
 
 

การเปดเผยราคากลางและการกําหนดราคากลางงานที่มิใชงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอออกกําลงักายกลางแจง  พรอมติดตัง้  จํานวน  ๖  ชดุ (๑ ชดุมี ๔  ตัว) 
๑. โครงการ   จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  พรอมติดตั้ง  จํานวน  ๖  ชุด  (๑ ชุดมี  ๔  ตัว)        
     (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย)                                                                                                  .   
     หนวยงานเจาของโครงการ    กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                                                      . 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานบาทถวน)                 . 
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘   เปนเงิน  ๑,๙๙๗,๔๐๐.-บาท(หนึ่งลานเกาแสน    
เกาหม่ืนเจ็ดพันส่ีรอยบาทถวน)   .     
      ๓.๑  เครื่องบริหารขอเขา พรอมฐาน คสล. และติดตั้ง                                          ราคา/ตอหนวย   ๘๖,๐๐๐.-บาท 
     ๓.๒  เครื่องคลายกลามเนี้อหลังและออกกําลังแขน พรอมฐาน คสล.และติดตั้ง   ราคา/ตอหนวย    ๖๕,๙๐๐.-บาท   
     ๓.๓  เครื่องบริหารขา  พรอมฐาน คสล. และติดตั้ง                                               ราคา/ตอหนวย    ๘๙,๐๐๐.-บาท 
     ๓.๔  จักรยานเอนปนออกกําลังขา พรอมฐาน  คสล.และติดตั้ง                             ราคา/ตอหนวย   ๙๒,๐๐๐.-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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 เปนเหล็กชุบ
กัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร ฐานเครื่องออกกําลังกาย เปนเหล็กชุบ           กลัปวา
ไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร เหล็กยดึขา เปนเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา ๔๐ x ๙๐ x 
๑.๕ มิลลิเมตร  ดันขา เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ  ขนาด Ø ไมนอยกวา  ๖๕ มิลลิเมตร  หนา  ๑.๘  มิลลิเมตร เบาะนัง่ เปน
พลาสติก ขนาดไมนอยกวา  ๓๖ x ๓๗ x ๑๐  เซนติเมตร  มีปุมนวดไมนอกยวา  ๒๐  ปุม  เบาะพิง เปนพลาสติกขนาดไม
นอยกวา  ๑๘ x ๘๕ x  ๕  เซนติเมตร  ตัวรองกนักระแทกและกันล่ืนเปนพลาสตกิ ขนาดไมนอยกวา  ๑๑ x ๑๑ x ๑๔  
เซนติเมตร  และมีลายเสนกันล่ืนอยางนอย  ๕  เสน   
      คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester สําหรับ
ภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอสุขภาพ 
โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน 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 โดยตดิตั้งให
มีความม่ันคงแข็งแรง เพ่ือความปลอดภัย  
 
๒.เครื่องคลายกลามเนื้อหลังและออกกําลังแขน   
     คุณลักษณะ 
 ขนาดกวางไมนอยกวา ๘๕ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑๐๕ เซนติเมตร        มี
ดามจับ เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๔๐ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร ท่ีพักเทา เปนหล็กชุบ       กัลปวา
ไนซ 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 สปริง
เล็ก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๓๕ มิลลิเมตร ลอนวด เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๕ x ๑๕ เซนติเมตร และมีปุมเพ่ือนวด
หลังไมนอยกวา ๓๕ ปุม ตวัรองกนักระแทกและกนัล่ืน เปนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๑๑ x ๑๑ x ๑๔ เซนติเมตร และมี
ลายเสนกันล่ืนอยางนอย ๕ เสน   
 
            /คุณสมบัติ... 



