
 

 

 
 
          

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

เร่ือง  ประมูลซ้ือโครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง  พรอมติดตัง้ 
                                              จํานวน  ๖  ชุด  (๑  ชดุมี  ๔  ตัว) ดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส   

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

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  มีความประสงคจ์ะประมลูซือ โครงการจดัซือเครืองออกกาํลงักาย 

กลางแจง้  พร้อมติดตงั  จาํนวน  ๖  ชุด  (๑  ชุดมี  ๔  ตวั)(รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะแนบทา้ย) . ดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  ตามรายการ  ดงันี 

  ๑.   เครืองบริหารขอ้เข่า                                          จาํนวน        ๖      เครือง 

  ๒.  เครืองคลายกลา้มเนือหลงัและออกกาํลงัแขน   จาํนวน        ๖     เครือง 

  ๓.  เครืองบริหารขา                                                 จาํนวน        ๖    .เครือง 

  ๔.  จกัรยานเอนปันออกกาํลงัขา                              จาํนวน        ๖    .เครือง 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี ้
๑. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุทีประมลูซือดงักล่าว 

๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

  ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ 

ผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

  ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการซือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

  ๕. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลแพรกษา  ณ วนัประกาศ  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประมลู

ซือครังนี 

  ๖. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีหลกัฐานการเป็นตวัแทนจาํหน่ายโดยตรง หรือผูแ้ทนจาํหน่าย   หรือ

ผูป้ระกอบการ  หรือผูผ้ลิตมาแสดง 

  ๗. ผูช้นะการประมลูซือจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม(รวมภาษีมลูค่าเพิม ๗%) ตามทีบริษทั  บีส ไดเมนชนั  

จาํกดั  กาํหนด 

  ๘. ผูช้นะการประมลูฯ ตอ้งทาํบญัชีรายละเอียดใบเสนอราคาเท่ากบัราคาทีเสนอตามแบบ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล กาํหนดยนืใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ก่อนทาํสญัญาซือขาย 

     กาํหนดยนืซองประมลู  ในวนัที   ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึงเวลา   ๑๐.๓๐   

น.  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ ทีว่าการอาํเภอเมือง

สมุทรปราการ  (ชนั ๓)  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ   

 

                       /ผูส้นใจ... 

 



 

- ๒ - 

 

  ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซือเอกสารการประมลูในราคาชุดละ   ๓๐๐.-   บาท (-สามร้อยบาทถว้น-) 

ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เลขที  ๕๔๕  หมู่ที ๖  ตาํบลแพรกษา  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ  ระหว่างวนัที   ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  ถึงวนัที   ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙   หรือสอบถามทาง

โทรศพัทห์มายเลข  ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  ต่อ  ๑๑๕    ในวนัและเวลาราชการ 
   

ประกาศ  ณ  วนัที   ๒๙   เดือน   เมษายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

 

(นายอิม   แพหมอ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี   ๑/๒๕๕๙ 

การซ้ือ   โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง  พรอมติดตัง้ จํานวน  ๖  ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว). 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ลงวันที ่  ๒๙   เดอืน   เมษายน   พ.ศ.๒๕๕๙ 
                                                   *********************************** 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา   ซึงต่อไปนีเรียกว่า “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  มีความประสงค ์

จะประมลูซือ    โครงการจดัซือเครืองออกกาํลงักายกลางแจง้ พร้อมติดตงั จาํนวน ๖ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตวั)    .ดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  ตามรายการ  ดงันี 

  ๑.   เครืองบริหารขอ้เข่า                                          จาํนวน        ๖      เครือง 

  ๒.  เครืองคลายกลา้มเนือหลงัและออกกาํลงัแขน   จาํนวน        ๖     เครือง 

  ๓.  เครืองบริหารขา                                                 จาํนวน        ๖     เครือง 

  ๔.  จกัรยานเอนปันออกกาํลงัขา                              จาํนวน        ๖     เครือง 

ซึงพสัดุทีจะซือนีต้องเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพทีจะใช้งานไดท้นัที      

และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี  โดยมีขอ้แนะนาํและ

ขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส 
     ๑.๑  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ        

