ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเลนเด็ก พรอมติดตัง้
จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา มีความประสงค์จะประมูลซือ โครงการจัดซือเครื องเล่นเด็ก
พร้อมติดตัง จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว)(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย) . ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี
๑.สไลเดอร์คิด (Slider Kid)
จํานวน ๑๐ เครื อง
๒.ม้าหมุน ๖ ทีนัง
จํานวน ๑๐ เครื อง
๓.โยกเยกสปริ ง ๔ ทีนัง
จํานวน ๑๐ เครื อง
๔.ชุดโยกสปริ งจรวด
จํานวน ๑๐ เครื อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีประมูลซือดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือขององค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หารส่วน
ตําบลแพรกษา ณ วันประกาศ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประมูล
ซือครังนี
๖. ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็ นตัวแทนจําหน่ายโดยตรง หรื อผูแ้ ทนจําหน่าย หรื อ
ผูป้ ระกอบการ หรื อผูผ้ ลิตมาแสดง
๗. ผูช้ นะการประมูลซือจะต้องชําระค่าธรรมเนียม(รวมภาษีมลู ค่าเพิ ม ๗%) ตามทีบริ ษทั บีส ไดเมนชัน
จํากัด กําหนด
๘. ผูช้ นะการประมูลฯ ต้องทําบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเท่ากับราคาทีเสนอตามแบบ องค์การ
บริ หารส่วนตําบล กําหนดยืนให้กบั องค์การบริ หารส่วนตําบล ก่อนทําสัญญาซือขาย
กําหนดยืนซองประมูล ในวันที ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตําบลระดับอําเภอ ทีว่าการอําเภอเมือง
สมุทรปราการ (ชัน ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
/ผูส้ นใจ...

-๒ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซือเอกสารการประมูลในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)
ได้ที ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา เลขที ๕๔๕ หมู่ที ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรื อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา

เอกสารการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๒/๒๕๕๙
การซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องเลนเด็ก พรอมติดตัง้ จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว).
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
***********************************
องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “องค์การบริ หารส่วนตําบล” มีความประสงค์
จะประมูลซือ โครงการจัดซือเครื องเล่นเด็ก พร้อมติดตัง จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) .ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี
๑.สไลเดอร์คิด (Slider Kid)
จํานวน ๑๐ เครื อง
๒.ม้าหมุน ๖ ทีนัง
จํานวน ๑๐ เครื อง
๓.โยกเยกสปริ ง ๔ ทีนัง
จํานวน ๑๐ เครื อง
๔.ชุดโยกสปริ งจรวด
จํานวน ๑๐ เครื อง
ซึงพัสดุทีจะซือนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้งานได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซือขาย
๑.๕ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
ฯลฯ
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียน ชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิ งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๒.๓ ผูป้ ระสงค์...

-๒๒.๓ ผูป้ ระสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่ว มกัน กับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
และ/หรื อ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลซือด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๕ ผูป้ ระสงค์เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลแพรกษา
๒.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็ นตัวแทนผูแ้ ทนจําหน่าย ผูป้ ระกอบ หรื อผูผ้ ลิต มาแสดงด้วย
๒.๗ ผูช้ นะการประมูลซือจะต้องชําระค่าธรรมเนียม(รวมภาษีมลู ค่าเพิ ม ๗%) ตามทีบริ ษทั
บีส ไดเมนชัน จํากัด กําหนด
๒.๘ ผูช้ นะการประมูลฯ ต้องทําบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเท่ากับราคาทีเสนอตามแบบ องค์การ
บริ หารส่วนตําบล กําหนดยืนให้กบั องค์การบริ หารส่วนตําบล ก่อนทําสัญญาซือขาย
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชน จํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู้ ือหุ ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืน
สําเนาบัต รประจําตัวประชาชนของผูน้ ัน สําเนาข้อตกลงที แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้น ส่ ว น (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ น ผูร้ ่ วม
ค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้า ร่ วมค้าฝ่ ายใด
เป็ นบุคคลธรรมดาที มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยืนสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ ว มค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยืนเอกสาร
ตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ ม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

/(๒) หนังสือ...

