
                                         

                       
                                              ประกาศเทศบาลตําบลกระจับ 
                          เรื่อง  สอบราคาซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง พร�อมติดตั้ง 
                                                       …………………………………….. 

 

                    เทศบาลตําบลกระจับ มีความประสงค�จะสอบราคาซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง พร�อมติดต้ัง  
จํานวน  16  เครื่อง  สําหรับติดต้ังบริเวณชุมชนต)าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ ตามรายละเอียดดังนี้  
 

1. เครื่องบริหารสะโพก และขา แบบคู) (เสาคู)) (สแตนเลส)            จํานวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องบริหารไหล) แขนและขา (สแตนเลส)                  จํานวน  1  เครื่อง 
3. เครื่องบริหารสะโพก และกล�ามเนื้อขา (ขาต้ังคู)) (สแตนเลส)                จํานวน  1  เครื่อง    
4. เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพก 3 คน (สแตนเลน)                     จํานวน  1  เครื่อง 
5. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อแขน ไหล) พวงมาลัยเด่ียว 2 คน (สแตนเลส)        จํานวน  1  เครื่อง   
6. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อขา ข�อเข)า แบบจักรยานนั่งป78นมู)เล)ย�คู) (สแตนเลส)  จํานวน  1  เครื่อง 
7. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อหน�าอก และแขน แบบล�อถ)วง (สแตนเลส)       จํานวน  1  เครื่อง   
8. เครื่องบริหารกล�ามท�อง แบบนอนซิทอัพ บนลูกระนาด (สแตนเลส)         จํานวน  1  เครื่อง  
9. อุปกรณ�บริหารกล�ามอก, แขน และไหล)แบบดึงมือจับยกตัวข้ึน (สแตนเลส) จํานวน  1  เครื่อง     
10.  เครื่องบริหารกล�ามเนื้อขา ข�อเข)า แบบจักรยานเอนป78นมู)เล)ย�คู) (สแตนเลส) จํานวน  1  เครื่อง            
11.  จักรยานผีเสื้อบริหารหน�าอก (สแตนเลส)                     จํานวน  1  เครื่อง   
12.  ม�าโยกบริหารหน�าท�อง แขนและขา (สแตนเลส)                                จํานวน  1  เครื่อง  
13.  เครื่องบริหารกล�ามท�อง แขน ขา แบบพายเรือคยัก (สแตนเลส)              จํานวน  1  เครื่อง  
14. อุปกรณ�บริหารกล�ามขา แบบนั่งยันคู) (สแตนเลส)       จํานวน  1  เครื่อง 
15.  อุปกรณ�ถังหมุน บริหารข�อเท�าและขา (สแตนเลส)                              จํานวน  1  เครื่อง 
16. อุปกรณ�แกว)งตัว บริหารข�อเท�า (สแตนเลส)                                      จํานวน  1  เครื่อง 

                                 

(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท�ายเอกสารสอบราคา) 
 

                   ราคากลาง/ราคางบประมาณในการจัดซ้ือครั้งนี้เป+นเงิน 1,390,000.-บาท     
                     

                    ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต6อไปนี้ 
                         1. เปAนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกล)าว                         
                         2. ไม)เปAนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีผู�ท้ิงงานของทางราชการหรือของหน)วยการบริหารราชการ 
ส)วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อไว�แล�ว 

                         3. ไม)เปAนผู�ท่ีได�รับเอกสิทธิหรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม)ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต)รัฐบาล 
ของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช)นว)านั้น 
                         4.ไม)เปAนผู�มีผลประโยชน�ร)วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก)เทศบาลตําบล
กระจับ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม)เปAนผู�กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปAนธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
 

/5. บุคคลหรือ... 
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                         5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู)สัญญากับเทศบาลตําบลกระจับ ต�องไม)อยู)ในฐานะเปAน   
ผู�ไม)แสดงบัญชีรายรับ รายจ)าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ)ายไม)ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

        6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู)สัญญากับเทศบาลตําบลกระจับ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซด�ศูนย�ข�อมูล
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
           7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู)สัญญากับเทศบาลตําบลกระจับ ต�องรับและจ)ายเงินผ)าน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต)การจ)ายแต)ละครั้งซ่ึงมีมูลค)าไม)เกินสามหม่ืนบาท คู)สัญญาอาจรับจ)ายเปAนเงินสดก็
ได� 

  

        กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี  18  พฤษภาคม  2560  ถึง วันท่ี  2  มิถุนายน  2560  
ระหว)างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 15.00 น.  เว�นวันหยุดราชการ ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 
และในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2560  ต้ังแต)เวลา 08.30 – 15.00 น. ยื่นซองสอบราคาได�ท่ี ศูนย�ข�อมูล       
ข)าวสารฯ ท่ีว)าการอําเภอบ�านโปPง  จังหวัดราชบุรี  โดยใช�นาฬิกาของเจ�าหน�าท่ีรับซองเปAนสําคัญ  
                                  

                     กําหนดเปRดซองเสนอราคาในวันท่ี  5  มิถุนายน  2560  ต้ังแต)เวลา 11.00  น.  เปAนต�นไป      
ณ ศูนย�ข�อมูลข)าวสารฯ ท่ีว)าการอําเภอบ�านโปPง จังหวัดราชบุรี    
  

                     ผู�สนใจติดต)อขอซ้ือเอกสารรายละเอียดได�ท่ี เจ�าหน�าท่ีพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลตําบลกระจับ      
ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห�าร�อยบาทถ�วน) ระหว)างวันท่ี  18  พฤษภาคม  2560 ถึง วันท่ี  1  มิถุนายน 2560 
ต้ั ง แ ต) เ ว ล า  08.30 น . ถึ ง  16.30 น .  ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด� ท่ี   WWW.karachab.go.th                                      
และ WWW.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข 0 – 3229 - 9643 ในวันและเวลา
ราชการ   
 