     ๑.๒  แบบใบยนืขอ้เสนอการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

     ๑.๓  หนงัสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

                              ๑.๔  แบบสญัญาซือขาย       

     ๑.๕  แบบหนงัสือคาํประกนั      

                                       (๑) หลกัประกนัซอง   

                                       (๒) หลกัประกนัสญัญา  

              (๓)  หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 

    ๑.๖  บทนิยาม        

            (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

            (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

    ๑.๗  แบบบญัชีเอกสาร 

           (๑)  บญัชีเอกสารส่วนที  ๑      

           (๒)  บญัชีเอกสารส่วนที ๒   

     ฯลฯ 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

    ๒.๑  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุทีประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

      ๒.๒  ผูป้ระสงคเ์สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการ  และได้

แจง้เวียน ชือแลว้ หรือไม่เป็นผูที้ไดรั้บผลของการสงัใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

/๒.๓ ผูป้ระสงค.์.. 
 



- ๒ - 
 

          ๒.๓  ผูป้ระสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอืน 

และ/หรือ  ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลซือดว้ย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้ ๑.๖ 

      ๒.๔  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน

ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นว่านนั 

      ๒.๕   ผูป้ระสงคเ์สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการซือขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลแพรกษา 

                                ๒.๖   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีหลกัฐานการเป็นตวัแทนผูแ้ทนจาํหน่าย ผูป้ระกอบ หรือผูผ้ลิต  มาแสดงดว้ย 

       ๒.๗ ผูช้นะการประมลูซือจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม(รวมภาษีมลูค่าเพิม ๗%) ตามทีบริษทั              

บีส ไดเมนชนั  จาํกดั  กาํหนด 

        ๒.๘  ผูช้นะการประมลูฯ ตอ้งทาํบญัชีรายละเอียดใบเสนอราคาเท่ากบัราคาทีเสนอตามแบบ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล กาํหนดยนืใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ก่อนทาํสญัญาซือขาย 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

   ผูป้ระสงคเ์สนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 

                             ๓.๑ สวนที่ ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
          (๑)  ในกรณีทีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

        (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้นืสาํเนาหนงัสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                       (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน จาํกดั ให้ยืนสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

                                         (๒)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืน

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สําเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทงัรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

            (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็น        ผูร่้วม

คา้ ใหย้นืสาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีทีผูเ้ขา้    ร่วมคา้ฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยืนสาํเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยืนเอกสาร

ตามทีระบุไวใ้น (๑) 

         (๔)  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม (ถา้มี) พร้อมทงัรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ทงัหมดทีไดย้นืตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 

      ๓.๒  สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
   (๑)  แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 

 

/(๒) หนงัสือ... 

 



- ๓ - 
 

   (๒) หนงัสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนามพร้อม

ประทบัตรา(ถา้มี) 

   (๓) หนงัสือมอบอาํนาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบ

อาํนาจใหบุ้คคลอืนทาํการแทน 

            (๔) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ ๕ 

   (๕) แบบใบยนืขอ้เสนอการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                     (๖) บญัชีเอกสารส่วนที  ๒  ทงัหมดทีไดย้นืตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 

     ๔.๑  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งยืนขอ้เสนอตามแบบทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประมูลซือดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ 

ทงัสิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน  

     ๔.๒  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๓๐    วนั นับแต่วนัยืน

ราคาสุดทา้ย  โดยภายในกาํหนดยืนราคา  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผิดชอบราคา ทีตน

เสนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้

   ๔.๓  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกิน  ๖๐  วนั  นบัถดัจาก 

วนัลงนามในสญัญาซือขาย 

    ๔.๔  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะของ  เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง พรอมติดตั้ง  จํานวน ๖ ชุด(๑ ชุดมี ๔ ตัว)   ไปพร้อมเอกสารส่วนที ๑ 

และเอกสารส่วนที ๒  เพือประกอบการพิจารณา  หลกัฐานดงักล่าวนีองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะยึดไวเ้ป็น

เอกสารของทางราชการ 

          สาํหรับแคตตาลอ็กทีแนบใหพิ้จารณา  หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  โดย

ผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดาํเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ  แคตตาล็อก                 

ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประมลู ตรวจสอบ  ภายใน   ๓   วนั   

                                       ๔.๕   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุทีเสนอ จาํนวน  ๔  ตวัอยา่ง(ตวัอย่างละ 

๑ ตวั)   เพือใชใ้นการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสญัญา  ทงันี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แพรกษา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนแก่ตวัอย่างดงักล่าว ตวัอย่างทีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ องค์การ

บริหารส่วนตาํบลแพรกษา จะคืนใหแ้ก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

                                      ๔.๖  ก่อนยนืเอกสารประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสญัญา  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถีถว้นและเขา้ใจเอกสารประมูลซือทงัหมดเสียก่อน   ทีจะตกลงยืน

ขอ้เสนอตามเงือนไขในเอกสารประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

๔.๗  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยนืเอกสารประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

จ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการดาํเนินการประมลูตามโครงการโดยระบุไวที้หนา้ซองว่า  “เอกสารประมูลซือตาม

เอกสารประมูลซือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที  ๑/๒๕๕๙”   ยืนต่อคณะกรรมการดาํเนินการประมูลโครงการ         

ในวนัที   ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙    ตงัแต่เวลา    ๑๐.๐๐   น.  ถึงเวลา   ๑๐.๓๐   น. ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซือ

หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาํบลระดับอาํเภอ ทีว่าการอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  (ชัน ๓)  อาํเภอเมือง

สมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ                                                                                                                   /เมือพน้... 
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  เมือพน้กาํหนดเวลายืนเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้  จะไม่รับเอกสารเพิมเติม      

โดยเด็ดขาด    
คณะกรรมการดาํเนินการประมลูจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา  

แต่ละรายว่า  เป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอืน  หรือเป็นผูมี้

ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๖ (๑)  ณ วนัประกาศ

ประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทงัตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ ๓.๒  และแจง้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาแต่

ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอืนใดทีมีหลกัฐานว่า  ผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคารับทราบแลว้   

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะทีมีการเสนอราคาด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ว่า  มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา  กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง

เป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการดาํเนินการประมลู จะตดัรายชือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคา

รายนนัออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษ   ผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคา  หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้ งงาน 

ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไม่ผา่นการคดัเลือกเบืองตน้  เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีมี 

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอราคา

กบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอ

ราคาทีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คาํสั งดงักล่าวต่อผูว้่าราชการจงัหวดั

ภายใน  ๓  วนั  นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการดาํเนินการประมลู การวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้่าราชการจงัหวดัให้

ถือเป็นทีสุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการประมลูว่า กระบวนการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีกาํหนดไว ้ คณะกรรมการดาํเนินการประมูลอาจ

ใหดุ้ลยพินิจระงบัการประมลูชวัคราว และกาํหนดวนั และเวลา  เพือเริมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจง้ให้ผู ้

มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

  คณะกรรมการดาํเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการประมูลซือ 

เพือใหก้ารประมลูซือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  ๔.๘  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติั ดงันี 

                                ๑)   ผูเ้สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามวนั เวลา 

สถานที  ทีทางราชการกาํหนดอนัจะแจ้งให้ทราบภายหลงั  โดยผูเ้สนอราคาจะไดรั้บเลขประจาํตัว [Used ID]  และ

รหสัผา่น  [Password] เมือผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติั เงือนไข และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 

   (๒) ปฏิบติัตามเงือนไขทีระบุไวใ้นหนังสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งโดยการประมูล

ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ทีไดย้นืมาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

(๓)  ราคาเริมตน้ของการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งเริมตน้ที 

๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (สองลา้นบาทถว้น)   

/(๔) ราคาทีเสนอ... 
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   (๔)  ราคาทีเสนอจะตอ้งเป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืน ๆ (ถา้มี)  รวมค่าใชจ่้ายทงั

ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

   (๕)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้ง  (LOG IN) เขา้สู่ระบบ 

   (๖)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที  LOG  IN  แลว้จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคาโดยราคาทีเสนอในการ

ประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องตาํกว่าราคาเริมต้นในการประมูลฯ  และจะต้องเสนอลดราคาขันตํา 

(Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าครังละ  ๓,๐๐๐.-บาท  จากราคาเริมตน้ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครังถดั ๆ ไป ตอ้ง

เสนอลดราคาครังละไม่นอ้ยกว่า  ๓,๐๐๐.-บาท  จากราคาครังสุดทา้ยทีเสนอลดแลว้ 

   (๗)  ห้ามผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือการประมูล  เสร็จสินแลว้  จะตอ้ง

ยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ราคาทียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาทีเสนอหลงัสุด 

   (๘)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการเสนอราคา  ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน

การใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทงันี

จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

๕.  หลักประกันซอง 

  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกันซอง พร้อมกบัการยืนซองขอ้เสนอด้านเทคนิค จาํนวน  

๑๐๐,๐๐๐.- บาท ( -หนึงแสนบาทถว้น- ) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคาํประกนัตงัแต่วนัยืนซองขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวนัสินสุดการยนืราคา  โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี 

    ๕.๑ เงินสด 

                ๕.๒  เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา โดยเป็นเช็คลงวนัทีทียืนซอง

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค  หรือก่อนหนา้นนัไม่เกิน  ๓  วนัทาํการของทางราชการ 

     ๕.๓  หนงัสือคาํประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๕ (๑) 

     ๕.๔ หนงัสือคาํประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ

เงินทุนเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงไดแ้จง้เวียนชือให้หน่วย

การบริหารราชการส่วนทอ้งถินต่าง ๆ  ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 

    ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา จะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้าํ

ประกนัภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัทีไดพิ้จารณาในเบืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายทีคดัเลือกไวซึ้ง

เสนอราคาตาํสุด  จะคืนใหต่้อเมือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเมือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้   

การคืนหลกัประกนัซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย   

๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      ๖.๑  ในการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์นี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะพิจารณา

ตดัสินดว้ย  ราคารวม 

       ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้  ๒ หรือยนืหลกัฐาน   

   

 

/การเสนอ... 
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การเสนอราคาไม่ถกูตอ้ง  หรือไม่ครบถว้น ตามขอ้ ๓  หรือยนืเอกสารประมลูซือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม

ขอ้ ๔ แลว้  คณะกรรมการดาํเนินการประมลูจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอ  ของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนัน   เวน้แต่เป็น

ขอ้ผดิพลาด  หรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย  หรือผดิพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประมลูซือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใน

ส่วนทีมิใช่สาระสาํคัญ ทงันี  เฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

เท่านนั 

        ๖.๓ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงค์จะเสนอราคาโดย

ไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี 

           (๑) ไม่ปรากฏชือผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบญัชีผูรั้บเอกสารประมูลซือดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

                                   (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารประมูลซือด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  ทีเป็นสาระสาํคญั   หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน 

       ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการ      

ดาํเนินการประมลู  หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  มีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาชีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ 

หรือขอ้เท็จจริงอืนใดทีเกียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  มีสิทธิทีจะไม่รับราคา

หรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถกูตอ้ง 

          ๖.๕  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ทรงไวซึ้งสิทธิทีจะไม่รับราคาตาํสุด หรือราคาหนึงราคา

ใด หรือราคาทีเสนอทงัหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซือในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา  ทงันี เพือ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เป็นเด็ดขาด           

ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังองค์การบริหารส่วนตาํบล

แพรกษา  จะพิจารณายกเลิกการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้ งงาน    ไม่ว่า

จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต 

เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชชื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

         ๖.๖ ในกรณีทีปรากฏขอ้เท็จจริง ภายหลงัจากการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ว่า  ผูป้ระสงค์

จะเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา  ทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคา   รายอืน หรือเป็น

ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประมูลซือ

ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาทีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั ราคาอย่างเป็นธรรม 

ตามขอ้ ๑.๖  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  มีอาํนาจทีจะตดัรายชือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว  และองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนนัเป็นผูทิ้ งงาน  

