัวแหลน (ห่อหุ้มด้วยโลหะ)     
  250 - 330 มม.    
  3) ระยะจากปลายยอดตัวแหลนที่หุ้มด้วย    
  โลหะถึงศูนย์ถ่วง0.90 - 1.06 เมตร    
  4) เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนหนาที่สุดของด้าม    
  แหลน 25 -30 มม.    
  5) ความกว้างของเชือกท่ีผูกส าหรับที่จับพุ่ง     
  150 – 160    
  2. ลูกทุ่มน้ ำหนัก    
  4 กิโลกรัม    
  1) ผลิตจากวัสดุชนิด TURNED หรือ ALLOY     
  หรือ BRASS    
  2) ลูกมีน้ าหนัก …..... กก.    
  5 กิโลกรัม    
  1) ผลิตจากวัสดุชนิด TURNED หรือ ALLOY     
  หรือ BRASS    
  2) ลูกมีน้ าหนัก 7.26 กก.    
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  เทปวัดระยะทำงไฟเบอร์    
  100 เมตร    
  ชุดเสำกระโดดสูง    
  - ตัวเสาท าด้วย Aluminum    
  - ความสูงตั้งแต่ 91 ซม - 2.59 ซม    
  - ที่เสากระโดดสูงมีที่บอกระยะความสูงในตัว    
  - ที่ฐานเสามีสองล้อ และที่ฐานมีที่ปรับระดับ    
  ความสูง เคลื่อนย้ายได้สะดวก    
  ไม้พำดกระโดดสูง    
  ท าจาก FIBERCLASS ความยาว 4.00 ม.    
  (3.98 ม. - 4.02 ม.) ตัวไม้มีลักษณะเป็น    
  แท่งกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 29-31 มม.       
  ปลายไม้ทั้งสองด้านมียางหุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมมี    
  ความยาว.15 - 20 ซม.  มีความหนาและ    
  กว้าง 30-35 มม.        
  กล่องประจ ำลู่    
  - ท าจาก FIBER GLASS    

8 จักรยานประเภทถนน คุณลักษณะ 5 คัน 150,000 750,000 
  (แข่งขัน) 1. ตัวถังแบบ Full Cabon OCLV500 ขึ้น    
  ไป    
  2. ตะเกียบแบบ Full Carbon    
  3. ล้อหน้าขนาด 700C Full Carbon /แบบ    
  ติดกาวสูงไม่น้อยกว่า 3 ซม.    
  4. ล้อหลังขนาด 700C Full Carbon /แบบ    
  ติดกาวสูงไม่น้อยกว่า 3 ซม.    
  5. ชุดขับเคลื่อนประกอบด้วย    
  5.1 มือปรับเกียร์มือเบรค อะลูมิเนียม 11    
  speed    
  5.2 ตีนผีปรับเฟืองหลัง อะลูมิเนียม 11     
  speed    
  5.3 สับจานหน้าอะลูมิเนียม 11 speed    
  5.4 โซ่ส าหรับ 11 Speed    
  5.5 เฟืองหลังส าหรับ 11 Speed ขนาด    
  11-28 หรือ 11-25    
  5.6 จานหน้าขนาด 50/34 อะลูมิเนียม 11    
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  speed    
  6. หลักอานแบบ Full Carbon แบบสวม    
  7. แฮนด์ส าหรับเสือหมอบ    
  8. ชุดคอแฮนด์ส าหรับแฮนด์เสือหมอบ    
  9. ชุดกล้ามเบรคเป็นอะลูมิเนียม พร้อมผ้า    
  เบรค Carbon    
  10. ตัวถังชนิดแข่งขันตามมาตรฐาน UCI    
  11. ลูกปืนกระโหลกแบบเซรามิคใช้งานแบบ    
  ชนิดไม่ใช้จาระบี    
  12. บันไดแบบล๊อคเสือหมอบ    

