
 

 
 
 

 
 
          

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เร่ือง  ประมูลซ้ือโครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกาํลังกายกลางแจง  พรอมติดตัง้ 

                                              จํานวน  ๖  ชดุ  (๑  ชดุมี  ๔  ตัว) ดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส   
-------------------------------- 

 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   มีความประสงคจะประมูลซ้ือ โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 

กลางแจง  พรอมติดตั้ง  จํานวน  ๖  ชุด  (๑  ชุดมี  ๔  ตัว)(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย) . ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ตามรายการ  ดังนี ้
  ๑.   เครื่องบริหารขอเขา                                          จํานวน        ๖      เครื่อง 
  ๒.  เครื่องคลายกลามเนื้อหลังและออกกําลังแขน   จํานวน        ๖     เครื่อง 
  ๓.  เครื่องบริหารขา                                                 จํานวน        ๖    .เครื่อง 
  ๔.  จักรยานเอนปนออกกําลังขา                              จํานวน        ๖    .เครื่อง 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี ้

๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประมูลซ้ือดังกลาว 
๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

  ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานัน้ 
  ๔. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
  ๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษา  ณ วันประกาศ  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูล
ซ้ือครั้งนี ้
  ๖. ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง หรือผูแทนจําหนาย   หรือ
ผูประกอบการ  หรือผูผลิตมาแสดง 
  ๗. ผูชนะการประมูลซ้ือจะตองชําระคาธรรมเนยีม(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๗%) ตามท่ีบรษิัท  บีส ไดเมนช่ัน  
จํากัด  กําหนด 
  ๘. ผูชนะการประมูลฯ ตองทําบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเทากับราคาท่ีเสนอตามแบบ องคการ
บริหารสวนตําบล กําหนดยื่นใหกับองคการบริหารสวนตําบล กอนทําสัญญาซ้ือขาย 

     กําหนดยืน่ซองประมูล  ในวนัท่ี   ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึงเวลา   ๑๐.๓๐   น.  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอเมือง
สมุทรปราการ  (ช้ัน ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   
 

                       /ผูสนใจ... 
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  ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารการประมูลในราคาชุดละ   ๓๐๐.-   บาท (-สามรอยบาทถวน-) 
ไดท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขท่ี  ๕๔๕  หมูท่ี ๖  ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  ระหวางวันท่ี   ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี   ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘    หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข  ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕    ในวันและเวลาราชการ 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 
 

(นายอิม   แพหมอ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี   ๔/๒๕๕๘ 
การซ้ือ   โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง  พรอมติดตัง้ จํานวน  ๖  ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว). 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
ลงวันที ่  ๓  เดอืน   สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๘ 

                                                   *********************************** 
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงค 

จะประมูลซ้ือ    โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง พรอมติดตั้ง จํานวน ๖ ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตวั)    .ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ตามรายการ  ดังนี ้
  ๑.   เครื่องบริหารขอเขา                                          จํานวน        ๖      เครื่อง 
  ๒.  เครื่องคลายกลามเนื้อหลังและออกกําลังแขน   จํานวน        ๖     เครื่อง 
  ๓.  เครื่องบริหารขา                                                 จํานวน        ๖     เครื่อง 
  ๔.  จักรยานเอนปนออกกําลังขา                              จํานวน        ๖     เครื่อง 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที      
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด  ดงัตอไปนี ้

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส 
     ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ        
     ๑.๒  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
     ๑.๓  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
                              ๑.๔  แบบสัญญาซ้ือขาย       
     ๑.๕  แบบหนังสือค้ําประกัน      
                                       (๑) หลักประกันซอง   
                                       (๒) หลักประกันสัญญา  
              (๓)  หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

    ๑.๖  บทนิยาม        
            (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
            (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
    ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
           (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑      
           (๒)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒   
     ฯลฯ 
๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
    ๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      ๒.๒  ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  และได
แจงเวียน ช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