๗.  การทําสัญญาซ้ือขาย 

  ๗.๑ ในกรณีทีผูช้นะการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์(ผูค้า้) สามารถส่งมอบสิงของไดค้รบถว้น

ภายใน  ๕  วนัทาํการของทางราชการ  นับแต่วนัทีทาํขอ้ตกลงซือ องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  อาจจะพิจารณา

จดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  แทนการทาํสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔  ก็ได ้

  ๗.๒  ในกรณีทีผูช้นะการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได ้

ครบถว้นภายใน  ๕  วนัทาํการของทางราชการ หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เห็นว่าไม่สมควรจดัทาํ 

                              /ขอ้ตกลง... 
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ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ ๗.๑  ผูช้นะการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาซือขายตามแบบสัญญา

ดงัระบุในขอ้ ๑.๔  นับถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ   ๕    .     

ของราคาสิงของทีประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา ยึดถือไวใ้นขณะทาํ

สญัญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 

   (๑) เงินสด 

(๒) เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา โดยเป็นเช็คลงวนัทีทีทาํ

สญัญาหรือก่อนหนา้นนัไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 

   (๓) หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคาํประกนั  ดงัระบุในขอ้ 

๑.๕ (๒) 

   (๔) หนังสือคาํประกนัของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ์ ทีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจคาํประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึงได้

แจง้เวียนใหห้น่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถินต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือคาํประกนัดงัระบุใน

ขอ้ ๑.๕ (๒) 

   (๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย        

               หลกัประกนันี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัทีคู่สัญญาพน้จากข้อ

ผกูพนัตามสญัญาซือขายแลว้ 

“ผูค้า้ทีไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ปทาํสญัญาแต่ไม่ไปทาํสญัญา จะตอ้งรับผดิชอบใน 

ค่าเสียหาย เช่น ค่าซือ หรือค่าจา้งทีสูงขึนจากผูค้า้รายอืนดว้ย  และในกรณีนีใหย้กเลิกการประมลู” 

๘.  อัตราคาปรับ 

        ค่าปรับตามแบบสญัญาซือขายขอ้  ๑๐  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ         ๐.๒๐           ต่อวนั 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูช้นะการประมลูซือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ซึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือหรือทาํสญัญาซือขาย 

ตามแบบดงัระบุในข้อ ๑.๔  แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนภายใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า       -     เดือน      ๑     ปี  นบัถดัจากวนัทีผูซื้อไดรั้บมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้

ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

๑๐. การจายเงินลวงหนา 

  ผูมี้สิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอตัราไม่เกินร้อยละ       -       ของราคาสิงของที

เสนอขาย  แต่ทงันี  จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือคาํประกนัของธนาคาร

ในประเทศ ตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือคาํประกนั ของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจคาํประกนั  ตามประกาศ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึงไดแ้จง้ชือเวียนใหห้น่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถินต่าง  ๆ  ทราบแลว้  โดยอนุโลม

ใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๓) ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา      ก่อนการรับชาํระเงิน

ล่วงหนา้นนั 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

              ๑๑.๑  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซือครังนีไดม้าจาก  เงินรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙            .             

              /เงินกู.้.. 
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เงินกู ้                              -                             และเงินช่วยเหลือจาก                                    -                                      . 

การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเมือ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา   ไดรั้บอนุมติั          

เงินจาก  เงินรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    เงินกูจ้าก                                        -                                  . 

และเงินช่วยเหลือจาก                    -            แลว้เท่านนั 

  ๑๑.๒  เมือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้ายและได้

ตกลงซือสิงของตามการประมูลซือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั งหรือนาํสิงของดงักล่าว เขา้มาจาก

ต่างประเทศ  และของนนัตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ  รับขนไดต้ามที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดงันี 

  (๑) แจ้งการสั งหรือนําสิงของทีซือขายดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วนั 

นบัตงัแต่วนัทีผูข้ายสั ง  หรือซือขายของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออืนใด 

  (๒) จดัการให้สิงของทีซือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกสิงของนนัโดยเรืออืน ทีมิใช่   เรือไทย  ซึง

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนนัก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเวน้ให้

