ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการศึกษา พัฒนาศัยกภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการ
ศึกษา พัฒนาศัยกภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองลานเจ็ด
หมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ จํานวน ๔ รายการประกอบ ดังนี้
๑. เครื่องฝกความแข็งแรงและพลังของกลามเนื้อทองแบบกระบอกลม จํานวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องฝกความแข็งแรงและพลังของกลามเนื้อขารวมแบบกระบอกลม จํานวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องฝกความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อขาดวยการยืนดันแบบกระบอกลม จํานวน ๑ เครื่อง
๔. เครื่องบริหารกลามเนื้อหนาทอง จํานวน ๑ เครื่อง
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด
ขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.tnsuskn.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๔-๔๑๒๓๐๙ ตอ ๕๐๑ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ผานทางอีเมล supply_tnsuskn@tnsu.ac.th หรือชองทางตาม
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ........................ โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครจะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.tnsuskn.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
........................
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูชวยศาสตราจารยพิทยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขต
สมุทรสาคร
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อครุภัณฑการศึกษา พัฒนาศัยกภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ลงวันที่
กุมภาพันธ ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ จํานวน ๔ รายการประกอบ ดังนี้
๑. เครื่องฝกความแข็งแรงและพลังของกลามเนื้อทองแบบกระบอกลม จํานวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องฝกความแข็งแรงและพลังของกลามเนื้อขารวมแบบกระบอกลม จํานวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องฝกความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อขาดวยการยืนดันแบบกระบอกลม จํานวน ๑ เครื่อง
๔. เครื่องบริหารกลามเนื้อหนาทอง จํานวน ๑ เครื่อง
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ
แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นเสนอราคาตองเปนเจาของผลิตภัณฑหรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง
โดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ หรือไดรับมอบอํานาจชวงจากตัวแทนจําหนาย โดยตรง และผูขายตองมีการจัดใหมีการ
ฝกอบรมและสาธิตวิธีการใชงาน การบํารุงรักษา ใหกับนักศึกษาอยางนอย 20 คน เปนระยะเวลาอยางนอย 2 วัน โดย
วิทยากรที่ไดรับการอบรม จะตองมีหนังสือรับการการเปนผูเชี่ยวชาญจากบริษัทผูผลิต
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ จํานวน ๔ รายการประกอบ ดังนี้ ๑. เครื่องฝกความแข็งแรง

และพลังของกลามเนื้อทองแบบกระบอกลม จํานวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องฝกความแข็งแรงและพลังของกลามเนื้อขารวม
แบบกระบอกลม จํานวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องฝกความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อขาดวยการยืนดันแบบกระบอกลม
จํานวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องบริหารกลามเนื้อหนาทอง จํานวน ๑ เครื่อง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาครจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะ
พิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะ
พิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง
ชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีม่ หาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของ
ผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครมีสิทธิใหผูยื่นขอ
เสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับ
ราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาครเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา

การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหา
วิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
๕.๗ กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครอาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได
รับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ไดรับมอบไวแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสง
มอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ไดรับมอบสิ่งของ
โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.
๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาครไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด
ใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว
เขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครไดคัดเลือกแลว ไม

ไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาครจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร คําวินิจฉัยดังกลาว
ใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อใน
กรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ไมได
(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใช
ในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๗ การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระ
ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จ
ตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ไวชั่วคราว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

กุมภาพันธ ๒๕๖๓

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,078,500.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
เป็นเงิน 2,078,500.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4.1 เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้า มเนื้อท้ องแบบกระบอกลม
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 500,000.00 บาท
4.2 เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้า มเนื้อขารวมแบบกระบอกลม
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 580,000.00 บาท
4.3 เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้ อขาด้วยการยืนดันแบบกระบอกลม
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 990,000.00 บาท
4.4 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 8,500.00 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปอร์ต เซิร์ชชิ่ง
5.3 บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด
5.4 ราคากลางตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติของมหาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ราคากลาง(6) )
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
6.1 นายชยกร ปวรทวีสุข
ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฯ
6.2 นายวิษณุ อรุณเมฆ
ตำแหน่งอาจารย์
6.3 นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ ตำแหน่งอาจารย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