/๒.๓ ผูประสงค... 
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          ๒.๓  ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือ  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซ้ือดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๖ 
      ๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
      ๒.๕   ผูประสงคเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือขององคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา 
                                ๒.๖   ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือผูผลิต  มาแสดงดวย 
       ๒.๗ ผูชนะการประมูลซ้ือจะตองชําระคาธรรมเนียม(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๗%) ตามท่ีบรษิัท              
บีส ไดเมนช่ัน  จํากัด  กําหนด 
        ๒.๘  ผูชนะการประมูลฯ ตองทําบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเทากับราคาท่ีเสนอตามแบบ องคการ
บริหารสวนตําบล กําหนดยื่นใหกับองคการบริหารสวนตําบล กอนทําสัญญาซ้ือขาย 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูประสงคเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน ๒ สวน  คือ 
                             ๓.๑ สวนที่ ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
          (๑)  ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                                         (๒)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
            (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน        ผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขา    รวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไวใน (๑) 

         (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                         (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
      ๓.๒  สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
 

/(๒) หนังสือ... 
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   (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา(ถามี) 
   (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
            (๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
   (๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
                                     (๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 
     ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลซ้ือดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน  
     ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    ๓๐    วัน นับแตวันยืน
ราคาสุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา ท่ีตน
เสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน  ๖๐  วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

    ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ  เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง พรอมติดตั้ง  จํานวน ๖ ชุด(๑ ชุดมี ๔ ตัว)   ไปพรอมเอกสารสวนท่ี ๑ 
และเอกสารสวนท่ี ๒  เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ 
          สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูลมีความประสงคจะขอดูตนฉบับ  แคตตาล็อก                 
ผูประสงคจะเสนอราครตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล ตรวจสอบ  ภายใน   ๓   วัน   
                                       ๔.๕   ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน  ๔  ตัวอยาง(ตัวอยางละ 
๑ ตัว)   เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว องคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา จะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา 
                                      ๔.๖  กอนยื่นเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลซ้ือท้ังหมดเสียกอน   ท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการโดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “เอกสารประมูลซ้ือตาม
เอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  ๔/๒๕๕๘”   ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลโครงการ         
ในวันท่ี   ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘    ตั้งแตเวลา    ๑๐.๐๐   น.  ถึงเวลา   ๑๐.๓๐   น. ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ  (ช้ัน ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ                                                                                                                    /เม่ือพน... 
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  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติม      
โดยเด็ดขาด    

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  
แตละรายวา  เปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศ
ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒  และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแต
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา  ผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว   

   หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษ   ผูประสงคจะ
เสนอราคา  หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี 
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน  ๓  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดให
ถือเปนท่ีสุด 
  หากปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจ
ใหดุลยพินิจระงับการประมูลช่ัวคราว และกําหนดวัน และเวลา  เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูลซ้ือ 
เพ่ือใหการประมูลซ้ือเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  ๔.๘  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                ๑)   ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ตามวัน เวลา 
สถานท่ี  ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว [Used ID]  และ
รหัสผาน  [Password] เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เง่ือนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
   (๒) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(๓)  ราคาเริ่มตนของการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 
๑,๙๙๗,๔๐๐.-บาท  (หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนเจด็พันส่ีรอยบาทถวน)   

/(๔) ราคาท่ีเสนอ... 
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   (๔)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)  รวมคาใชจายท้ัง
ปวงไวดวยแลว 
   (๕)  ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  (LOG IN) เขาสูระบบ 
   (๖)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี  LOG  IN  แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาท่ีเสนอในการ
ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูลฯ  และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํ า 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  ๓,๐๐๐.-บาท  จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตอง
เสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  ๓,๐๐๐.-บาท  จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
   (๗)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประมูล  เสร็จส้ินแลว  จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (๘)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

๕.  หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน  
๙๙,๘๗๐.- บาท ( -เกาหม่ืนเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน- ) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี ้

    ๕.๑ เงินสด 
                ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค  หรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
     ๕.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  ๑.๕ (๑) 
     ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ  ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
    ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึง
เสนอราคาต่ําสุด  จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว   