บรรทุกของลงเรืออืน 

  (๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม              

การพาณิชยนาวี 

  ๑๑.๓  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซึงไดย้นืเอกสารประมลูซือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ต่อองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลแพรกษาแลว้  จะถอนตวัออกจากการประมลูฯ มิได ้ และเมือไดรั้บการคดัเลือก ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้  

ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตามเงือนไขทีกาํหนดใน ขอ้ ๔.๘(๔) (๕) (๖) และ(๗)  มิฉะนัน  องค์การ

บริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินทีจดัหาทันที  และอาจพิจารณา

เรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี) รวมทงัอาจพิจารณาให้เป็นผูทิ้ งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  ๑๑.๔  ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึง องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในเวลาทีทางราชการกาํหนด  ดงัระบุไวใ้นขอ้  ๗  องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะริบหลกัประกนัซอง  

หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคาํประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี)  รวมทงั

จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๕  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  สงวนสิทธิทีจะแกไ้ขเพิมเติมเงือนไข  หรือขอ้กาํหนด 

ในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

 
 

(นางสาวไพรวลัย ์  พุ่มอาศยั) 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

วนัที  ๒๙   เดือน   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ . 



 

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดต้ัง  จํานวน  ๖  ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) 
แนบทายเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส เลขที ่  ๑/๒๕๕๙   ลงวันที่   ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
๑.เครืองบริหารขอ้เข่า   

    คุณลกัษณะ 

 ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า ๖๕ เซนติเมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร สูงไม่นอ้ยกว่า ๙๐ เซนติเมตร มีดา้ม

จบัเป็นเหลก็ชุบกลัป์วาไนซ ์ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร เสาเครืองออกกาํลงักาย เป็นเหลก็

ชุบกลัป์วาไนซ ์ ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร ฐานเครืองออกกาํลงักาย เป็นเหลก็ชุบ           

กลัป์วาไนซ ์ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร เหลก็ยดึขา เป็นเหลก็กล่อง ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๔๐ x 

๙๐ x ๑.๕ มิลลิเมตร  ดนัขา เป็นเหลก็ชุบกลัป์วาไนซ ์ ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า  ๖๕ มิลลิเมตร  หนา  ๑.๘  มิลลิเมตร เบาะ

นงั เป็นพลาสติก ขนาดไม่นอ้ยกว่า  ๓๖ x ๓๗ x ๑๐  เซนติเมตร  มีปุ่มนวดไม่นอ้กยว่า  ๒๐  ปุ่ม  เบาะพิง เป็นพลาสติก

ขนาดไม่นอ้ยกว่า  ๑๘ x ๘๕ x  ๕  เซนติเมตร  ตวัรองกนักระแทกและกนัลืนเป็นพลาสติก ขนาดไม่นอ้ยกว่า  ๑๑ x ๑๑ x 

๑๔  เซนติเมตร  และมีลายเสน้กนัลืนอยา่งนอ้ย  ๕  เสน้   

      คุณสมบติั  

 พลาสติกทีใชผ้ลิต ตอ้งเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเมด็ใหม่ 

๑๐๐% ตอ้งไดรั้บมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทีใชเ้ป็นสีฝุ่ น Polyester 

สาํหรับภายนอกอบดว้ยอุณหภูมิไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนกัทีอนัตรายต่อ

สุขภาพ โดยมีหนงัสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบนั Intertek  

      การติดตงั  

 ในการติดตงัเครืองออกกาํลงักายกลางแจง้แต่ละตวัจะตอ้งติดตงับนฐานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด ๑.๔๐ x 

๑.๘๐ เมตร ความหนาไม่นอ้ยกว่า ๐.๐๗ เมตร เหลก็ตะแกรง Ø ๖ มิลลิเมตร ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร โดยติดตงั

ใหมี้ความมนัคงแข็งแรง เพือความปลอดภยั  

 

๒.เครืองคลายกลา้มเนือหลงัและออกกาํลงัแขน   

     คุณลกัษณะ 

 ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า ๘๕ เซนติเมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า ๙๐ เซนติเมตร สูงไม่นอ้ยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร        

