ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเลนเด็ก พรอมติดตัง้
จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีความประสงคจะประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องเลนเด็ก
พรอมติดตั้ง จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว)(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย) . ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามรายการ ดังนี้
๑.สไลเดอรคิด (Slider Kid)
จํานวน ๑๐ เครื่อง
๒.มาหมุน ๖ ที่นั่ง
จํานวน ๑๐ เครื่อง
๓.โยกเยกสปริง ๔ ทีน่ ั่ง
จํานวน ๑๐ เครื่อง
๔.ชุดโยกสปริงจรวด
จํานวน ๑๐ เครื่อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
๔. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ ขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษา ณ วันประกาศ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูล
ซื้อครั้งนี้
๖. ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง หรือผูแทนจําหนาย หรือ
ผูประกอบการ หรือผูผลิตมาแสดง
๗. ผูชนะการประมูลซื้อจะตองชําระคาธรรมเนียม(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%) ตามที่บริษัท บีส ไดเมนชั่น
จํากัด กําหนด
๘. ผูชนะการประมูลฯ ตองทําบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเทากับราคาที่เสนอตามแบบ องคการ
บริหารสวนตําบล กําหนดยื่นใหกับองคการบริหารสวนตําบล กอนทําสัญญาซื้อขาย
กําหนดยืน่ ซองประมูล ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมือง
สมุทรปราการ (ชัน้ ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
/ผูสนใจ...

-๒ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (-สามรอยบาทถวน-)
ไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ระหวางวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ ตอ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอิม แพหมอ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

เอกสารการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๕/๒๕๕๘
การซื้อ โครงการจัดซือ้ เครื่องเลนเด็ก พรอมติดตัง้ จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว).
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
***********************************
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องเลนเด็ก พรอมติดตั้ง จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) .ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามรายการ ดังนี้
๑.สไลเดอรคิด (Slider Kid)
จํานวน ๑๐ เครื่อง
๒.มาหมุน ๖ ที่นั่ง
จํานวน ๑๐ เครื่อง
๓.โยกเยกสปริง ๔ ทีน่ ั่ง
จํานวน ๑๐ เครื่อง
๔.ชุดโยกสปริงจรวด
จํานวน ๑๐ เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ฯลฯ
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียน ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๒.๓ ผูประสงค...

-๒๒.๓ ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกัน กับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อด วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา
๒.๖ ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือผูผลิต มาแสดงดวย
๒.๗ ผูชนะการประมูลซื้อจะตองชําระคาธรรมเนียม(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%) ตามที่บริษัท
บีส ไดเมนชั่น จํากัด กําหนด
๒.๘ ผูชนะการประมูลฯ ตองทําบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเทากับราคาที่เสนอตามแบบ องคการ
บริหารสวนตําบล กําหนดยื่นใหกับองคการบริหารสวนตําบล กอนทําสัญญาซื้อขาย
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป ระสงคเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัต รประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน หุน สว น (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน ผูรว ม
คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขา รวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
/(๒) หนังสือ...

-๓(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา(ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันยืน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา ที ่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ เครื่องเลนเด็ก พรอมติดตั้ง จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร
สวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะยึดไวเปนเอกสารของ
ทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูลมีความประสงคจะขอดูตนฉบับ แคตตาล็อก
ผูประสงคจะเสนอราครตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล ตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๔ ตัวอยาง(ตัวอยางละ
๑ ตัว) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา จะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการโดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลซื้อตาม
เอกสารประมูลซื้อดว ยระบบอิเล็กทรอนิก ส เลขที่ ๕/๒๕๕๘” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนิน การประมูลโครงการ
ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
/เมื่อพน...

-๔เมื่อพน กําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อดว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก สแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวา เปน ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน กับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแต
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจ ะ
เสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอ คณะกรรมการดํ าเนิน การประมู ล กอ นหรือ ในขณะที่ มีก ารเสนอราคาด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษ ผูประสงคจ ะ
เสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดให
ถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจ
ใหดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูลซื้อ
เพื่อใหการประมูลซื้อเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีก ารประมูลดว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว [Used ID] และ
รหัสผาน [Password] เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
๑,๙๙๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมืน่ แปดพันบาทถวน)
/(๔) ราคาที่เสนอ...

-๕(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง (LOG IN) เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ
ประมู ลซื้อ ดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส จะต องต่ํ ากว าราคาเริ่ มตน ในการประมู ลฯ และจะต องเสนอลดราคาขั้น ต่ํ า
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตอง
เสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๓,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูล เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจา ยใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลัก ประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
๙๙,๙๐๐.- บาท ( -เกาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน- ) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวัน สิ้น สุด การยืน ราคา โดยหลัก ประกัน ใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคก ารบริหารสว นตําบลแพรกษา โดยเปนเช็ค ลงวัน ที่ที่ยื่น ซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะพิจารณา
ตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
/การเสนอ...

-๖การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอ ของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็ นวาจะเปน ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เทานั้น
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดย
ไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซื้อดว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
(๒) เสนอรายละเอี ยดแตกตางไปจากเงื่ อนไขที่กํ าหนดในเอกสารประมูลซื้ อด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัด สิน การประมูลซื้อดว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้ งนี้ เพื่อ
ประโยชนข องทางราชการเปน สําคัญ และใหถือวาการตัด สิน ขององคก ารบริหารสว นตําบลแพรกษา เปน เด็ดขาด
ผูประสงคจ ะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคก ารบริหารสว นตํ าบล
แพรกษา จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงค
จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา รายอื่น หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสทิ ธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผูคา) สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา อาจจะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เห็นวาไมสมควรจัดทํา
/ขอตกลง...