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย   
๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

      ๖.๑  ในการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณา
ตัดสินดวย  ราคารวม 
       ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒ หรือยื่นหลักฐาน   
   

/การเสนอ... 
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การเสนอราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวน ตามขอ ๓  หรือยื่นเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลว  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอ  ของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น   เวนแตเปน
ขอผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใน
สวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เทานั้น 
        ๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดย
ไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้
           (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
                                   (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ท่ีเปนสาระสําคัญ   หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

       ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ      
ดําเนินการประมูล  หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  มีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง 
          ๖.๕  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เปนเด็ดขาด          
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา  จะพิจารณายกเลิกการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน    ไมวา
จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
         ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา  ผูประสงค
จะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา   รายอ่ืน หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลซ้ือ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๖  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  และองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน  

๗.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผูคา) สามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวน
ภายใน  ๕  วันทําการของทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อาจจะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔  ก็ได 
  ๗.๒  ในกรณีท่ีผูชนะการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบส่ิงของได 
ครบถวนภายใน  ๕  วันทําการของทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เห็นวาไมสมควรจัดทํา 

                              /ขอตกลง... 
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ขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑  ผูชนะการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ ๑.๔  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ   ๕    .     
ของราคาส่ิงของท่ีประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
   (๑) เงินสด 

(๒) เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุในขอ 
๑.๕ (๒) 
   (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงได
แจงเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๕ (๒) 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย        
               หลักประกันนี้ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

“ผูคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแตไมไปทําสัญญา จะตองรับผิดชอบใน 

คาเสียหาย เชน คาซ้ือ หรือคาจางท่ีสูงขึ้นจากผูคารายอ่ืนดวย  และในกรณีนี้ใหยกเลิกการประมูล” 
๘.  อัตราคาปรับ 

        คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ  ๑๐  ใหคิดในอัตรารอยละ         ๐.๒๐           ตอวัน 
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซ้ือขาย 

ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา       -     เดอืน      ๑     ป  นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. การจายเงินลวงหนา 
  ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ       -       ของราคาส่ิงของท่ี
เสนอขาย  แตท้ังนี ้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ี
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศ 
ของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง  ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๓) ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา      กอนการรับชําระเงิน
ลวงหนานั้น 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
              ๑๑.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจาก  เงินรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘            .             

              /เงินกู... 
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เงินกู                               -                             และเงินชวยเหลือจาก                                    -                                      . 
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ไดรับอนุมัต ิ         

เงินจาก  เงินรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    เงินกูจาก                                        -                                  . 
และเงินชวยเหลือจาก                    -            แลวเทานั้น 
  ๑๑.๒  เม่ือ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและได
ตกลงซ้ือส่ิงของตามการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาว เขามาจาก
ตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ  รับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
  (๑) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ัง  หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
  (๒) จัดการใหส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืน ท่ีมิใช   เรือไทย  ซ่ึง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเวนให
บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม              
การพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ตอองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษาแลว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได  และเม่ือไดรับการคัดเลือก ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว  
ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ ๔.๘(๔) (๕) (๖) และ(๗)  มิฉะนั้น  องคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา  จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ  ๒.๕  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที  และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑๑.๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงในเวลาท่ีทางราชการกําหนด  ดังระบุไวในขอ  ๗  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะริบหลักประกันซอง  
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)  รวมท้ัง
จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๕  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนด 
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานกังานอัยการสูงสุด (ถามี) 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

 
 

(นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 
ผูอํานวยการกองคลัง 

วันท่ี  ๓   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ . 