-๓(๒) หนังสือแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๕) แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประมูลซือด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ และหนังสื อแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิ กส์นี โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ
ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั ยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา ทีตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซือขาย
๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปและรายการละเอียดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของ เครื่องเลนเด็ก พรอมติดตั้ง จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) ไปพร้อมเอกสารส่วนที ๑ และเอกสาร
ส่วนที ๒ เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะยึดไว้เป็ นเอกสารของ
ทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผูม้ ีอาํ นาจทํานิ ติ กรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนิ นการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต ้นฉบับ แคตตาล็อก
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราครต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดําเนินการประมูล ตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุทีเสนอ จํานวน ๔ ตัวอย่าง(ตัวอย่างละ
๑ ตัว) เพือใช้ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการพิจารณา และหรื อประกอบสัญญา ทังนี องค์การบริ หารส่ วนตําบล
แพรกษา จะไม่รั บผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที เกิดขึนแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรื อไม่ใช้แล้ว องค์การ
บริ หารส่วนตําบลแพรกษา จะคืนให้แก่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา
๔.๖ ก่อนยืนเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่ างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซือทังหมดเสี ยก่อน ทีจะตกลงยืน
ข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืนเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการโดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า “เอกสารประมูลซือตาม
เอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เลขที ๒/๒๕๕๙” ยืนต่อคณะกรรมการดําเนิ นการประมูลโครงการ
ในวันที ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ
หรื อการจ้างขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลระดับอําเภอ ที ว่ าการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชัน ๓) อําเภอเมือ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
/เมือพ้น...

-๔เมือพ้น กําหนดเวลายืนเอกสารประมูลซื อด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์แล้ว จะไม่รั บเอกสารเพิ มเติ ม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่ว มกัน กับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
ประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อวิธีอืนใดทีมีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จ ะ
เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการดํา เนิ น การประมูล ก่ อนหรื อในขณะที มีก ารเสนอราคาด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะตัดรายชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
รายนันออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษ ผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคา หรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ งงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นการคัดเลือกเบืองต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
กับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สั งดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้
ถือเป็ นทีสุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาทีกําหนดไว้ คณะกรรมการดําเนิ นการประมูลอาจ
ให้ดุลยพินิจระงับการประมูลชัวคราว และกําหนดวัน และเวลา เพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดําเนิ นการประมูลสงวนสิ ทธิในการตัดสิ นใจดําเนิ น การใด ๆ ระหว่างการประมูลซื อ
เพือให้การประมูลซือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๘ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
๑) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารั บการอบรมวิธีก ารประมูลด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตามวัน เวลา
สถานที ทีทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผูเ้ สนอราคาจะได้รั บเลขประจําตัว [Used ID] และ
รหัสผ่าน [Password] เมือผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงือนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงือนไขการซือและการจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยนมาพร้
ื
อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ มต้นของการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ มต้นที
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)
/(๔) ราคาทีเสนอ...

-๕(๔) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทัง
ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๕) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาต้อง (LOG IN) เข้าสู่ระบบ
(๖) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที LOG IN แล้วจะต้องดําเนิ นการเสนอราคาโดยราคาทีเสนอในการ
ประมูลซื อด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จะต้องตํากว่าราคาเริ มต้น ในการประมูล ฯ และจะต้องเสนอลดราคาขันตํา
(Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๓,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครังถัด ๆ ไป ต้อง
เสนอลดราคาครังละไม่นอ้ ยกว่า ๓,๐๐๐.-บาท จากราคาครังสุดท้ายทีเสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประมูล เสร็ จสิ นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุด
(๘) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ทังนี
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลัก ประกันซอง พร้ อมกับการยืนซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค จํานวน
๑๐๐,๐๐๐.- บาท ( -หนึงแสนบาทถ้วน- ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคําประกันตังแต่วนั ยืนซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที ธนาคารสั งจ่ายให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา โดยเป็ นเช็ค ลงวัน ทีที ยืนซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรื อก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือคําประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งเวียนชือให้หน่ วย
การบริ หารราชการส่วนท้องถิ นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา จะคืนให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูค้ าํ
ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู้ ีสิทธิ เสนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซึง
เสนอราคาตําสุด จะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูม้ ีสิทธิเสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา จะพิจารณา
ตัดสินด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐาน

/การเสนอ...