(ร่าง)
ขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
ครุภัณฑ์การศึกษา พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็ นเลิ ศ จำนวน 4 ชุด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
-----------------------------------1. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563 แผนงาน: พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล
ศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบลงทุน ครุภัณฑ์ การศึกษา ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1
ล้านบาท
2. วัตถุประสงค์
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักศึ กษา นักกีฬา ประชาชนทั่วไป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีขอบเขตของงาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
วัตถุประสงค์หลักของงานเพื่อให้ได้สิ่งของที่ มีมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบี ยบที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้ งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้ งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้ องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อ เสนอให้แ ก่สถาบันการพลศึ กษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้ มกันเช่น ว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิ เล็กทรอนิก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กำหนด
/3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-23.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ ได้ตามที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณ ฑ์
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็น เลิ ศ จำนวน 4 รายการประกอบ ดังนี้
1. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลัง ของกล้า มเนื้อท้ องแบบกระบอกลม จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้า มเนื้อขารวมแบบกระบอกลม จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้ อขาด้วยการยืนดันแบบกระบอกลม จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง จำนวน 1 เครื่อง
1. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้ อท้องแบบกระบอกลม
คุณลักษณะ
1.1 เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้า มเนื้อสถานีเ ดี่ยวแบบ Abdominal Crunch สำหรับฝึก
กล้ามเนื้อท้อง (Abdominals) ด้วยการนั่งจับ มือจับทาบหน้าอกกับเบาะก้มตัวดันลงโดยใช้กล้ามเนื้อท้อง
ออกแรงต้านกับแรงต้านของกระบอกลม

1.2 ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ตั้งแต่ 0-310 ปอนด์ หรือ 0-141 กิโลกรัม โดยแรงต้าน
จะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก

1.3 ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวกในการปรับแรงต้านขณะฝึกได้ทันที
โดยไม่ต้องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือ ลดแรงต้านโดยปรับได้ทั้ง เพิ่ มและลด ครั้งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์
1.4 สามารถปรับความสูงของเบาะนั่ง ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้
1.5 แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, จำนวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้
พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้และแสดงระดับตำแหน่งเริ่มของท่าฝึก
1.6 สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength) โดยการออกแรงที่ระดับความหนักต่ำและระดั บ
ความหนักสูงด้วยความเร็วสูงสุด
1.7 โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษน้ำหนักเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder Coating
1.8 มือจับทำด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึ้นรูปทรงโดยเฉพาะ
1.9 เบาะนั่งทำจากวัสดุโฟมความหนาแน่น หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี
1.10 สามารถบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max
โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล
1.11 Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกกำลังกาย อุปกรณ์ที่ออกกำลังกาย ความหนักในการออก
กำลังกายจำนวนครั้ง จำนวน Set และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้
2. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนื้ อขารวมแบบกระบอกลม
คุณลักษณะ
2.1 เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ สถานีเดี่ยวสำหรับฝึก กล้ามเนื้ อ Quadriceps, Hamstrings,
Gluteus ด้วยการนั่งจับมือจับวางเท้าบนเท้าเหยียบดันขาทั้งสองข้างออกพร้อ มกัน โดยใช้กล้ามเนื้อขาออกแรงต้าน
ของกระบอกลม
2.2 ใช้ระบบกระบอกลม...

-32.2 ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ตั้งแต่ 0-1,000 ปอนด์หรือ 0-454 กิโลกรัม โดยแรงต้าน
จะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก
2.3 ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั้ง 2 ข้าง เพิ่มความสะดวกในการปรับแรงต้านขณะฝึกได้ ทันที
โดยไม่ต้องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรื อลดแรงต้านในการปรับแรงต้านโดยปรับได้ทั้ง เพิ่ มและลด ครั้งละ 1 กิโลกรัม
หรือ 1 ปอนด์
2.4 แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,จำนวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้
พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้ และแสดงระดับตำแหน่งเริ่มของท่าฝึก
2.5 สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength) โดยการออกแรงที่ระดับความหนักต่ำและระดั บ
ความหนักสูงด้วยความเร็วสูงสุด
2.6 โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษน้ำหนักเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder Coating
2.7 มือจับทำด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึ้นรูปทรงโดยเฉพาะ
2.8 สามารถบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล
2.9 Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกกำลังกาย อุปกรณ์ ที่ออกกำลังกาย ความหนักในการออก
กำลังกาย จำนวนครั้ง จำนวน Set และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้
3. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้า มเนื้อขาด้วยการยืนดันแบบกระบอกลม
คุณลักษณะ
3.1 เป็นเครื่องที่ใช้ฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ ด้วยท่าการยืนดัน มีเบาะดันไหล่ แท่นมือจับ และที่วางเท้า
โดยใช้กล้ามเนื้อขาออกแรงเหยียดขาและลำตัวต้านกับแรงต้านของกระบอกลม (Squat)
3.2 ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ ตั้งแต่ 44- 770 ปอนด์หรือ 20 - 350 กิโลกรัม
โดยใช้แรงต้านไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก
3.3 ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั้ง 2 ข้าง สามารถปรับแรงต้าน ในช่วงใดของการเคลื่อนไหวก็ได้
ทั้งเพิ่มและลด ครั้งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์
3.4 แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, จำนวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้
พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุด และแสดงระดับตำแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิปความจำได้
3.5
3.6
3.7
3.8

โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder Coating
แท่นมือจับทำด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึ้นรูปทรงโดยเฉพาะ
เบาะดันไหล่ทำจากวัสดุโฟมความหนาแน่น หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี
ที่วางเท้าพื้นยาง รองรับการกระแทกและน้ำหนักตัว

3.9 สามารถบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล
3.10 Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกกำลังกาย อุปกรณ์ ที่ออกกำลังกาย ความหนักในการออก
กำลังกาย จำนวนครั้ง จำนวน Set และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้
4. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง
คุณลักษณะ
4.1 เป็นเครื่องใช้ฝึกกล้ามเนื้อท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถฝึกกล้ามเนื้อท้องได้เต็มช่วงการเคลื่อนที่
4.2 โครงสร้างทำด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนิมพ่นสีด้วยระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า Electrostatic Powder Coat
4.3 มีเบาะฟองน้ำชนิดแข็งหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์อย่างดี
4.4 มีลูกกลิ้งโฟมขนาดใหญ่ 4 ลูก เพื่อเสริมให้เกิดความสบายและมั่นคงในขณะฝึก
4.5 ปรับความสูงของเบาะได้ และปรับระดับลูกกลิ้งยืดข้อเท้าได้
4.6 ขนาดไม่น้อยกว่า 50x150x55 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
หมายเหตุ...
-4-

หมายเหตุ ติดตั้งอุปกรณ์ทุกรายการพร้อมใช้งานได้ในวัน ส่งมอบ
5. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบสิ่งของ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. วงเงินในการจัดซื้อ งบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 2,078,500.-บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการ
(นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์)
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ
(นางสาววิภา จันทรวงค์)
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอัจฉราพรรณ ช้างเขียว)

รำยละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสมุทรสำคร
แผนงำน : แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ลำดับ
ครุภณ
ั ฑ์
รำยกำรประกอบ / คุณลักษณะ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ : 1. หน่วยสรีรวิทยำกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
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1.2 กลุ่มกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย
1.2.1 กลุ่มกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยระบบกล้ำมเนื้อ
เครื่องฝึกความแข็งแรงและ คุณลักษณะ
พลังของกล้ามเนื้อท้อง
1. เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวแบบ
แบบกระบอกลม
Abdominal Crunch สาหรับฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Abdominals) ด้วยการนั่งจับ
มือจับทาบหน้าอกกับเบาะก้มตัวดันลงโดยใช้กล้ามเนื้อท้องออกแรงต้านกับแรงต้าน
ของกระบอกลม
2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ตั้งแต่ 0-310 ปอนด์
หรือ 0-141 กิโลกรัม โดยแรงต้านจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก
3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวกในการปรับ
แรงต้านขณะฝึกได้ทนั ที โดยไม่ต้องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านโดยปรับได้
ทั้งเพิ่มและลด ครั้งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์
4. สามารถปรับความสูงของเบาะนั่ง ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้
5. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,
จานวนครั้งที่ปฏิบตั ิ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้
และแสดงระดับตาแหน่งเริ่มของท่าฝึก
6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)
โดยการออกแรงที่ระดับความหนักต่าและระดับความหนักสูงด้วยความเร็วสูงสุด
7. โครงสร้างทาด้วยเหล็กพิเศษน้าหนักเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ
Electrostatic Powder Coating
8. มือจับทาด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึ้นรูปทรงโดยเฉพาะ
9. เบาะนั่งทาจากวัสดุโฟมความหนาแน่น หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี
10. สามารถบันทึกข้อมูลการออกกาลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max
โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล
11. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกกาลังกาย อุปกรณ์
ที่ออกกาลังกาย ความหนักในการออกกาลังกาย จานวนครั้ง จานวน Set
และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้

ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
หน่วย รำคำ/ หน่วย

เครื่อง

500,000
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รำยละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสมุทรสำคร
แผนงำน : แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ลำดับ
ครุภณ
ั ฑ์
รำยกำรประกอบ / คุณลักษณะ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ : 1. หน่วยสรีรวิทยำกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
1.2 กลุ่มกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย
1.2.1 กลุ่มกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยระบบกล้ำมเนื้อ
2 เครื่องฝึกความแข็งแรงและ คุณลักษณะ
พลังของกล้ามเนื้อขารวม
1. เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสาหรับฝึก
แบบกระบอกลม
กล้ามเนื้อ Quadriceps, Hamstrings, Gluteus ด้วยการนั่งจับมือจับ
วางเท้าบนเท้าเหยียบดันขาทั้งสองข้างออกพร้อมกัน โดยใช้กล้ามเนื้อขา
ออกแรงต้านของกระบอกลม
2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ตั้งแต่ 0-1,000 ปอนด์
หรือ 0-454 กิโลกรัม โดยแรงต้านจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก
3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั้ง 2 ข้าง เพิ่มความสะดวกในการปรับ
แรงต้านขณะฝึกได้ทนั ที โดยไม่ต้องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านในการปรับ
แรงต้านโดยปรับได้ทั้งเพิ่มและลด ครั้งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์
4. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,
จานวนครั้งที่ปฏิบตั ิ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้
และแสดงระดับตาแหน่งเริ่มของท่าฝึก
5. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)
โดยการออกแรงที่ระดับความหนักต่าและระดับความหนักสูงด้วยความเร็วสูงสุด
6. โครงสร้างทาด้วยเหล็กพิเศษน้าหนักเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ
Electrostatic Powder Coating
7. มือจับทาด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึ้นรูปทรงโดยเฉพาะ
8. สามารถบันทึกข้อมูลการออกกาลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max
โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล
9. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกกาลังกาย อุปกรณ์
ที่ออกกาลังกาย ความหนักในการออกกาลังกาย จานวนครั้ง จานวน Set
และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้

ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
หน่วย รำคำ/ หน่วย

เครื่อง

580,000

3
รำยละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสมุทรสำคร
แผนงำน : แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ลำดับ
ครุภณ
ั ฑ์
รำยกำรประกอบ / คุณลักษณะ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ : 1. หน่วยสรีรวิทยำกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
1.2 กลุ่มกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย
1.2.1 กลุ่มกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยระบบกล้ำมเนื้อ
3 เครื่องฝึกความแข็งแรง
คุณลักษณะ
และพลังกล้ามเนื้อขา
1. เป็นเครื่องที่ใช้ฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อด้วยท่าการยืนดัน มีเบาะดันไหล่
ด้วยการยืนดัน
แท่นมือจับ และที่วางเท้า โดยใช้กล้ามเนื้อขาออกแรงเหยียดขาและลาตัวต้าน
แบบกระบอกลม
กับแรงต้านของกระบอกลม (Squat)
2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ ตั้งแต่ 44- 770 ปอนด์
หรือ 20 - 350 กิโลกรัม โดยใช้แรงต้านไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก
3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั้ง 2 ข้าง สามารถปรับแรงต้าน
ในช่วงใดของการเคลื่อนไหวก็ได้ ทั้งเพิ่มและลด ครั้งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์
4. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,
จานวนครั้งที่ปฏิบตั ิ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุด และแสดง
ระดับตาแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิปความจาได้
5. โครงสร้างทาด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ
Electrostatic Powder Coating
6. แท่นมือจับทาด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึ้นรูปทรงโดยเฉพาะ
7. เบาะดันไหล่ทาจากวัสดุโฟมความหนาแน่น หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี
8. ที่วางเท้าพื้นยาง รองรับการกระแทกและน้าหนักตัว
9. สามารถบันทึกข้อมูลการออกกาลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max
โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล
10.Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกกาลังกาย อุปกรณ์
ที่ออกกาลังกาย ความหนักในการออกกาลังกาย จานวนครั้ง จานวน Set
และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้

ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
หน่วย รำคำ/ หน่วย

เครื่อง

990,000

4
รำยละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสมุทรสำคร
แผนงำน : แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ลำดับ
ครุภณ
ั ฑ์
รำยกำรประกอบ / คุณลักษณะ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ : 1. หน่วยสรีรวิทยำกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
1.2 กลุ่มกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย
1.2.1 กลุ่มกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยระบบกล้ำมเนื้อ
4 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ
คุณลักษณะ
หน้าท้อง
1. เป็นเครื่องใช้ฝึกกล้ามเนื้อท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถฝึกกล้ามเนื้อท้อง
ได้เต็มช่วงการเคลื่อนที่
2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนิมพ่นสีด้วยระบบเหนี่ยวนาไฟฟ้า
Electrostatic Powder Coat
3. มีเบาะฟองน้าชนิดแข็งหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์อย่างดี
4. มีลูกกลิ้งโฟมขนาดใหญ่ 4 ลูก เพื่อเสริมให้เกิดความสบายและมั่นคงในขณะฝึก
5. ปรับความสูงของเบาะได้ และปรับระดับลูกกลิ้งยืดข้อเท้าได้
6. ขนาดไม่น้อยกว่า 50x150x55 ซม. (กว้างxยาวxสูง)

ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
หน่วย รำคำ/ หน่วย

เครื่อง

8,500