มีดา้มจบั เป็นเหลก็ชุบกลัป์วาไนซ ์ ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร ทีพกัเทา้ เป็นหล็กชุบ       

กลัป์วาไนซ ์ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร ฐานเครืองออกกาํลงักาย เป็นเหลก็ชุบกลัป์วาไนซ ์

ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร เหลก็ยดึฐาน เป็นเหลก็กล่อง ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๔๐ x ๙๐ x ๒.๐ 

มิลลิเมตร เบาะนงั เป็นพลาสติก ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๓๕ x ๓๕ x ๕ เซนติเมตร สปริงใหญ่ ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๕๐ 

มิลลิเมตร สปริงเลก็ ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร ลอ้นวด เป็นพลาสติก ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๕ x ๑๕ เซนติเมตร 

และมีปุ่มเพือนวดหลงัไม่นอ้ยกว่า ๓๕ ปุ่ม ตวัรองกนักระแทกและกนัลืน เป็นพลาสติก ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๑ x ๑๑ x ๑๔ 

เซนติเมตร และมีลายเสน้กนัลืนอยา่งนอ้ย ๕ เสน้   

 

            /คุณสมบติั... 



 
 

      - ๒ - 
 

     คุณสมบติั  

 พลาสติกทีใชผ้ลิต ตอ้งเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเมด็ใหม่ 

๑๐๐% ตอ้งไดรั้บมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทีใชเ้ป็นสีฝุ่ น Polyester 

สาํหรับภายนอกอบดว้ยอุณหภูมิไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนกัทีอนัตรายต่อ

สุขภาพ โดยมีหนงัสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบนั Intertek  

     การติดตงั  

 ในการติดตงัเครืองออกกาํลงักายกลางแจง้แต่ละตวัจะตอ้งติดตงับนฐานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด ๑.๔๐ x 

๑.๘๐ เมตร ความหนาไม่นอ้ยกว่า ๐.๐๗ เมตร เหลก็ตะแกรง Ø ๖ มิลลิเมตร ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐  เมตร โดยติดตงั

ใหมี้ความมนัคงแข็งแรง เพือความปลอดภยั  

 

๓.เครืองบริหารขา    

     คุณลกัษณะ 

 ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า ๑๒๕ เซนติเมตร สูงไม่นอ้ยกว่า ๑๓๕ เซนติเมตร     

มีดา้มจบั เป็นเหลก็ชุบกลัป์วาไนซ ์ ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร เสาเครืองออกกาํลงักาย  

เป็นเหลก็ชุบกลัป์วาไนซ ์ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร ฐานเครืองออกกาํลงักาย เป็นเหลก็ชุบ

กลัป์วาไนซ ์ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร เหลก็ยดึขา เป็นเหลก็กล่อง ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๔๐ x 

๙๐ x ๑.๕ มิลลิเมตร ครอบลกูปืนยาว เป็นพลาสติก ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๗ x ๕๐ เซนติเมตร ครอบลกูปืนสนั            

เป็นพลาสติก ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๗ x ๒๕ เซนติเมตร ทีวางเทา้ เป็นพลาสติก ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๑๙ x ๔๔ x ๕ 

เซนติเมตร เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสนัขึนมา ๓ ดา้น มีปุ่มนูนกนัลืน ขนาด Ø  ไม่นอ้ยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร สูงไม่นอ้ยกว่า 

๕ มิลลิเมตร มีปุ่มสาํหรับกนัลืนและนวดเทา้ไม่นอ้ยกว่า ๑๒๐ ปุ่ม มีรูหวัทา้ยเพือระบายนาํ ตวัรองกนักระแทกและ     

กนัลืน เป็นพลาสติก ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๑ x ๑๑ x ๑๔  เซนติเมตร มีลายเสน้กนัลืนอยา่งนอ้ย  ๕  เสน้ 

     คุณสมบติั  

 พลาสติกทีใชผ้ลิต ตอ้งเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเมด็ใหม่ 

๑๐๐% ตอ้งไดรั้บมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทีใชเ้ป็นสีฝุ่ น Polyester 

สาํหรับภายนอกอบดว้ยอุณหภูมิไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนกัทีอนัตรายต่อ

สุขภาพ โดยมีหนงัสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบนั Intertek  

     การติดตงั  

 ในการติดตงัเครืองออกกาํลงักายกลางแจง้แต่ละตวัจะตอ้งติดตงับนฐานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด ๑.๔๐ x 

๑.๘๐ เมตร ความหนาไม่นอ้ยกว่า ๐.๐๗ เมตร เหลก็ตะแกรง Ø ๖ มิลลิเมตร ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร โดยติดตงั

ใหมี้ความมนัคงแข็งแรง เพือความปลอดภยั  

    

 

            /๔.จกัรยาน... 