-๖การเสนอราคาไม่ถกู ต้อง หรื อไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรื อยืนเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ ของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ น
ข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ใน
ส่ วนทีมิใช่ สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจ ารณาเห็ นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา
เท่านัน
๖.๓ องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา สงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชื อผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคารายนัน ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประมูลซื อด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่ า งไปจากเงื อนไขที กํา หนดในเอกสารประมูลซื อด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
๖.๔ ในการตัดสิ น การประมูลซื อด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรื อองค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา มีสิทธิให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ
หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา มีสิทธิทีจะไม่รับราคา
หรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถกู ต้อง
๖.๕ องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา ทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึ งราคา
ใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด
หรื ออาจจะยกเลิกการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาจัดซือเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือ
ประโยชน์ข องทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลแพรกษา เป็ นเด็ดขาด
ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทังองค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบล
แพรกษา จะพิจารณายกเลิกการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิ งงาน ไม่ว่า
จะเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
๖.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ ง ภายหลังจากการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา ทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิเสนอราคา รายอืน หรื อเป็ น
ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลซือ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา มีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิ งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณี ทีผูช้ นะการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์(ผูค้ า้ ) สามารถส่ งมอบสิ งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา อาจจะพิจารณา
จัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณี ทีผูช้ นะการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรื อองค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา เห็นว่าไม่สมควรจัดทํา
/ข้อตกลง...

-๗ข้อตกลงเป็ นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผูช้ นะการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๔ นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ .
ของราคาสิ งของทีประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ก ส์ได้ ให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็ค ทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา โดยเป็ นเช็คลงวัน ทีทีทํา
สัญญาหรื อก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคําประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๕ (๒)
(๔) หนังสื อคําประกันของบริ ษ ัทเงิ นทุ น หรื อบริ ษ ัทเงินทุ นหลักทรัพย์ ที ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์ และประกอบธุรกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึงได้
แจ้งเวียนให้หน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี จะคืนให้โ ดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที คู่สัญญาพ้น จากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว
“ผูค้ า้ ทีได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญาแต่ไม่ไปทําสัญญา จะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหาย เช่น ค่าซือ หรื อค่าจ้างทีสูงขึนจากผูค้ า้ รายอืนด้วย และในกรณี นีให้ยกเลิกการประมูล”
๘. อัตราคาปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐
ต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช้ นะการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือหรื อทําสัญญาซือขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรั บประกัน ความชํารุ ด บกพร่ องของสิ งของทีซือขายทีเกิดขึ นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า - เดือน ๑ ปี นับถัดจากวันทีผูซ้ ือได้รับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัต ราไม่เกิน ร้อยละ - ของราคาสิ งของที
เสนอขาย แต่ทงนี
ั จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสือคําประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรื อหนังสื อคําประกัน ของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์ และประกอบธุรกิจคําประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้หน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา ก่อนการรับชําระเงิน
ล่วงหน้านัน
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนีได้มาจาก เงินรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
.
/เงินกู.้ ..

-๘เงินกู้

และเงินช่วยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา ได้รับอนุมตั ิ
เงินจาก เงินรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินกูจ้ าก
.
และเงินช่วยเหลือจาก
แล้วเท่านัน
๑๑.๒ เมือ องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้
ตกลงซือสิ งของตามการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั งหรื อนําสิ งของดังกล่าว เข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การ รับขนได้ตามที
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาซึงเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสั งหรื อนําสิ งของที ซื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่ างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่ า ภายใน ๗ วัน
นับตังแต่วนั ทีผูข้ ายสั ง หรื อซื อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนใด
(๒) จัดการให้สิ งของทีซือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืน ทีมิใช่ เรื อไทย ซึง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้
บรรทุกของลงเรื ออืน
(๓) ในกรณี ที ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ายจะต้อ งรั บ ผิด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการส่ ง เสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึงได้ยนเอกสารประมู
ื
ลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ต่อองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลแพรกษาแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลือก ให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือนไขทีกําหนดใน ข้อ ๔.๘(๔) (๕) (๖) และ(๗) มิฉะนัน องค์การ
บริ หารส่ ว นตําบลแพรกษา จะริ บหลักประกัน ซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงิ นที จัด หาทันที และอาจพิจ ารณา
เรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑๑.๔ ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาซึง องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในเวลาทีทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะริ บหลักประกันซอง
หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทัง
จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิ มเติมเงือนไข หรื อข้อกําหนด
ในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริ หารส่วนตําบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
วันที ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ .

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑเครื่องเลนเด็กพรอมติดตั้ง จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว)
แนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
๑. สไลเดอร์ คดิ (Slider Kid)
คุณลักษณะ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า กว้าง ๖๕ x ๑๙๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร เสาเครื องเล่น ทําจากท่อเหล็กชุบกัลป์ วาไนซ์
ขนาด Ø ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร บันไดทางขึนทําจากพลาสติก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า กว้าง ๑๘๐
มิลลิเมตร ยาว ๕๐๐ มิลลิเมตร หนา ๔๐ มิลลิเมตร กระดานลืน ทําจากพลาสติก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า กว้าง ๓๕๐
มิลลิเมตร ยาว ๑๑๐๐ มิลลิเมตร หนา ๑๐๐ มิลลิเมตร
คุณสมบัติ
พลาสติกทีใช้ผลิต ต้องเป็ นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็ นเม็ดใหม่
๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทีใช้เป็ นสีฝนุ่ Polyester
สําหรับภายนอกอบด้วยอุณหภูมิไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนักทีอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek
๒. ม้าหมุน ๖ ทีนัง
คุณลักษณะ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า กว้าง ๑๓๐ x ๑๓๐ x ๘๐ เซนติเมตร ท่อกลาง ทําจากเหล็กชุบกัลป์ วาไนซ์ ขนาด Ø ไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร คานรับนําหนัก ทําจากเหล็กชุบกัลป์ วาไนซ์ ขนาด Ø ไม่นอ้ ยกว่า ๕๕ มิลลิเมตร เบาะนัง และ
พนักพิง ทําจากพลาสติกรู ปดอกไม้หล่อขึนรู ป ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ เซนติเมตร หนา ๔.๕ เซนติเมตร มีปุ่มนวดไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ ปุ่ ม จํานวน ๑๒ ชิ น ทีวางเท้า ทําจากพลาสติกหล่อขึนรู ปเป็ นชิ นเดียวกัน ขนาดØ ไม่นอ้ ยกว่า
๑๐๐ เซนติเมตร หนา ไม่นอ้ ยกว่า ๔ เซนติเมตร มีปุ่มนูนนวดเท้าไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ ปุ่ ม
คุณสมบัติ
พลาสติกทีใช้ผลิต ต้องเป็ นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็ นเม็ดใหม่
๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทีใช้เป็ นสีฝนุ่ Polyester
สําหรับภายนอกอบด้วยอุณหภูมิไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนัก ทีอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek
๓. โยกเยกสปริง ๔ ทีนัง
คุณลักษณะ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า กว้าง ๓๐ x ๑๒๐ x ๔๐ เซนติเมตร คานม้ากระดก เป็ นเหล็กชุบกัลป์ วาไนซ์ ขนาด Ø ไม่
น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร เบาะนัง ทําจากพลาสติก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ x ๘๕๐ x ๕๐ มิลลิเมตร ใช้สปริ ง จํานวน ๒
ชุด
/คุณสมบัติ...

-๒คุณสมบัติ
พลาสติกทีใช้ผลิต ต้องเป็ นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็ นเม็ดใหม่
100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทีใช้เป็ นสีฝนุ่ Polyester
สําหรับภายนอกอบด้วยอุณหภูมิไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนักทีอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek
๔.ชุ ดโยกสปริงจรวด
คุณลักษณะ
ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า ๗๕๐ มิลลิเมตร สูงไม่นอ้ ยกว่า ๗๐๐
มิลลิเมตร เบาะนังรู ปจรวดอวกาศ เป็ นพลาสติก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๓๕๐ x ๗๕๐ x ๓๕๐ มิลลิเมตร สปริ ง เป็ นเหล็ก
ขนาด Ø ๑๐ มิลลิเมตร
คุณสมบัติ
พลาสติกทีใช้ผลิต ต้องเป็ นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็ นเม็ดใหม่
๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทีใช้เป็ นสีฝนุ่ Polyester
สําหรับภายนอกอบด้วยอุณหภูมิไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนักทีอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek
สถานทีติดตัง ดังนี
๑.หมู่บา้ นพุฒสี ๕ หมู่ ๑
๒.หมู่บา้ นธันยพร หมู่ ๔
๓.หมู่บา้ นศุภาลัย หมู่ ๔
๔.หมู่บา้ นสหกรณ์ หมู่ ๔
๕.หมู่บา้ นเฟื องฟ้ า ๑๐ ซอย ๘ หมู่ ๕
๖. หมู่บา้ นเฟื องฟ้ า ๑๑ เฟส ๔ หมู่ ๕
๗. หมู่บา้ นทัศริ นทร์ หมู่ ๕
๘. หมู่บา้ นลัลลีวิลล์ ๑ หมู่ ๕
๙. หมู่บา้ นนครทองแกรนด์ หมู่ ๖
๑๐.หมู่บา้ นดีพร้อม หมู่ ๗

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
**********************************