 

                          ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
 

                                     
 

                                                              ( นางสาวเฟc8องลดา  กุลธอุทัย )         
                                       นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                         เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 2/2560 
                                โครงการสอบราคาซ้ือเครื่องออกกําลังกาย พร�อมติดตั้ง 
               ตามประกาศของเทศบาลตําบลกระจับ 
             ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
                                                             …………………………… 
 

                     เทศบาลตําบลกระจับ ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า  “เทศบาล”  มีความประสงค�จะสอบราคาซ้ือเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ�ง พร�อมติดต้ัง จํานวน 16 เครื่อง  สําหรับติดต้ังบริเวณชุมชนต)าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ 
ตามรายการดังต)อไปนี้ 
 

1. เครื่องบริหารสะโพก และขา แบบคู) (เสาคู)) (สแตนเลส)            จํานวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องบริหารไหล) แขนและขา (สแตนเลส)                  จํานวน  1  เครื่อง 
3. เครื่องบริหารสะโพก และกล�ามเนื้อขา (ขาต้ังคู)) (สแตนเลส)                จํานวน  1  เครื่อง    
4. เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพก 3 คน (สแตนเลน)                     จํานวน  1  เครื่อง 
5. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อแขน ไหล) พวงมาลัยเด่ียว 2 คน (สแตนเลส)        จํานวน  1  เครื่อง   
6. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อขา ข�อเข)า แบบจักรยานนั่งป78นมู)เล)ย�คู) (สแตนเลส)  จํานวน  1  เครื่อง 
7. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อหน�าอก และแขน แบบล�อถ)วง (สแตนเลส)       จํานวน  1  เครื่อง   
8. เครื่องบริหารกล�ามท�อง แบบนอนซิทอัพ บนลูกระนาด (สแตนเลส)         จํานวน  1  เครื่อง  
9. อุปกรณ�บริหารกล�ามอก, แขน และไหล)แบบดึงมือจับยกตัวข้ึน (สแตนเลส) จํานวน  1  เครื่อง     
10.  เครื่องบริหารกล�ามเนื้อขา ข�อเข)า แบบจักรยานเอนป78นมู)เล)ย�คู) (สแตนเลส) จํานวน  1  เครื่อง            
11.  จักรยานผีเสื้อบริหารหน�าอก (สแตนเลส)                     จํานวน  1  เครื่อง   
12.  ม�าโยกบริหารหน�าท�อง แขนและขา (สแตนเลส)                                จํานวน  1  เครื่อง  
13.  เครื่องบริหารกล�ามท�อง แขน ขา แบบพายเรือคยัก (สแตนเลส)              จํานวน  1  เครื่อง  
14. อุปกรณ�บริหารกล�ามขา แบบนั่งยันคู) (สแตนเลส)       จํานวน  1  เครื่อง 
15.  อุปกรณ�ถังหมุน บริหารข�อเท�าและขา (สแตนเลส)                              จํานวน  1  เครื่อง 
16. อุปกรณ�แกว)งตัว บริหารข�อเท�า (สแตนเลส)                                      จํานวน  1  เครื่อง 

                                 

                      (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท�ายเอกสารสอบราคา) 
 

                     ราคากลาง/ราคางบประมาณในการจัดซ้ือครั้งนี้เป+นเงิน 1,390,000.-บาท    
 

                          ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือต�องเปAนของแท�  ของใหม)  ไม)เคยใช�งานมาก)อน  ไม)เปAนของเก)าเก็บ  อยู)ในสภาพท่ี
จะใช�งานได�ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข�อแนะนําและ
ข�อกําหนดดังต)อไปนี้  
 

                       1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 
                            1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดปgายบอกคุณลักษณะและวิธีใช� 

             1.2  แบบใบเสนอราคา 
             1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย 
             1.4  แบบหนังสือคํ้าประกันสัญญา 

          (1) หลักประกันสัญญา    
/1.5 บทนิยาม... 
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            1.5  บทนิยาม 
                                 (1)  ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร)วมกัน 
                                 (2)  การขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปAนธรรม 
                            1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
                                   (1)  บัญชีเอกสารส)วนท่ี 1  

                                            (2)  บัญชีเอกสารส)วนท่ี 2  
                          

                      2.  คุณลักษณะของผู�เสนอราคา 
            2.1 ผู�เสนอราคาจะต�องเปAนผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีจะสอบราคาซ้ือดังกล)าว   

                           2.2 ผู�เสนอราคาต�องไม)เปAนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการหรือของ
หน)วยการบริหารราชการส)วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม)เปAนผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคล
อ่ืนเปAนผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ    
                           2.3 ผู�เสนอราคาต�องไม)เปAนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม)ยอมข้ึนศาล
ไทยเว�นแต)รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช)นว)านั้น                                                          

        2.4 ผู�เสนอราคาต�องไม)เปAนผู�มีประโยชน�ร)วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม)เปAนผู�กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปAนธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                           2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู)สัญญากับเทศบาลตําบลกระจับ ต�องไม)อยู)ในฐานะ
เปAนผู�ไม)แสดงบัญชีรายรับ รายจ)าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ)ายไม)ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
           2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู)สัญญากับเทศบาลตําบลกระจับ ซ่ึงได�ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซด�ศูนย�
ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
                           2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู)สัญญากับเทศบาลตําบลกระจับ ต�องรับและจ)ายเงิน
ผ)านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต)การจ)ายแต)ละครั้งซ่ึงมีมูลค)าไม)เกินสามหม่ืนบาท คู)สัญญาอาจรับจ)ายเปAนเงิน
สดก็ได� 
                             