-๗ขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ .
ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ค ที่ธนาคารสั่งจายใหแก องคการบริหารสว นตําบลแพรกษา โดยเปนเช็คลงวัน ที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี้ จะคืนใหโดยไมมีด อกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัด จากวัน ที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
“ผูคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแตไมไปทําสัญญา จะตองรับผิดชอบใน
คาเสียหาย เชน คาซื้อ หรือคาจางทีส่ ูงขึ้นจากผูคารายอื่นดวย และในกรณีนี้ใหยกเลิกการประมูล”
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐
ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุใ นขอ ๑.๔ แลว แตก รณี จะตองรับประกัน ความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา - เดือน ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงิน ลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาสิ่งของที่
เสนอขาย แตทั้งนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๓) ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา กอนการรับชําระเงิน
ลวงหนานั้น
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก เงินรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
.
/เงินกู. ..

-๘เงินกู

และเงินชวยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับอนุมัติ
เงินจาก เงินรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินกูจาก
.
และเงินชวยเหลือจาก
แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและได
ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิ กสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ รับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น ที่มิใช เรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนให
บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู ข ายจะต อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ยการส ง เสริ ม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตอองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษาแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือก ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๘(๔) (๕) (๖) และ(๗) มิฉะนั้น องคการ
บริหารสว นตําบลแพรกษา จะริบหลักประกัน ซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัด หาทันที และอาจพิจ ารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย)
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ .

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑเครื่องเลนเด็กพรอมติดตั้ง จํานวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว)
แนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑. สไลเดอรคิด (Slider Kid)
คุณลักษณะ
ขนาดไมนอยกวา กวาง ๖๕ x ๑๙๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร เสาเครื่องเลน ทําจากทอเหล็กชุบกัลปวาไนซ
ขนาด Ø ไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร บันไดทางขึน้ ทําจากพลาสติก ขนาดไมนอยกวา กวาง ๑๘๐
มิลลิเมตร ยาว ๕๐๐ มิลลิเมตร หนา ๔๐ มิลลิเมตร กระดานลื่น จําจากพลาสติก ขนาดไมนอยกวา กวาง ๓๕๐
มิลลิเมตร ยาว ๑๑๐๐ มิลลิเมตร หนา ๑๐๐ มิลลิเมตร
คุณสมบัติ
พลาสติกที่ใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไมมีสว นประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีที่ใชเปนสีฝุน Polyester
สําหรับภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักที่อันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek
๒. มาหมุน ๖ ที่นงั่
คุณลักษณะ
ขนาดไมนอยกวา กวาง ๑๓๐ x ๑๓๐ x ๘๐ เซนติเมตร ทอกลาง ทําจากเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไม
นอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร คานรับน้ําหนัก ทําจากเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๕๕ มิลลิเมตร เบาะนั่ง และ
พนักพิง ทําจากพลาสติกรูปดอกไมหลอขึ้นรูป ขนาดไมนอ ยกวา ๓๖ เซนติเมตร หนา ๔.๕ เซนติเมตร มีปุมนวดไม
นอยกวา ๒๐๐ ปุม จํานวน ๑๒ ชิน้ ที่วางเทา ทําจากพลาสติกหลอขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกัน ขนาด Ø ไมนอยกวา
๑๐๐ เซนติเมตร หนา ไมนอยกวา ๔ เซนติเมตร มีปุมนูนนวดเทาไมนอยกวา ๒๕๐ ปุม
คุณสมบัติ
พลาสติกที่ใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีทใี่ ชเปนสีฝุน Polyester
สําหรับภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนัก ที่อันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek
๓. โยกเยกสปริง ๔ ที่นงั่
คุณลักษณะ
ขนาดไมนอยกวา กวาง ๓๐ x ๑๒๐ x ๔๐ เซนติเมตร คานมากระดก เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไม
นอยกวา ๘๐ มิลลิเมตร เบาะนั่ง ทําจากพลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๑๘๐ x ๘๕๐ x ๕๐ มิลลิเมตร ใชสปริง จํานวน ๒
ชุด
/คุณสมบัติ...

-๒คุณสมบัติ
พลาสติกที่ใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม
100% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีที่ใชเปนสีฝุน Polyester
สําหรับภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักที่อันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek
๔.ชุดโยกสปริงจรวด
คุณลักษณะ
ขนาดกวางไมนอยกวา ๓๕๐ มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลิเมตร สูงไมนอยกวา ๗๐๐
มิลลิเมตร เบาะนั่งรูปจรวดอวกาศ เปนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๓๕๐ x ๗๕๐ x ๓๕๐ มิลลิเมตร สปริง เปนเหล็ก
ขนาด Ø ๑๐ มิลลิเมตร
คุณสมบัติ
พลาสติกที่ใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีที่ใชเปนสีฝุน Polyester
สําหรับภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักที่อันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek
สถานที่ตดิ ตั้ง ดังนี้
๑.หมูบานฉัตรณรงค หมู ๒
๒.หมูบานปติวิลลา หมู ๒
๓.หมูบานสวัสดีแกรนด หมู ๔
๔.หมูบานนครทอง ชั้นเดียว (ซายมือ) หมู ๕
๕.หมูบานนครทอง ๒ ชั้น หมู ๕
๖. หมูบานกิตตินคร หมู ๕
๗. หมูบานเฟองฟา ๑๐ ซอย ๕ หมู ๕
๘. หมูบานเฟองฟา ๑๑ เฟส ๒ หมู ๕
๙. หมูบานเดนชัย (ขวามือ) หมู ๕
๑๐. หมูบานเงินทองวิลลา ๓ หมู 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
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