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ประกำศเทศบำลนครรังสิต 

เรื่อง ประกวดรำคำซื้อโครงกำรจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้งสแตนเลส ภำยในเขตเทศบำล 
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
                    เทศบาลนครรังสิต  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล 
นครรังสิต จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๒๐ ตัว (รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศนี้)  ประกอบด้วย  
                    ๑.  อุปกรณ์แกว่งตัวบริหารขาและข้อเท้า                                    จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๒.  อุปกรณ์หมุนบริหารเอว สะโพก แบบ ๓ คน                             จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๓.  อุปกรณ์พวงมาลัยหมุนข้อมือและหมุนบิดตัว                             จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๔.  อุปกรณ์เดินอากาศบริหารขา ข้อเข่า แบบ ๒ คน                        จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๕.  อุปกรณ์เดินอากาศแบบขาตั้งคู่                                             จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๖.  อุปกรณ์บริหารกล้ามขาแบบนั่งยันคู่                                       จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๗.  อุปกรณ์นวดเอวและหลัง แบบ ๒ คน                                      จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๘.  อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ขา แบบจักรยานเอนปั่น                           จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๙.  อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่                                                      จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๑๐.  อุปกรณ์โยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา                                 จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๑๑.  อุปกรณ์สกีบกบริหารแขน ขา                                              จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๑๒. ม้าโยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา                                        จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๑๓. อุปกรณ์ถังหมุนบริหารข้อเท้าและขา                                       จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๑๔. อุปกรณ์ เดินโยกหน้า-หลัง บริหารขา แขนและไหล่ แบบคู่             จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๑๕. จักรยานนั่งปั่นบริหารข้อเข่าแบบคู่                                         จ านวน   ๑  ตัว 
                    ๑๖. อุปกรณ์บริหารกล้ามอก แขน และไหล่แบบดันมือจับเพ่ือยกตัวขึ้น    จ านวน  ๑  ตัว 
                    ๑๗. อุปกรณ์บริหารกล้ามอก แขน และไหล่แบบดึงมือจับเพ่ือยกตัวขึ้น     จ านวน  ๑  ตัว 
                    ๑๘. อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารไหล่ แบบคู่                                          จ านวน  ๑  ตัว 
                    ๑๙. อุปกรณ์ยกน้ าหนักแบบยืน                                                   จ านวน  ๑  ตัว 
                    ๒๐. อุปกรณ์เตียงซิท-อัพ                                                          จ านวน  ๑  ตัว 
หมำยเหตุ  :   ๑. อุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้งสแตนเลส  จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๒๐ ตัว 
                  ๒. สถานที่ติดตั้งตามจุดที่เทศบาลนครรังสิตก าหนด  กรณีท่ีพ้ืนที่ติดตั้งเป็นพืน้ดินไม่สามารถ 
                     ยึดติดอุปกรณ์ได้ ผู้ขายต้องปรับพ้ืนที่โดยท าฐานปูนเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย 
                     ให้แน่นหนา แข็งแรง ให้เรียบร้อย 

/๓. ผู้เสนอราคา… 



-2- 
 
                 ๓. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอไม่น้อยกว่า ๒ ตัว (รายการใดรายการหนึ่ง    
                     ใน ๒๐ ตัว)  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
                     ได้ตรวจสอบ ทดลองคุณลักษณะพัสดุ เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา โดยให้  
                     เสนอตัวอย่างพัสดุ ณ ส านักงานเทศบาลนครรังสิต ภายใน ๕ วันท าการ นับถัดจากท่ีเสนอราคา      
                     ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                 ๔. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จ าหน่ายวัตถุสแตนลส เกรด ๓๐๔ มาแสดงเพ่ือเป็น 
                     หลักฐานประกอบการยื่นเสนอราคา 

 

             รำคำกลำงของงำนซื้อในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ 
                   จ านวนเงิน ๑,๘๖๗,๖๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งลา้นแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

 

             ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครรังสิต  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                  ๑๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จ าหน่ายวัตถุสแตนลส เกรด ๓๐๔  มาแสดงเพ่ือ 
เป็น หลักฐานประกอบการยื่นเสนอราคา 
 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  
ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www. pathumthani.go.th 
www.rangsit.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๗-๖๐๐๐ ต่อ 
๓๑๓ ในวันและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง เทศบาลนครรังสิต  ผ่านทางอีเมล์ 4130301@dla.go.th  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
ภายในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑  โดยเทศบาลนครรังสิตจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   www. pathumthani.go.th   www.rangsit.org และ 
www.gprocurement.go.th  ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  

 
 
 
 
 

 

  
(นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง) 

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 

 
 

 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
**ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผย ได้ที่ 
๑.  ทาง E-mail  4130301@dla.go.th 
๒.  ทางโทรศัพท์   หมายเลข  ๐๒-๕๖๗-๖๐๐๐ ต่อ ๓๑๓ 
๓.  ทางโทรสาร   หมายเลข  ๐๒-๕๖๗-๖๐๑๓ 
 

http://www.gprocurement.go.th/
mailto:4130301@dla.go.th


 