                      3.  หลักฐานการสอบราคา 
                           ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว�นอกซอง
ใบเสนอราคาเปAน 2 ส)วน คือ 

 

3.1  ส)วนท่ี 1 อย)างน�อยต�องมีเอกสารดังต)อไปนี้   
  (1) ในกรณีผู�เสนอราคาเปAนนิติบุคคล 

          (ก) ห�างหุ�นส)วนสามัญหรือห�างหุ�นส)วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด  
               ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส)วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม พร�อม  
               รับรองสําเนาถูกต�อง    

     (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 
         ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มี 
         อํานาจควบคุม  และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 

                                    (2) ในกรณีผู�เสนอราคาเปAนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช)นิติบุคคล ให�ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเปAนหุ�นส)วน (ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู�เปAนหุ�นส)วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง   

/(3) ในกรณี... 
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                                   (3) ในกรณีผู�เสนอราคาเปAนผู�เสนอราคาร)วมกันในฐานะเปAนผู�ร)วมค�า ให�ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข�าร)วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร)วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�าร)วมค�าฝPายใดเปAนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช)
สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร)วมค�าฝPายใดเปAนนิติบุคคล ให�ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (1) 
                                   (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค)าเพ่ิม, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� 
                                   (5)  แบบแสดงรายการลงทะเบียนผู�ค�าในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลาง                            
                                    (6) บัญชีเอกสารส)วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบข�อ 1.6 (1) 
 

                            3.2  ส)วนท่ี 2 อย)างน�อยต�องมีเอกสารดังต)อไปนี้ 
                                    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข�อ 4.4 
                                    (2)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปRดอากรแสตมปhตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบ 
อํานาจให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน                                     

           (3) บัญชีเอกสารส)วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบข�อ 1.6 
(2)  

 

                      4.  การเสนอราคา 
                           4.1 ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม)มีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้น  และต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต�อง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม)มีการขูดลบหรือแก�ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก�ไข  เปลี่ยนแปลง  
จะต�อง ลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาพร�อมประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว�ด�วยทุกแห)ง      

                           4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอราคาเปAนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม หรือราคาต)อหน)วย  หรือราคาตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง  ท้ังนี้ราคารวมท่ีจะเสนอจะต�อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม)ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเปAนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น 
ซ่ึงรวมค)าภาษีมูลค)าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค)าขนส)ง  ค)าจดทะเบียน และค)าใช�จ)ายอ่ืน ๆ     ท้ังปวง จนกระท่ังส)งมอบ
พัสดุให�  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 
                                 ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม6น�อยกว6า  45 วัน นับแต)วันเปRดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว�  และจะถอนการเสนอราคามิได� 
                           4.3 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาส6งมอบพัสดุให�เสร็จเรียบร�อยไม6เกิน 30 วันนับถัด
จากวันท่ีได�ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
                           4.4 ผู�เสนอราคาจะต�องส)งแคตตาล็อคและหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูป
ถ)ายของเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง พร�อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล)าวนี้  “เทศบาล” 
จะยึดไว�เปAนเอกสารของทางราชการ 
                   สําหรับแคตตาล็อคท่ีแนบให�พิจารณาหากเปAนสําเนารูปถ)ายจะต�องรับรองสําเนาถูกต�องโดย
ผู�มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปRดซองสอบราคามีความประสงค�จะขอดูต�นฉบับแคตตาล็อค    
ผู�เสนอราคาจะต�องนําต�นฉบับมาให�คณะกรรมการเปRดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3  วัน        
                           4.5 ผู�เสนอราคาจะต�องส6งตัวอย6างของพัสดุท่ีเสนอไม6น�อยกว6า 2 ประเภท เพ่ือใช�ในการ
ตรวจสอบ ทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ “เทศบาล” จะไม)รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก)ตัวอย)างดังกล)าว ตัวอย)างท่ีเหลือหรือไม)ใช�แล�ว “เทศบาล” จะคืนให�แก)ผู�เสนอราคา  
 

/4.6 ผู�เสนอราคา... 
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                            4.6 ผู�เสนอราคา จะต�องมีหนังสือรับรองเกรดสแตนเลสจากผู�จําหน6ายวัตถุดิบสแตนเลส    
มาแสดงเพ่ือใช�เป+นหลักฐานประกอบการย่ืนซองเสนอราคา 
                            4.7  ก)อนยื่นซองสอบราคาผู�เสนอราคาควรตรวจร)างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให�  
ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก)อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

          4.8  ผู�เสนอราคาจะต�องย่ืนซองสอบราคาท่ีปGดผนึกซองเรียบร�อย จ6าหน�าซองถึง ประธาน
กรรมการเปGดซองสอบราคา โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว6า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี 2/2560”   
ย่ืนต6อเจ�าหน�าท่ีรับซองโดยตรงในวันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  ถึง วันท่ี  2  มิถุนายน  2560 เวลา    
08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เว�นวันหยุดราชการ ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ และในวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2560 ตั้งแต6เวลา 08.30 – 15.00 น. ย่ืนซองสอบราคาได�ท่ี ศูนยLข�อมูลข6าวสารฯ ท่ีว6าการอําเภอ
บ�านโปNง จังหวัดราชบุรี โดยใช�นาฬิกาของเจ�าหน�าท่ีรับซองเป+นสําคัญ 

