
ลูกค้า:
เรียน:
ที่อยู่:
โทร.:
ที่ รูป รายการสินค้า ราคาขาย จ านวนเงิน
1 ด้านหน้า เคร่ืองสนามเด็กเล่น สพฐ 1 ชุด 500,000.00       500,000.00    

พร้อมสนามยางพารา มอก.2682-2558
เคร่ืองสนามเด็กเล่น สพฐ ขนาด 600 X 850 X 380 ซม.  
ผลิตในประเทศไทย โครงสร้างเหลก็และพลาสติก มอก.  

ด้านหลงั พ้ืนยางพารา มอก. 2682-2558 หนา 15 มม. ขนาด 80 ตรม.

ตัวอกัษร ราคารวมสินค้า 500,000.00    
บริษัทฯ หวงัว่าจะได้รับการพจิารณาส่ังซ้ือจากท่านในเร็ววนันี ้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีด้้วย มูลค่าสินค้า 467,289.72    
หมายเหตุ : VAT 7% 32,710.28      
1. ราคาดงักล่าว รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   เรียบร้อยแล้ว  (ทั่วประเทศ) ราคารวมทั้งส้ิน 500,000.00    
2. สินค้ารับประกนั 1 ปี ส าหรับโครงสร้างที่เกดิช ารุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น
3. ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม พืน้คอนกรีต หรือการรื้อถอนพืน้เดมิ  
4. การช าระเงิน  ราชการ 

ใบเสนอราคา/ใบส่ังซือ้
เลขที่ : OB/2563-099
วนัที่ :

085-9016392

วนัส่งสินค้า : 60 วนั
ยนืราคา : 60 วนั

จ านวน/หน่วย

ห้าแสนบาทถ้วน

ผู้เสนอราคา/ผู้มีอ านาจลงนาม

( นางสาวไพริน เวชบรรพต ) 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายส่ง



ล าดบั รายการ วสัดุ รายละเอยีด
1   โครงสร้าง เหลก็ เสาหลกั ใชเ้หลก็ท่อกลมเคลือบกนัสนิม ขนาด Ø 4" ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม.

ชุดพ้ืนท าจากเหลก็แผน่หนา 2 มม.ป้ัมข้ึนรูปดว้ยระบบแม่พิมพ ์เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมพบัขอบสูง 8 ซม

มีรูระบายน ้าบนแผน่พ้ืนมีแผน่ยางพารา มอก. 2377-2559 ขนาด 34X34 ซม. หนา 15 มม. รองรับการหกลม้บาดเจบ็ 

ชุดชิงชา้ ใชเ้หลก็ท่อกลม ขนาด Ø 4',2',1'' ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม.

ปีนป่ายเชือก ใชเ้หลก็ท่อกลม ขนาด Ø 4",2',1'' ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม.

บาร์โหนวงลอ้ ใชเ้หลก็ท่อกลม ขนาด Ø 4",2"/ วงลอ้โหน ขนาด Ø 1"ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม.

ร้ัวกนัตก / ซุม้ประตูทางข้ึน-ลง / ราวบนัได ใชเ้หลก็ท่อกลมเคลือบกนัสนิม 

2 หลงัคา พลาสติก LLDPE โครงพลาสติกทรงหนา้จัว่ ขนาด กวา้ง 185 ซม. ยาว 128 ซม. สูง 83 ซม.

แผน่มุงหลงัคาท าดว้ยแผน่เหลก็เจาะรู หนา 1 มม.เช่ือมติดกบัโครงเหลก็ ขนาด Ø 1" ความหนา 2 มม.

3 หลงัคา พลาสติก LLDPE โครงพลาสติกทรงโคง้ ขนาด/ช้ิน กวา้ง 19 ซม. ยาว 175 ซม. สูง 48 ซม.

แผน่มุงหลงัคาท าดว้ยแผน่เหลก็เจาะรู หนา 1 มม.เช่ือมติดกบัโครงเหลก็ 
4 ชุดท่อลอดสั้น พลาสติก LLDPE ท่อลอดขนาด Ø 76 ซม. ยาว 160 ซม. / ผนงัปากท่อลอดกวา้ง 94 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 8 ซม.

5 สไลเดอร์รางเด่ียว 80 พลาสติก LLDPE ขนาด กวา้ง 48 x ยาว 200 ซม.

6 ผนงัปากสไลดร์างเด่ียว พลาสติก LLDPE รูปหมวก ขนาด กวา้ง 93 ซม. ยาว 115 ซม. สูง 54 ซม. 

7 สไลเดอร์วนตวั S พลาสติก LLDPE ขนาด ร่องสไลด ์57 ซม. / ส. 170 ซม.

8 สไลเดอร์อุโมงค์ พลาสติก ขนาด 110 x 290 x 170 ซม. / ผนงัปากท่อลอดกวา้ง 94 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 8 ซม.

เป็นพลาสติกใหม1่00% ไดรั้บมาตรฐานอุตรสาหกรรม มอก.816-2538

9 ผนงักนัตก พลาสติก ขนาดความยาว 94 ซม. ความยาว 100 ซม. ความสูง 8 ซม. 
10 ท่ีนัง่ชิงชา้ พลาสติก LLDPE ขนาดความกวา้ง 14 ซม. ความยาว 38.5 ซม.แขวนดว้ยโซ่เหลก็เคลือบดว้ยพลาสติกอยา่งดีเพ่ือป้องกนัการเกิดสนิม
11 ใบปาลม์ประดบัเสา พลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน  ข้ึนรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหว่ียง(ROTOMOLDING) แบบผนงั 2 ชั้น
12 ดอกไมป้ระดบัเสา พลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน  ข้ึนรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหว่ียง(ROTOMOLDING) แบบผนงั 2 ชั้น
13 อุปกรณ์ร่วม แคลม้ส าหรับยดึผนงั,ร้ัว กบัเสา ท าจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปแบบแยกช้ินเม่ือประกอบเขา้ดว้ยกนัมีขนาดØ 114 มม.

ฝาครอบโคนเสา ท าจากพลาสติกโพลิเอทธิลีนแบบแยกช้ิน เม่ือประกอบเขา้ดว้ยกนัมีขนาดØ 30 ซม.
ฝาปิดหวัเสา ท าจากเหลก็ป้ัมข้ึนรูปโคง้นูนคร่ึงวงกลมขนาดØ 114 มม.หนา 1 มม.แบบสวมนอก

14 การท าสี สีฝุ่ น(Powder Coated) เคลือบดว้ยสีฝุ่ น  ตวัเน้ือสีเป็นสีโพลิเอสเตอร์(POLYESTER) ชนิดภายนอก 

ซ่ึงเป็นสีท่ีมีการ ควบคุม ระดบัสารโลหะหนกัให้ปลอดภยักบัผูใ้ช ้ อบอุณหภูมิไม่นอ้ยกวา่ 200 องศาเซลเซียส 

เคร่ืองสนามเดก็เล่น สพฐ 

 
รายละเอยีดคุณลกัษณะเคร่ืองเล่นสนาม

ขนาด กว้าง 600  ซม. x ยาว 850  ซม. x สูง 380 ซ.ม.
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