9 ชุดอุปกรณ์กีฬาคาราเต้โด รำยกำรประกอบ 1 ชุด 150,000 150,000 
  1. นวมคำรำเต้สีแดง    
  S  จ านวน 3 คู ่    
  M จ านวน 8 คู ่    
  L  จ านวน 6 คู ่    
  2. นวมคำรำเต้สีน้ ำเงิน    
  S  จ านวน 2 คู ่    
  M จ านวน 8 คู ่    
  L จ านวน 6 คู ่    
  3. สนับแข้งและเท้ำ สีแดง    
  S  จ านวน 1 คู ่    
  M จ านวน 5 คู ่    
  L  จ านวน 4 คู ่    
  4. สนับแข้งและเท้ำ สีน้ ำเงิน    
  S  จ านวน 1 คู ่    
  M จ านวน 5 คู ่    
  L  จ านวน 4 คู ่    
  5. เกรำะป้องกันผู้หญิง    
  Cup A จ านวน 2 อัน    
  Cup B จ านวน 3 อัน    
  6. เป้ำเตะใหญ ่10 อัน    
  7. เป้ำถือ 8 อัน    
  คุณลักษณะ    
  1. นวมคำรำเต้สีแดง    
  นวมส าหรับใช้สวมใส่แข่งขันและฝึกซ้อม ตัว    



-๑๓- 
 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยกำรประกอบ/คุณลักษณะ จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

รำคำรวม 

  นวมผลิตจาก โฟม PE  ปั้มขึ้นรูปแล้วหุ้มด้วย     
  ยางสังเคราะห์ PU ผิวสีแดง ลักษณะบางตัด    
  เย็บเข้ารูปส าหรับสวมใส่มือมีช่องส าหรับสวม    
  นิ้วมือทั้ง สี่นิ้วยกเว้นนิ้วหัวแม่มือติด    
  สายรัดส าหรับรัดข้อมือ  ขนาดของนวมพอดี    
  มือไมใ่หญ่จนเกินไป เนื้อโฟมมีความนุ่ม ช่วย    
  ซับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง     
  2. นวมคำรำเต้สีน้ ำเงิน    
  นวมส าหรับใช้สวมใส่แข่งขันและฝึกซ้อม ตัว    
  นวมผลิต จาก โฟม PE  ปั้มขึ้นรูปแล้วหุ้มด้วย    
  ยางสังเคราะห์ PUผิวสีแดงลักษณะบาง ตัด    
  เย็บเข้ารูปส าหรับสวมใส่มือ มีช่องส าหรับสวม    
  นิ้วมือทั้งสี่นิ้วยกเว้น นิ้วหัวแม่มือติด    
  สายรัดส าหรับรัดข้อมือ ขนาดของนวมพอดี    
  มือไม่ใหญ่จนเกินไป เนื้อโฟมมีความนุ่ม ช่วย    
  ซับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง     
  3. สนับแข้งและเท้ำ สีแดง    
  สนับส าหรับใส่แข่งขันและฝึกซ้อม   ผลิตจาก     
  โฟม PE  ปั้มขึ้นรูป แล้วหุ้มด้วย ยาง    
  สังเคราะห์  PU  ผิวสีแดงลักษณะบาง  ตัด    
  เย็บเข้ารูปแยกเป็นสองชิ้น ชิ้นแรกไว้    
  ส าหรับใส่ป้องกันหลังเท้า ชิ้นที่สองใส่ป้องกัน    
  หน้าแข้ง ชิ้นส าหรับหลังเท้า มีสายรัดเป็นยาง    
  ยืดทั้งสองชิ้นมีขนาดพอดีเท้าและหน้าแข้งไม่    
  ใหญ่จนเกินไป สามารถสวมใส่ไว้ด้านในขา    
  กางเกงคาราเต้ได้  เนื้อโฟมมีความนุ่มช่วยซับ    
  แรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง     
  4. สนับแข้งและเท้ำ สีน้ ำเงิน    
  สนับส าหรับใส่แข่งขันและฝึกซ้อม   ผลิตจาก     
  โฟม PEปั้มขึ้นรูป แล้วหุ้มด้วยยาง  สังเคราะห์    
  PU  ผิวสีแดงลักษณะบางตัดเย็บเข้ารูปแยก    
  เป็นสองชิ้นชิ้นแรกไว้ส าหรับใส่ป้องกันหลัง    
  เท้าชิ้นที่สองใส่ป้องกันหน้าแข้ง  ชิ้นส าหรับ    
  หลังเท้ามีสายรัดเป็นยางยืดทั้งสองชิ้นมีขนาด    
  พอดีเท้าและหน้าแข้งไม่ใหญ่จนเกินไป    



-๑๔- 
 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยกำรประกอบ/คุณลักษณะ จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