                                 เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล�วจะไม)รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการ
เปRดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาแต)ละรายว)า เปAนผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�
ร)วมกันกับผู�เสนอราคาอ่ืนตามข�อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม) และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได�รับการคัดเลือกก)อนการเปRดซองใบเสนอราคา 
                                 หากปรากฏต)อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก)อนหรือในขณะท่ีมีการเปRดซองใบ
เสนอราคาว)า มีผู�เสนอราคากระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปAนธรรมตามข�อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว)ามีการกระทําอันเปAนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปAนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปAนผู�เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับกรคัดเลือกและ “เทศบาล” จะ
พิจารณาลงโทษผู�เสนอราคาดังกล)าวเปAนผู�ท้ิงงานเว�นแต)คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได�ว)าผู�เสนอราคารายนั้นเปAนผู�ท่ีให�
ความร)วมมือเปAนประโยชน�ต)อการพิจารณาของทางราชการและมิได�เปAนผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล)าว 
                                 ผู�เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปAนผู�เสนอราคาเพราะเหตุเปAนผู�เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน�ร)วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปAนผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปAนการ
ขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปAนธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล)าวต)อผู�ว)าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต)วันท่ีได�รับ
แจ�งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ�ของผู�ว)าราชการจังหวัดให�ถือเปAนท่ีสุด 
                                 คณะกรรมการเปGดซองสอบราคาจะเปGดซองใบเสนอราคาของผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับ
การคัดเลือกดังกล6าวข�างต�น ณ ศูนยLข�อมูลข6าวสาร ท่ีว6าการอําเภอบ�านโปNง จังหวัดราชบุรี ในวันท่ี  5 มิถุนายน  
2560  ตั้งแต6เวลา 11.00 น.เป+นต�นไป 
                                 การยื่นอุทธรณ�ตามวรรค 5 ย)อมไม)เปAนเหตุให�มีการขยายระยะเวลาการเปRดซองใบเสนอ
ราคา เว�นแต)ผู�ว)าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว)าการขยายระยะเวลาดังกล)าวจะเปAนประโยชน�แก)ทางราชการอย)างยิ่งและ
ในกรณีท่ีผู�ว)าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู�อุทธรณ� และเห็นว)าการยกเลิกการเปRดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได�ดําเนินการไปแล�วจะเปAนประโยชน�แก)ทางราชการอย)างยิ่ง ให�ผู�ว)าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปRดซองใบ
เสนอราคาดังกล)าวได�  

                                      

                      5. หลักเกณฑLและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวมท้ังสิ้น 
                          5.2 หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม)ถูกต�องตามข�อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม)
ถูกต�องหรือไม)ครบถ�วนตามข�อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม)ถูกต�องตามข�อ 4 แล�ว คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาจะไม)รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น เว�นแต)เปAนข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือผิดพลาด 
 

/ไปจาก... 
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ไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส)วนท่ีมิใช)สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว)าจะเปAนประโยชน�ต)อ 
“เทศบาล” เท)านั้น 
                           5 . 3  “เทศบาล”  สงวนสิทธิไม)พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา โดยไม)มีการผ)อนผันในกรณีดัง 
   ต)อไปนี้ 
                  ( 1 )  ไม)ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 
                                    ( 2 )  ไม)กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย)างหนึ่ง 
อย)างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                 (3) เสนอรายละเอียดแตกต)างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปAน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบแก)ผู�เสนอราคารายอ่ืน 
                                  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือ
ชื่อ พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว� 
                            5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปRดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�เสนอราคาได� 
“เทศบาล” มีสิทธิท่ีจะไม)รับราคาหรือไม)ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล)าวไม)มีความเหมาะสมหรือไม)ถูกต�อง 
                          5.5 “เทศบาล” ทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม)รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม)พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได� สุดแต)จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเปAนสําคัญ และให�ถือว)า
การตัดสินของ “เทศบาล” เปAนเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค)าเสียหายใด ๆ มิได� รวมท้ัง “เทศบาล”  จะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู�เสนอราคาเปAนผู�ท้ิงงาน ไม)ว)าจะเปAนผู�เสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม)ก็ตาม หาก
มีเหตุท่ีเชื่อได�ว)าการเสนอราคากระทําการโดยไม)สุจริต เช)น  การเสนอเอกสารอันเปAนเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปAนต�น 
                           5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการเปRดซองสอบราคาว)า ผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับ
การคัดเลือกตามท่ีได�ประกาศรายชื่อไว�ตามข�อ 4.7 เปAนผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร)วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันสอบราคา หรือเปAนผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปAนธรรม ตามข�อ 1.5 
“เทศบาล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกดังกล)าวออกจากประกาศรายชื่อตามข�อ 4.7 
และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายนั้นเปAนผู�ท้ิงงาน 
                             ในกรณีนี้หากผู�ว)าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว)า การยกเลิกการเปRดซองใบเสนอราคาท่ีได�
ดําเนินการไปแล�วจะเปAนประโยชน�แก)ทางราชการอย)างยิ่ง ผู�ว)าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปRดซองใบเสนอราคา
ดังกล)าวได� 
 

      6.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
           6.1  ในกรณีท่ีผู�ชนะการสอบราคาสามารถส)งมอบสิ่งของได�ครบถ�วยภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ นับแต)วันท่ีทําข�อตกลงซ้ือ “เทศบาล” จะพิจารณาจัดทําข�อตกลงเปAนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุในข�อ 1.3 ก็ได� 
                            6.2  ในกรณีท่ีผู�ชนะการสอบราคาไม)สามารถส)งมอบสิ่งของได�ครบถ�วยภายใน  5 วันทําการของ
ทางราชการ หรือ “เทศบาล” เห็นว)าไม)สมควรจัดทําข�อตกลงเปAนหนังสือ ตามข�อ 7.1 ผู�ชนะการสอบราคาจะต�องทํา
สัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ 1.3 กับ “เทศบาล” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งและจะต�องวาง
หลักประกันสัญญาเปAนจํานวนเงินเท)ากับร�อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได�ให� “เทศบาล”  

/ยึดถือ... 
 