 

      - ๒ - 
 

     คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester สําหรับ
ภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอสุขภาพ 
โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน 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 โดยติดตั้ง
ใหมีความม่ันคงแข็งแรง เพ่ือความปลอดภัย  
 
๓.เครื่องบริหารขา    
     คุณลักษณะ 
 ขนาดกวางไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๑๒๕ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑๓๕ เซนติเมตร     มี
ดามจับ เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๒๕ มิลลิเมตร หนา ๒.๐ มิลลิเมตร เสาเครื่องออกกําลังกาย  เปน
เหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ มิลลิเมตร หนา ๑.๘ มิลลิเมตร ฐานเครื่องออกกําลังกาย เปนเหล็กชุบกัลปวา
ไนซ 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             เปน
พลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๗ x ๒๕ เซนติเมตร ท่ีวางเทา เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๑๙ x ๔๔ x ๕ เซนติเมตร 
เปนรูปทรงรี มีขอบเปนสันขึน้มา ๓ ดาน มีปุมนูนกันล่ืน ขนาด Ø  ไมนอยกวา ๑๐ มิลลิเมตร สูงไมนอยกวา ๕ มิลลิเมตร มี
ปุมสําหรับกันล่ืนและนวดเทาไมนอยกวา ๑๒๐ ปุม มีรหัูวทายเพ่ือระบายน้ํา ตวัรองกันกระแทกและ     กันล่ืน เปน
พลาสติก ขนาดไมนอยกวา ๑๑ x ๑๑ x ๑๔  เซนติเมตร มีลายเสนกันล่ืนอยางนอย  ๕  เสน 
     คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester สําหรับ
ภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอสุขภาพ 
โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน 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 โดยตดิตั้งให
มีความม่ันคงแข็งแรง เพ่ือความปลอดภัย  
    
 
            /๔.จักรยาน... 
 
 



      - ๓ - 
 

๔.จักรยานเอนปนออกกําลังขา  
     คุณลักษณะ 
 ขนาดกวางไมนอยกวา ๘๕ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๑๑๕ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑๔๐ เซนติเมตร      มี
ดามจับ เปนเหล็กชุบกัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๒๕ x  ๒.๐ มิลลิเมตร  ฐานเครื่องออกกําลังกาย  เปนเหล็ก      ชุบ
กัลปวาไนซ ขนาด Ø ไมนอยกวา ๖๕ x  ๑.๘ มิลลิเมตร  เหล็กยึดฐาน เปนกลอง ขนาดไมนอยกวา ๔๐ x ๙๐ x ๒.๐ 
มิลลิเมตร เบาะพิง  เปนพลาสตกิ ขนาดไมนอยกวา ๑๘ x ๘๕ x ๕ เซนติเมตร  เบาะนั่ง เปนพลาสติก  ขนาดไมนอยกวา๓๖ 
x ๓๗ x ๑๐ เซนติเมตร  มีปุมนวดเทาไมนอยกวา ๒๐  ปุม  สายพาน ขนาดไมนอยกวาเบอร ๖๐ วงลอสายพาน      เปน
พลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา  ๓๓ x ๖ เซนติเมตร มีรองสายพาน ๒ รอง วงลอ  เปนพลาสติก ขนาด Ø ไมนอยกวา ๓๙ x 
๗ เซนติเมตร มีรองสายพาน ๒ รอง ตัวรองกนักระแทกและกันล่ืน เปนพลาสตกิ ขนาดไมนอยกวา ๑๑ x ๑๑ x ๑๔ 
เซนติเมตร  และมีลายเสนกันล่ืนอยางนอย  ๕  เสน     
     คุณสมบัติ  
 พลาสติกท่ีใชผลิต ตองเปนพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไมมีสวนประกอบของไฟเบอรกลาสเปนเม็ดใหม 
๑๐๐% ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๓๘ จากกระทรวงอุตสาหกรรม สีท่ีใชเปนสีฝุน Polyester สําหรับ
ภายนอกอบดวยอุณหภูมิไมนอยกวา ๑๘๐ องศาเซลเซียส ไมมีสวนผสมสารปรอทและโลหะหนักท่ีอันตรายตอสุขภาพ 
โดยมีหนังสือรับรองการทดสอบคุณภาพสีจากสถาบัน 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 โดยตดิตั้งให
มีความม่ันคงแข็งแรง 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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