 
 



 

      - ๓ - 
 

๔.จกัรยานเอนปันออกกาํลงัขา  

     คุณลกัษณะ 

 ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า ๘๕ เซนติเมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า ๑๑๕ เซนติเมตร สูงไม่นอ้ยกว่า ๑๔๐ เซนติเมตร      

มีดา้มจบั เป็นเหลก็ชุบกลัป์วาไนซ ์ ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๒๕ x  ๒.๐ มิลลิเมตร  ฐานเครืองออกกาํลงักาย  เป็นเหลก็      

ชุบกลัป์วาไนซ ์ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า ๖๕ x  ๑.๘ มิลลิเมตร  เหลก็ยดึฐาน เป็นกล่อง ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๔๐ x ๙๐ x ๒.๐ 

มิลลิเมตร เบาะพิง  เป็นพลาสติก ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๘ x ๘๕ x ๕ เซนติเมตร  เบาะนงั เป็นพลาสติก  ขนาดไม่นอ้ยกว่า

๓๖ x ๓๗ x ๑๐ เซนติเมตร  มีปุ่มนวดเทา้ไม่นอ้ยกว่า ๒๐  ปุ่ม  สายพาน ขนาดไม่นอ้ยกว่าเบอร์ ๖๐ วงลอ้สายพาน      

เป็นพลาสติก ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า  ๓๓ x ๖ เซนติเมตร มีร่องสายพาน ๒ ร่อง วงลอ้  เป็นพลาสติก ขนาด Ø ไม่นอ้ยกว่า 

๓๙ x ๗ เซนติเมตร มีร่องสายพาน ๒ ร่อง ตวัรองกนักระแทกและกนัลืน เป็นพลาสติก ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๑ x ๑๑ x ๑๔ 

เซนติเมตร  และมีลายเสน้กนัลืนอยา่งนอ้ย  ๕  เสน้     

     คุณสมบติั  

 พลาสติกทีใชผ้ลิต ตอ้งเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเมด็ใหม่ 

๑๐๐% ตอ้งไดรั้บมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทีใชเ้ป็นสีฝุ่ น Polyester 

สาํหรับภายนอกอบดว้ยอุณหภูมิไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนกัทีอนัตรายต่อ

สุขภาพ โดยมีหนงัสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบนั Intertek  

      การติดตงั  

 ในการติดตงัเครืองออกกาํลงักายกลางแจง้แต่ละตวัจะตอ้งติดตงับนฐานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด ๑.๔๐ x 

๑.๘๐ เมตร ความหนาไม่นอ้ยกว่า ๐.๐๗ เมตร เหลก็ตะแกรง Ø ๖ มิลลิเมตร ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร โดยติดตงั

ใหมี้ความมนัคงแข็งแรง เพือความปลอดภยั  

 
 

สถานทีตดิตงั ดังรายละเอยีดตามนี  

๑.หมู่บา้นพุฒสี ๕ เฟส ๒  หมู่ ๑   จาํนวน ๑  ชุด  

๒.สวนสาธารณะ  หมู่  ๒      จาํนวน ๑  ชุด  

๓.หมู่บา้นธนัยพร หมู่ ๔      จาํนวน ๑  ชุด  

๔.หมู่บา้นศุภาลยั  หมู่  ๔      จาํนวน ๑  ชุด  

๕. หมู่บา้นทศัรินทร์  หมู่  ๕   จาํนวน  ๑  ชุด 

๖. หมู่บา้นเงินทองวิลล่า ๓ หมู่ ๗   จาํนวน  ๑  ชุด 

 

********************************** 
 