 
 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดต้ัง  จํานวน  ๖  ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) 
แนบทายเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส เลขที ่  ๔/๒๕๕๘   ลงวันที่   ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
๑.เครื่องบริหารขอเขา   
    คุณลักษณะ 
 ขนาดกวางไมนอยกวา ๖๕ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๑๐๐ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร มีดาม
จับเปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๒๕ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร เสาเครื่องออกกําลังกาย เปนเหล็ก
ชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร ฐานเครื่องออกกําลังกาย เปนเหล็กชุบ           
กัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร เหล็กยึดขา เปนเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา ๔๐ x 
๙๐ x ๑.๕ มิลลิเมตร  ดันขา เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ  ขนาด Ø ไมนอยกวา  ๖๕ มิลลิเมตร  หนา  ๑.๘  มิลลิเมตร เบาะ
นั่ง เปนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา  ๓๖ x ๓๗ x ๑๐  เซนติเมตร  มีปุมนวดไมนอกยวา  ๒๐  ปุม  เบาะพิง เปนพลาสติก
ขนาดไมนอยกวา  ๑๘ x ๘๕ x  ๕  เซนติเมตร  ตัวรองกันกระแทกและกันล่ืนเปนพลาสตกิ ขนาดไมนอยกวา  ๑๑ x ๑๑ x 
๑๔  เซนติเมตร  และมีลายเสนกันล่ืนอยางนอย  ๕  เสน   
      คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสตกิโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester 
สําหรับภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคณุภาพสีจากสถาบัน Intertek  
      การติดตั้ง  
 ในการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจงแตละตัวจะตองติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ x 
๑.๘๐ เมตร ความหนาไมนอยกวา ๐.๐๗ เมตร เหล็กตะแกรง Ø ๖ มิลลิเมตร ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร โดยตดิตั้ง
ใหมีความม่ันคงแข็งแรง เพ่ือความปลอดภัย  
 
๒.เครื่องคลายกลามเนื้อหลังและออกกําลังแขน   
     คุณลักษณะ 
 ขนาดกวางไมนอยกวา ๘๕ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑๐๕ เซนติเมตร        
มีดามจับ เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๔๐ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร ท่ีพักเทา เปนหล็กชุบ       
กัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร ฐานเครื่องออกกําลังกาย เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ 
ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร เหล็กยึดฐาน เปนเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา ๔๐ x ๙๐ x ๒.๐ 
มิลลิเมตร เบาะนั่ง เปนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๓๕ x ๓๕ x ๕ เซนติเมตร สปริงใหญ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๕๐ 
มิลลิเมตร สปริงเล็ก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๓๕ มิลลิเมตร ลอนวด เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๕ x ๑๕ เซนติเมตร 
และมีปุมเพ่ือนวดหลังไมนอยกวา ๓๕ ปุม ตัวรองกนักระแทกและกันล่ืน เปนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๑๑ x ๑๑ x ๑๔ 
เซนติเมตร และมีลายเสนกันล่ืนอยางนอย ๕ เสน   
 
            /คุณสมบัติ... 
 



 
 

      - ๒ - 
 

     คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสตกิโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester 
สําหรับภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคณุภาพสีจากสถาบัน Intertek  
     การติดตั้ง  
 ในการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจงแตละตัวจะตองติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ x 
๑.๘๐ เมตร ความหนาไมนอยกวา ๐.๐๗ เมตร เหล็กตะแกรง Ø ๖ มิลลิเมตร ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐  เมตร โดยตดิตั้ง
ใหมีความม่ันคงแขง็แรง เพ่ือความปลอดภัย  
 