รำคำรวม 

  สามารถสวมใส่ไว้ด้านในขากางเกงคาราเต้ได้      
  เนื้อโฟมมีความนุ่มช่วยซับแรงกระแทกได้ใน    
  ระดับหนึ่ง     
  5. เกรำะป้องกันผู้หญิง     
  เกราะส าหรับใส่ป้องกันหน้าอกส าหรับผู้หญิง     
  ผลิตจากพลาสติก ปั้มขึ้นรูปทรง รับกับสรีระ    
  หน้าอกของผู้หญิง มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น    
  โดยตัวโครงจะใส่ปิดส่วนหน้าอกเลยมาถึง    
  ด้านข้างล าตัวและให้เสื้อกล้ามที่มีลักษณะ    
  เฉพาะคล้ายเสื้อชั้นในส าหรับรองรับตัวโครง    
  เกราะไว้พอดี  โดยตัวเกราะและเสื้อกล้าม    
  6. เป้ำเตะใหญ ่    
  เป้าเตะส าหรับฝึกเพ่ิมพลังในการเตะ สามารถ    
  เตะด้วยน้ าหนักที่แรงๆได้ เต็มที่ ท าจากวัสดุ      
  PE  เป็นโฟมอัดขึ้นรูป มีลักษณะยืดหยุ่น    
  และนุ่ม แน่น ไม่แข็ง จนเกินไป  หุ้มด้วยหนัง     
  เทียม  มีที่จับยึดด้านหลังส าหรับถือ    
  7. เป้ำถือ    
  เป้าชกส าหรับฝึกความแม่นย าและความ    
  คล่องตัวในการชก  เป็นเป้าลักษณะสวมมือ    
  วัสดุด้านในผลิตจากวัสดุ PE เป็นโฟมอัดขึ้น    
  รูปหุ้มด้วยหนังเทียมมี สายรัดส าหรับรัดข้อมือ    
  มีความนุ่มและยืดหยุ่น    

10 ชุดอุปกรณ์กีฬา คุณลักษณะ 2 ชุด 55,000 110,000 
 เซปักตะกร้อ 1. เสำเซปักตะกร้อ    
  1.1 เป็นชุดเสาตะกร้อพร้อมเก้าอ้ี กรรมการ    
  และผู้ช่วยกรรมการ ในชุดเดียวกันโดยฐาน    
  เก้าอ้ีกรรมการข้างหนึ่งเชื่อมต่อ กับชุดเสา    
  ด้านหนึ่งและฐานเก้าอ้ีผู้ช่วยกรรมการเชื่อมต่อ    
  กับชุดเสาอีกด้านหนึ่ง ฐานเก้าอ้ี ทั้ง    
  2 ด้านท าจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมอย่างดีและมี    
  พ้ืนที่เรียบเสมอกันทั้ง 2 ด้าน    
  1.2 ตัวเก้าอ้ี กรรมการ ท าจากโครงเหล็ก    
  เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า    
  25.4 มม.เคลือบสีอย่างดีแบบ Powder    



-๑๕- 
 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยกำรประกอบ/คุณลักษณะ จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

รำคำรวม 

  Coating ความสูงจากพ้ืนถึงเบาะนั่งไม่น้อย    
  กว่า 158 ซม.อย่างดีโดยประมาณ    
  ที่นั่งและพนักพิงท าจากพลาสติกข้ึนรูป    
  วางเรียงเพ่ือรองรับกับสรีระร่างกาย    
  และระบายความร้อน ทนต่อแดดและลม มี    
  แผ่นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตอย่างดีความหนา    
  ไม่น้อยกว่า10 มม. สามารถเปิด-ปิด ได้    
  ส าหรับกรรมการจดบันทึกเก้าอ้ีผู้ช่วย    
  กรรมการมรีะยะความสูงจากพ้ืนถึงต าแหน่ง    
  ยืนไมน่้อยกว่า 28 ซม. มีพนักพิงหลัง และมี    
  ชุดคลุมปิดที่ฐานทุกด้านเพ่ือความสวยงาม    
  1.3 ตัวเสาด้านในเป็นวัสดุชนดิท่อเหล็กกลวง     
  ผิวด้านนอกพ่นสีกันสนิม มีผิวด้านหนึ่งเป็น    
  เหลี่ยมความกว้างไม่น้อยกว่า 40 มม. ผิวอีก    
  ด้านเป็นครึ่งวงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    
  ไม่น้อยกว่า 40 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.    
  มีระยะห่างจากผิวเหลี่ยมถึงผิว    
  โค้ง ไม่น้อยกว่า 50 มม. ตัวเสาด้านนอกเป็น    
  วัสดุท่อเหล็กกลวง ชุบสีกันสนิมด้วยระบบ     
  Powder Coating มีผิวด้านหนึ่งเป็นเหลี่ยม     
  กว้างไมน่้อยกว่า 55 มม. ผิวอีกด้านเป็นครึ่ง    
  วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อย    
  กว่า 55 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.มี    
  ระยะห่างจากผิวเหลี่ยมถึงผิวโค้ง    
  ไม่น้อยกว่า 60 มม.    
  1.4 โครงสร้างฐานท้าจากเหล็กกล่องขนาดไม่    
  น้อยกว่า50x50 มม. ที่มเีหล็กระแนง    
  ขนาดไม่น้อยกว่า 25x50มม. เรียงเป็น    
  ระนาบเดียวกันเพ่ือกระจายน้ าหนักลงบนพ้ืน    
  จ านวนไม่น้อยกว่า 7 อันเรียงกันเพ่ือรองรับ    
  น้ าหนักจากถังน้ าถ่วงน้ าหนักข้างละ 4 ใบ    
  หนักใบละประมาณ30 กิโลกรัม ออกแบบ    
  ส าหรับใช้ได้ทั้งการแข่งขันในโรงยิมส์และการ    
  แข่งขันกลางแจ้งบนพ้ืนชายหาด    
  1.5 ปรับความสูงต่ าของเสาด้วยระบบกลอน    



