
 
 

การเปดเผยราคากลางและการกําหนดราคากลางงานที่มิใชงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเลนเดก็ พรอมตดิตั้ง  จํานวน  ๑๐  ชดุ (๑ ชดุมี ๔  ตัว) 
๑. โครงการ   จัดซ้ือเครื่องเลนเด็ก  พรอมติดตั้ง  จํานวน  ๑๐  ชุด  (๑ ชุดมี  ๔  ตัว)        
     (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย)                                                                                                  .   
     หนวยงานเจาของโครงการ    กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                                                      . 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานบาทถวน)                 . 
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘   เปนเงิน  ๑,๙๙๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งลานเกาแสน    
เกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)  .       
      ๓.๑  สไลเดอรคิด  (Slider  kid)  พรอมติดตั้ง                                            ราคา/ตอหนวย   ๔๕,๐๐๐.-บาท 
      ๓.๒  มาหมุน ๖  ท่ีนั่ง  พรอมติดตั้ง                                                           ราคา/ตอหนวย   ๖๓,๓๐๐.-บาท 
      ๓.๓  โยกเยกสปริง  ๔  ท่ีนั่ง  พรอมติดตั้ง                                                 ราคา/ตอหนวย   ๓๖,๕๐๐.-บาท 
      ๓.๔  ชุดโยกสปริงจรวด  พรอมติดตั้ง                                                        ราคา/ตอหนวย   ๕๕,๐๐๐.-บาท 
๔.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
       ๔.๑  หางหุนสวนจํากดั  เพชรพิจิตรคอนสตรคัช่ัน 
       ๔.๒  บริษัท  ซี.เอ็น.พี. โปรดกัส  จํากดั 
       ๔.๓  หางหุนสวนจํากดั  ชัยชนะโชต ิ
๕.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
      ๕.๑ นายประพัทธ    ชอบสอน 
     ๕.๒  ดร.บรรพต       เมฆนิติกุล 
     ๕.๓  นายดนัย          อรอินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑเคร่ืองเลนเด็กพรอมติดต้ัง  จํานวน  ๑๐  ชุด (๑ ชุดมี ๔ ตัว) 
แนบทายเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส เลขที ่  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 บันไดทางขึ้นทําจากพลาสติก ขนาดไมนอยกวา  กวาง  ๑๘๐  มิลลิเมตร  
ยาว  ๕๐๐  มิลลิเมตร  หนา  ๔๐  มิลลิเมตร  กระดานล่ืน จําจากพลาสตกิ ขนาดไมนอยกวา  กวาง  ๓๕๐  มิลลิเมตร  ยาว  
๑๑๐๐  มิลลิเมตร หนา  ๑๐๐  มิลลิเมตร   
      คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester สําหรับ
ภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอสุขภาพ 
โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek  
 

๒. มาหมุน  ๖ ที่นัง่    
     คุณลักษณะ 
 ขนาดไมนอยกวา กวาง  ๑๓๐ x ๑๓๐ x ๘๐  เซนติเมตร  ทอกลาง  ทําจากเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไม
นอยกวา ๑๐๐  มิลลิเมตร  คานรับน้ําหนกั  ทําจากเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา  ๕๕ มิลลิเมตร เบาะนั่ง และ
พนักพิง  ทําจากพลาสติกรูปดอกไมหลอขึ้นรูป  ขนาดไมนอยกวา  ๓๖  เซนติเมตร  หนา  ๔.๕  เซนติเมตร  มีปุมนวดไม
นอยกวา  ๒๐๐  ปุม  จํานวน  ๑๒  ช้ิน ท่ีวางเทา  ทําจากพลาสติกหลอขึ้นรูปเปนช้ินเดียวกัน  ขนาด Ø     ไมนอยกวา  ๑๐๐  
เซนติเมตร หนา ไมนอยกวา  ๔  เซนติเมตร  มีปุมนูนนวดเทาไมนอยกวา  ๒๕๐  ปุม 
     คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester สําหรับ
ภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนัก ท่ีอันตรายตอสุขภาพ 
โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek  
 

๓. โยกเยกสปริง ๔  ที่นั่ง  
     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... 
   



- ๒ - 
 

     คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
100% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester สําหรับ
ภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอสุขภาพ 
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  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester สําหรับ
ภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอสุขภาพ 
โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน Intertek  
 

สถานที่ตดิตั้ง  ดังนี ้ 
๑.หมูบานฉัตรณรงค  หมู ๒   จํานวน ๑  ชุด  
๒.หมูบานปติวิลลา  หมู ๒   จํานวน ๑  ชุด  
๓.หมูบานสวัสดีแกรนด  หมู ๔     จํานวน ๑  ชุด  
๔.หมูบานนครทอง  ช้ันเดียว (ซายมือ)  หมู ๕ จํานวน ๑  ชุด  
๕.หมูบานนครทอง  ๒  ช้ัน  หมู  ๕  จํานวน ๑  ชุด 
๖. หมูบานกติตินคร  หมู ๕   จํานวน ๑  ชุด 
๗. หมูบานเฟองฟา  ๑๐  ซอย  ๕  หมู  ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
๘. หมูบานเฟองฟา ๑๑  เฟส ๒ หมู  ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
๙. หมูบานเดนชัย (ขวามือ)  หมู  ๕  จํานวน  ๑  ชุด 
๑๐. หมูบานเงินทองวิลลา ๓ หมู  ๗  จํานวน  ๑  ชุด 
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