 

 
   - 6 - 

 
ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�หลักประกันอย)างหนึ่งอย)างใดดังต)อไปนี้ 

(1) เงินสด 
                                    (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ)ายให�แก) “เทศบาล” โดยเปAนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก)อนหน�า
นั้นไม)เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

                                     (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 
1.4 (2) 
                                     (4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห)งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย�ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห)งประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส)วนราชการหรือหน)วยการบริหารราชการส)วนท�องถ่ินต)าง ๆ ทราบแล�ว 
โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.4 (2) 
                                      (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                            หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม)มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการ
สอบราคา (ผู�ขาย) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล�ว 

 

                      7. อัตราค6าปรับ 
            ค)าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข�อ 9 ให�คิดในอัตราร�อยละ 0.10 ต)อวัน    
 

                  8. การรับประกันความชํารุดบกพร6อง 
            ผู�ชนะการสอบราคาซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปAนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข�อ 
1.3 แล�วแต)กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร)องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม)น�อยกว)า 1 ปj 
นับถัดจากวันท่ีผู�ซ้ือรับมอบ โดยผู�ขายต�องรีบจัดการซ)อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ี
ได�รับแจ�งความชํารุดบกพร)อง 
 

                       9. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                            9.1 เงินค)าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ “เทศบาล”  จ)ายจากงบประมาณประจําปj พ.ศ. 2560 
ต้ังจ)ายไว�เปAนเงิน 1,390,000.-บาท (หนึ่งล�านสามแสนเก�าหม่ืนบาทถ�วน)    
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต)อเม่ือ “เทศบาล” มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการ
ได�แล�วเท)านั้น 
                            9.2 เม่ือ “เทศบาล” ได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปAนผู�ขายและได�ตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบ
ราคาซ้ือแล�ว ถ�าผู�ขายจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล)าวเข�ามาจากต)างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือใน
เส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู) และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว)าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด        
ผู�เสนอราคาซ่ึงเปAนผู�ขายจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว)าด�วยการส)งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้                                         
                              (1) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล)าวเข�ามาจากต)างประเทศต)อสํานักงาน 
คณะกรรมการส)งเสริมการพาณิชย�นาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต)วันท่ีผู�ขายสั่งหรือซ้ือของจากต)างประเทศ เว�นแต)เปAนของ 
ท่ีรัฐมนตรีว)าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
                                     (2)  จัดการให�สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล)าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช)นเดียวกับ
เรือไทยจากต)างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต)จะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมการพาณิชยนาวี
ให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช)เรือไทยซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช)นนั้นก)อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปAนของท่ี
รัฐมนตรีว)าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 

/(3) ในกรณี... 
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                                         (3)  ในกรณีท่ีไม)ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2) ผู�ขายจะต�องรับผิดตามกฎหมายว)าด�วย 
การส)งเสริมการพาณิชย�นาวี 
                                9.3  ผู�เสนอราคาซ่ึง “เทศบาล” ได�คัดเลือกแล�วไม)ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ 7 “เทศบาล” จะริบหลักประกันซองหรือเรียบร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันของ
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เปAนผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                                9.4  “เทศบาล” สงวนสิทธิท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เปAนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 

 
                            เทศบาลตําบลกระจับ 

 
 

                              18  พฤษภาคม  2560 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง พร�อมติดตั้ง 
              แนบท�ายเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี 2/2560  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  
                                          -------------------------------------------- 
 

2. เครื่องบริหารสะโพก และขา แบบคู6 (เสาคู6)  จํานวน 1 เครื่อง 
      รายละเอียดคุณลักษณะ 
 - โครงสร�างท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว , 2 นิว้ และ ¾ นิ้ว 
             หนาไม)น�อยกว)า 2.0 มม. และสแตนเลสเส�นแบน ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 3 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า ¼ นิ้ว 
          - ฐานเชื่อมติดแผ)นเพลทสแตนเลส ติดเปAนแผ)นกลม เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 20 ซม. ความหนาไม)   
            น�อย  กว)า ¼ นิ้ว ครอบด�วยถ�วยครอบสแตนเลสแบบครึ่งวงกลม  จํานวน 4 ชิ้น 
          - มือจับ ท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 มม. 
          - เท�าเหยียบทําจากแผ)นสแตนเลส หนา ไม)น�อยกว)า 1.5 มม. ป7mมข้ึนรูปจากแม)พิมพ�ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง  
            30 ซม. X ยาว 35 ซม. X ขอบสูง 2 ซม. มีปุPมกันลื่นท่ัวแผ)น 
          - กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
          - อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
          - หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
          - ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 80 x ยาว 100 x สูง 140 ซม. 
          - อุปกรณ�ชุดนี้ใช�งานได� 2 คน 

 
 

2.เครื่องบริหารไหล6 แขนและขา   จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 
         - ท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว , 2 นิ้ว และ 1 นิว้ 
           หนาไม)น�อยกว)า 2.0 มม. สแตนเลสกล)อง  ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 มม. 
         - มือจับ ท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 มม. 

           - เท�าเหยียบทําจากแผ)นสแตนเลส หนา ไม)น�อยกว)า 1.5 มม. ป7mมข้ึนรูปจากแม)พิมพ�ขนาดไม)น�อยกว)า  
             กว�าง 18 ซม. X ยาว 36 ซม. X ขอบม�วนลง 1.5ซม. มีปุPมกันลื่นท่ัวแผ)น 
           - กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
           - อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
           - หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
           - ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 50 x ยาว 100 x สูง 145 ซม. 