-๑๖- 
 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยกำรประกอบ/คุณลักษณะ จ ำนวน รำคำ/
หน่วย 

รำคำรวม 

  สปริงได้ 2 ระดับคือ 1.45 เมตรและ 1.55    
  เมตร มีชุดนวมหุ้มเสาทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกนั    
  การบาดเจ็บของนักกีฬา    

11 เบาะมวยปล้ า รำยกำรประกอบ 1 ชุด 1,300,000 1,300,000 
  1. ชุดเบาะมวยปล้ า 1 ชุด มีเบาะ 72 ชิ้น     
  พร้อมผ้าใบ 1 ผืน    
  คุณลักษณะ    
  1. ชุดเบาะมวยปล้ า    
  1.1 เบาะ 1 ชุด มีขนาด 12x12 เมตร     
  1.2 เบาะมีขนาด 2x1x0.06 เมตร จ้านวน     
  72 ชิ้น    
  1.3  เบาะผลิตจากวัสดุ XPE โฟม เป็นโฟม    
  คุณภาพกึ่งแข็ง สามารถคืนรูปทันที    
  หลังจากถูกกดหรือกระทบแรง ผิวทั้งสองด้าน    
  ฉาบด้วยสิ่งที่มีลักษณะคล้ายขนแกะ    
  1.4 ผ้าใบคลุมเบาะมีขนาด 12x12 เมตร    
  วงกลมกลางเบาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร    
  ล้อมด้วยแถบกว้าง 10 ซม. ดังนี้    
  1.4.1 วงกลมกลางเบาะสีน้ าเงิน    
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร    
  1.4.2 พ้ืนที่ปล้ าส่วนกลางสีน้ าเงินเส้นผ่า    
  ศูนย์กลาง 7 เมตร    
  1.4.3 เขตอันตรายสีส้มกว้าง 1 เมตร    
  1.4.4 พ้ืนที่ป้องกันสีน้ าเงินกว้าง 1.50 เมตร    
  1.5 ผ้าคลุมเบาะผลิตจากวัสดุสังเคราะห์มี    
  สภาพคงทน ทนต่อสภาพอากาศและกันน้ า    
  มีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันนักกีฬาจากการลื่น    
  ไถล ไม่มีรอยต่อมีแถบเวลโครเพ่ือจับยึดกับตัว    
  เบาะ    

 
4. สถำนที่ส่งของ 
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  415/61   ถนนชยางกูร   ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
 

5. ระยะเวลำส่งมอบพัสดุ 
  ครุภัณฑ์การศึกษาส่งมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวัดที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 



-๑๗- 
 
 

6. วงเงินในกำรจัดหำ 
  ภายในวงเงิน 7,879,000.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
 

    สถำนที่ติดต่อขอทรำบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือแสดงควำมคิดเห็น 
1. ทางไปรษณีย์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 415/61  ถนนชยางกูร   ต าบลในเมือง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
2. ทางโทรศัพท์ : 045-315846-7  โทรสาร 045-311017 
3. ทางเว็บไซต์ : www.ubss.ac.th. 
4. ทาง E-Mail : Ubonsport.school@hotmail.com 
5. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว ภายใน 3 วัน นบัแต่วันที่

ประกาศ  
....................................... 