๓.เครื่องบริหารขา    
     คุณลักษณะ 
 ขนาดกวางไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๑๒๕ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑๓๕ เซนติเมตร     
มีดามจับ เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๒๕ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร เสาเครื่องออกกําลังกาย  
เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร ฐานเครื่องออกกําลังกาย เปนเหล็กชุบ
กัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร เหล็กยึดขา เปนเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา ๔๐ x 
๙๐ x ๑.๕ มิลลิเมตร ครอบลูกปนยาว เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๗ x ๕๐ เซนติเมตร ครอบลูกปนส้ัน            
เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๗ x ๒๕ เซนติเมตร ท่ีวางเทา เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๑๙ x ๔๔ x ๕ 
เซนติเมตร เปนรูปทรงรี มีขอบเปนสันขึ้นมา ๓ ดาน มีปุมนูนกนัล่ืน ขนาด Ø  ไมนอยกวา ๑๐ มิลลิเมตร สูงไมนอยกวา 
๕ มิลลิเมตร มีปุมสําหรับกันล่ืนและนวดเทาไมนอยกวา ๑๒๐ ปุม มีรูหัวทายเพ่ือระบายน้ํา ตัวรองกันกระแทกและ     
กันล่ืน เปนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๑๑ x ๑๑ x ๑๔  เซนติเมตร มีลายเสนกันล่ืนอยางนอย  ๕  เสน 
     คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสตกิโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester 
สําหรับภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคณุภาพสีจากสถาบัน Intertek  
     การติดตั้ง  
 ในการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจงแตละตัวจะตองติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ x 
๑.๘๐ เมตร ความหนาไมนอยกวา ๐.๐๗ เมตร เหล็กตะแกรง Ø ๖ มิลลิเมตร ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร โดยตดิตั้ง
ใหมีความม่ันคงแข็งแรง เพ่ือความปลอดภัย  
    
 
            /๔.จักรยาน... 
 
 
 



 
      - ๓ - 
 

๔.จักรยานเอนปนออกกําลังขา  
     คุณลักษณะ 
 ขนาดกวางไมนอยกวา ๘๕ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๑๑๕ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑๔๐ เซนติเมตร      
มีดามจับ เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๒๕ x  ๒.๐ มิลลิเมตร  ฐานเครื่องออกกําลังกาย  เปนเหล็ก      
ชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ x  ๑.๘ มิลลิเมตร  เหล็กยึดฐาน เปนกลอง ขนาดไมนอยกวา ๔๐ x ๙๐ x ๒.๐ 
มิลลิเมตร เบาะพิง  เปนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๑๘ x ๘๕ x ๕ เซนติเมตร  เบาะนั่ง เปนพลาสตกิ  ขนาดไมนอยกวา
๓๖ x ๓๗ x ๑๐ เซนติเมตร  มีปุมนวดเทาไมนอยกวา ๒๐  ปุม  สายพาน ขนาดไมนอยกวาเบอร ๖๐ วงลอสายพาน      
เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา  ๓๓ x ๖ เซนติเมตร มีรองสายพาน ๒ รอง วงลอ  เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา 
๓๙ x ๗ เซนติเมตร มีรองสายพาน ๒ รอง ตัวรองกันกระแทกและกันล่ืน เปนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๑๑ x ๑๑ x ๑๔ 
เซนติเมตร  และมีลายเสนกันล่ืนอยางนอย  ๕  เสน     
     คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสตกิโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester 
สําหรับภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคณุภาพสีจากสถาบัน Intertek  
      การติดตั้ง  
 ในการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจงแตละตัวจะตองติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ x 
๑.๘๐ เมตร ความหนาไมนอยกวา ๐.๐๗ เมตร เหล็กตะแกรง Ø ๖ มิลลิเมตร ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร โดยตดิตั้ง
ใหมีความม่ันคงแข็งแรง เพ่ือความปลอดภัย  
 
 

สถานที่ตดิตั้ง ดังรายละเอียดตามนี้  
๑.หมูบานปติวิลลา  หมู ๒   จํานวน ๑  ชุด  
๒.หมูบานสวัสดีแกรนด  หมู  ๔     จํานวน ๑  ชุด  
๓.หมูบานนครทอง ช้ันเดยีว (ซายมือ) หมู ๕   จํานวน ๑  ชุด  
๔.หมูบานเฟองฟา  ๑๐  ซอย  ๕  หมู  ๕    จํานวน ๑  ชุด  
๕. หมูบานเฟองฟา ๑๑  เฟส ๒  หมู  ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
๖. หมูบานเดนชัย (ขวามือ) หมู  ๕   จํานวน  ๑  ชุด 
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