 
 

3. เครื่องบริหารสะโพก และกล�ามเนื้อขา(ขาตั้งคู6)    จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 
           - ท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2.5 นิ้ว , 2 นิว้ และ 1 นิ้วหนาไม)น�อยกว)า 2.0 มม. 
           - มือจับ ท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 มม. 
           - เท�าเหยียบทําจากแผ)นสแตนเลส หนา ไม)น�อยกว)า 1.5 มม. ป7mมข้ึนรูปจากแม)พิมพ�ขนาดไม)น�อยกว)า  
             กว�าง 18 ซม. X ยาว 36 ซม. X ขอบม�วนลง 1.5ซม. มีปุPมกันลื่นท่ัวแผ)น 
           - กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
           - อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
           - หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
           - ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 80 x ยาว 90 x สูง 100 ซม. 
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4. เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพก 3 คน     จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- ท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 4 นิ้ว , 2 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
- มือจับ ท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 มม. 
- ฐานเชื่อมติดแผ)นเพลทสแตนเลส ติดเปAนแผ)นกลม เส�นผ)าศูนย�กลาง ไม)น�อยกว)า 30 ซม. ความหนาไม) 
  น�อยกว)า ¼  นิ้ว ครอบด�วยถ�วยครอบ สแตนเลส แบบครึ่งวงกลม จํานวน 1 ชิ้น 
- จานหมุนทําจากแผ)นสแตนเลส  หนาไม)น�อยกว)า 1.5 มม. ป7mมข้ึนรูปจากแม)พิมพ�ขนาดเส�นผ)าศูนย�กลาง     
  ไม)น�อยกว)า กว�าง 40 ซม. ขอบสูง 1.5ซม. จํานวน 3 ชิน้  มีปุPมกันลื่นท่ัวแผ)น 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 140 x ยาว 140 x สูง 140 ซม 
- อุปกรณ�ชุดนี้ใช�งานได�พร�อมกัน 3 คน 

  
 

5. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อแขน , ไหล6พวงมาลัยเดี่ยว 2 คน(เสาคู6)     จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 4 นิ้ว , และ ¾  นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
  และสแตนเลสเส�นแบน ขนาดไม)น�อยกว)า  กว�าง 3 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า ¼  นิ้ว 
- ฐานเชื่อมติดแผ)นเพลทสแตนเลส ติดเปAนแผ)นกลม เส�นผ)าศูนย�กลาง ไม)น�อยกว)า 30 ซม. ความหนาไม)  
 น�อยกว)า ¼  นิ้ว ครอบด�วยถ�วยครอบ สแตนเลส แบบครึ่งวงกลม จํานวน 2 ชิ้น 
- พวงมาลัย จํานวน 2 ชิ้น ทําจากท)อสแตนเลส   เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว. หนาไม)น�อยกว)า    
 2.0 ม.ม. ม�วนเปAนวงกลม เส�นผ)าศูนย�กลาง ไม)น�อยกว)า 80 ซม. ด�านในวงกลมเชื่อมดามด�วยท)อสแตน 
 เลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า ¾  นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 1.5 ม.ม. เพ่ิมความแข็งแรง  
- ก�านพวงมาลัย ทําจาก ท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2 นิ้วหนาไม)น�อยกว)า  2.0 ม.ม. 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
- มือจับทําจากท)อสแตนเลสติดบอลกลมสแตนเลส จํานวน 4 ชุด หมุนได�รอบตัว 
- พ้ืนผิวขัดให�เปAนแบบเงา เพ่ือทําให�ง)ายต)อการทําความสะอาด และเพ่ือความสวยงาม 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 80 x ยาว 80 x สูง 140 ซม 
- อุปกรณ�ชุดนี้ใช�งานได�พร�อมกัน 2 คน 

 
6. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อขา, ข�อเข6า แบบจักรยานนั่งปSTนมู6เล6ยLคู6  จํานวน 1   เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2.5 นิ้ว , 2 นิว้ และ ¾ นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0   
  ม.ม.  
- ฐานทําจาก สแตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อย กว)า 2.0 ม.ม. 

          เชื่อมปRดหัวท�ายด�วยท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม.  
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- มือจับทําจากท)อสแตนเลส   เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว. หนาไม)น�อยกว)า  2.0 ม. 
- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�นั่งสบาย ขนาดไม) 
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ล�อถ)วงน้ําหนักทําจากลูกเหล็ก เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 30 ซ.ม. หุ�มด�วยแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อย 
  กว)า 1.0 ม.ม. ท่ัวท้ังลูก พร�อมชุดมู)เล)ย�เหล็กหล)อชุบโครเม่ียม ใส)สายพานร)อง B  
- ชุดการ�ดปRดสายพานเพ่ิมความปลอดภัย ทําจากแผ)นสแตนเลส หนา 1.5 ม.ม. 
- บันไดถีบอลูมิเนียม  จํานวน  1 ชุด 
- มีชุดปรับระดับความหนัก-เบา จํานวน 1 ชุด 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcน 

          ซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 50 x ยาว 100 x สูง 125 ซม 

 
7. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อหน�าอกและแขน แบบล�อถ6วง  จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2.5 นิ้ว , 2 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
  - มือจับทําจากท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว. หนาไม)น�อยกว)า  2.0 ม.ม. 

- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�นั่งสบาย ขนาดไม)  
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ท่ีพิง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�พิงสบาย ขนาดไม) 
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 45 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ลูกน้ําหนักทําจากลูกเหล็ก เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 30 ซ.ม. นํามาหุ�มด�วยแผ)นสแตนเลส หนาไม) 
  น�อยกว)า 1.0 ม.ม. ท่ัวท้ังลกู พร�อมชุดมู)เล)ย�เหล็กหล)อชุบโครเม่ียม และสายพานร)อง B  

        - ตัวปรับระดับความหนัก – เบา  ทําจากท)อสแตนเลสเจาะรู สําหรับเลื่อนสลัก ลูกน้ําหนัก 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcน 

          ซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 60 x ยาว 120 x สูง 175 ซม 

 
8. เครื่องบริหารกล�ามท�อง แบบนอนซิทอัพ บนลูกระนาด  จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- ท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2.5 นิ้ว , 1 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม.  
- ท่ีรองนอนทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปจากแม)พิมพ� ขนาดไม)น�อยกว)า  
  กว�าง 7 ซ.ม. x ยาว 50 ซ.ม. ขอบมน จํานวนไม)น�อยกว)า 12 ชิ้น เชื่อมติดโครงสร�างเรียงทีละชิ้น ให�โค�ง   
  รับกับสรีระของผู�เล)นทําให�ไม)เจ็บหลังขณะใช�งาน 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
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- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 50 x ยาว 100 x สูง 50 ซม 

 
9. เครื่องบริหารกล�ามอก  แขน และไหล6 แบบดึงมือจับตัวยกข้ึน จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 4 นิ้ว , 2 นิว้  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. และส  
  แตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 1 x 1 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
- ฐานทําจาก สแตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 

            เชื่อมปRดหัวท�ายด�วยท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
            คํ้าเพ่ิมความแข็งแรงด�วยท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 1.5 ม.ม. 

- มือจับทําจากท)อสแตนเลส   เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว. หนาไม)น�อยกว)า  2.0 ม.ม. 
- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�นั่งสบาย ขนาดไม)  
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ท่ีพิง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�พิงสบาย ขนาดไม) 
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 45 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ใส)ตลับลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
- ลูกยางรองกันกระแทก จํานวน 1 ชุด 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 60 x ยาว 120 x สูง 170 ซม 

 
10. เครื่องบริหารข�อเข6า และกล�ามเนื้อขา แบบจักรยานเอนปSTนมู6เล6ยLคู6 จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2.5 นิ้ว , 2 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
- ฐานทําจาก สแตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 

           เชื่อมปRดหัวท�ายด�วยท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
- มือจับทําจากท)อสแตนเลส   เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว. หนาไม)น�อยกว)า  2.0 ม.ม. 
- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�นั่งสบาย ขนาดไม) 
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ท่ีพิง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�พิงสบาย ขนาดไม) 
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 45 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ล�อถ)วงน้ําหนักทําจากลูกเหล็ก เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 30 ซ.ม. หุ�มด�วยแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อย 
  กว)า 1.0 ม.ม. ท่ัวท้ังลูก พร�อมชุดมู)เล)ย�เหล็กหล)อชุบโครเม่ียม ใส)สายพานร)อง B  
- ชุดการ�ดปRดสายพานเพ่ิมความปลอดภัย ทําจากแผ)นสแตนเลส หนา 1.5 ม.ม. 
- บันไดถีบอลูมิเนียม  จํานวน  1 ชุด 
- มีชุดปรับระดับความหนัก-เบา จํานวน 1 ชุด 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcน 
  ซีนยางหรือพลาสติก 
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- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 50 x ยาว 100 x สูง 80 ซม 

 
11. จักรยานผีเส้ือบริหารหน�าอก   จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�าง  สแตนเลสกล)อง  ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
  และท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2  นิ้ว , 1.5 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
- ฐานทําจาก สแตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 

            เชื่อมปRดหัวท�ายด�วยท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม.  
- เท�าเหยียบทําจากแผ)นสแตนเลส  หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปจากแม)พิมพ�  ขนาดไม)น�อยกว)า   
  กว�าง 18 ซ.ม. x ยาว 36 ซ.ม. x ขอบม�วนลง 1.5 ซ.ม.มีปุPมกันลื่นท่ัวแผ)น 
- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�นั่งสบาย ขนาดไม) 
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ท่ีพิง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�พิงสบาย ขนาดไม) 
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 45 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- มีลูกยางรองกันกระแทก จํานวน 1 ชุด 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcน ซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 50 x ยาว 100 x สูง 80 ซม 
 

12. เครื่องโยก บริหารหน�าท�อง แขน ขา   จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2 นิ้ว , ¾  นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม.  
- ฐานทําจาก สแตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 

            เชื่อมปRดหัวท�ายด�วยท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
- มือจับทําจากท)อสแตนเลส   เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1.5 นิ้ว. หนาไม)น�อยกว)า  2.0 ม.ม. 
- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�นั่งสบาย ขนาดไม)  
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- เท�าเหยียบทําจากแผ)นสแตนเลส  หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปจากแม)พิมพ�  ขนาดไม)น�อยกว)า   
  กว�าง 18 ซ.ม. x ยาว 36 ซ.ม. x ขอบม�วนลง 1.5 ซ.ม.มีปุPมกันลื่นท่ัวแผ)น 
- มีลูกยางรองกันกระแทก จํานวน 1 ชุด 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 50 x ยาว 100 x สูง 140 ซม 
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13. เครื่องบริหารกล�ามท�อง แขน ขา แบบพายเรือคยัก   จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�าง  สแตนเลสกล)อง  ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
  และท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2  นิ้ว , 1.5 นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
- ฐานทําจาก สแตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า  2.0 ม.ม. 
- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�นั่งสบาย ขนาดไม)  
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- มีลูกยางรองกันกระแทก จํานวน 1 ชุด 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 55 x ยาว 80 x สูง 60 ซม 
 

14. อุปกรณLบริหารกล�ามขา แบบนั่งยันคู6   จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 4 นิ้ว , 2 นิ้ว และ  ¾  นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า       
  2.0 ม.ม. 
- ฐานทําจาก สแตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 

            เชื่อมปRดหัวท�ายด�วยท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 2 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม.  
- เท�าเหยียบทําจากแผ)นสแตนเลส  หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปจากแม)พิมพ�  ขนาดไม)น�อยกว)า   
  กว�าง 18 ซ.ม. x ยาว 36 ซ.ม. x ขอบม�วนลง 1.5     ซ.ม.มีปุPมกันลื่นท่ัวแผ)น 
- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�นั่งสบาย ขนาดไม)  
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ท่ีพิง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปขอบมนทําให�พิงสบาย ขนาดไม)  
  น�อยกว)า กว�าง 27 ซ.ม. x ยาว 38 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- มีลูกยางรองกันกระแทก จํานวน 2 ชุด 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 50 x ยาว 120 x สูง 145 ซ.ม. 

 
15. อุปกรณLถังหมุนบริหารข�อเท�าและขา    จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 4 นิ้ว , 2 นิ้ว และ¾  นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 
            2.0 ม.ม.    

- ฐานทําจาก สแตนเลสกล)อง ขนาดไม)น�อยกว)า 3 x 1.5 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
            และ 1 x 1 นิ้ว หนาไม)น�อยกว)า 2.0 ม.ม. 
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- ถังหมุน ทําจากแผ)นสแตนเลส   หนาไม)น�อยกว)า  1.0 ม.ม. ม�วนเปAนทรงกระบอก ขนาด 

            เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 30 ซ.ม. x ยาว 70 ซ.ม. เชื่อมติด สแตนเลสพับ  1 x 1 ซ.ม. รอบถัง ทํา  
            เปAนลอนกันลื่น 

- ท่ีนั่ง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปทรงกลม เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อย  
  กว)า 35 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- ท่ีพิง 1 ชิ้น ทําจากแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า  1.5 ม.ม. ป7mมข้ึนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ�า   

            ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 25 ซ.ม. x ยาว 30 ซ.ม. x หนา 4 ซ.ม. 
- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 50 x ยาว 100 x สูง 80 ซ.ม. 

 
16. อุปกรณLแกว6งตัว บริหารข�อเท�า     จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

- โครงสร�างท)อสแตนเลส  เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 4 นิ้ว , 2 นิ้ว และ ¾  นิ้ว  หนาไม)น�อยกว)า 2.0     
  ม.ม. ฐานเชื่อมติดเพลทสแตนเลส ขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 20 ซ.ม. x ยาว 20 ซ.ม. 

            หนาไม)น�อยกว)า ¼ นิ้ว 
- ท่ีวางเท�าสําหรับแกว)งตัว  โครงสร�างด�านล)าง  ท)อสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 1 นิ้ว 

            ปูด�วยแผ)นสแตนเลส หนาไม)น�อยกว)า 1.5 ม.ม. ป7mมปุPมกันลื่นท่ัวแผ)น ประกอบแล�ว มีขนาดไม)น�อยกว)า  
            กว�าง 25 ซ.ม. x ยาว 80 ซ.ม. 

- กระบอกบูชสแตนเลส เส�นผ)าศูนย�กลางไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว ตอกลูกปcนซีนยางหรือพลาสติก 
- อุปกรณ�เม่ือประกอบแล�วให�นํามาขัดเงาท้ังตัว เพ่ือความสวยงามและง)ายต)อการทําความสะอาด 
- หัวอุดทําจากสแตนเลสแผ)น ป7mมข้ึนรูปครึ่งวงกลมเชื่อมปRดปลายท)อ ปgองกันน้ําเข�า 
- ประกอบแล�วมีขนาดไม)น�อยกว)า กว�าง 100 x ยาว 100 x สูง 100 ซ.ม. 
 

หมายเหตุ  คุณสมบัติของสแตนเลสท่ีนํามาใช� ต�องเปAนสแตนเลสท่ีทนการกัดกร)อนสูง ไม)เปAนสนิม 
                  
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดปUายบอกคุณลักษณะและวิธีใช�เคร่ืองออกกําลังกาย 

 
------------------------- 

 
 

เครื่องออกกําลังกายท้ัง 16  เครื่อง ทุกรายการต�องมีปgายบอกคุณสมบัติและวิธีใช�ของเครื่องออกกําลังกาย พร�อม
รูปภาพของเครื่องออกกําลังกายติดบนแผ)นปgาย  โดยมีรายละเอียดของปgาย ดังนี้ 
 

- เสาทําจากสแตนเลสเกรดเดียวกับเครื่องออกกําลังกาย ขนาด 1 นิ้ว หนา 1.5 ม.ม. จํานวน       

- 2 ต�น 

- ปgายทําจากแผ)นอคริลิคใส หนา 2.0 ม.ม. จํานวน 2 แผ)น ประกบปRดแผ)นสติกเกอร�ท่ีพิมพ�วิธีใช�เครื่อง
ออกกําลังกาย ยึดด�วยสกรูสแตนเลส 4 ชุด ติดกับสแตนเลสเส�นแบน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 ชิ้น 

- หัวเสา ท้ัง 2 ด�าน ใส)ฝาปRดปลายท)อสแตนเลส 

- แผ)นเพลทสแตนเลสกลม จํานวน 2 ชิ้น เจาะรูสําหรับยิงพุกเหล็กยึดปgายติดกับฐานปูน 

- ขนาดปgาย กว�าง 30 ซ.ม. ยาว 40 ซ.ม. สูงจากพ้ืน 120 ซ.ม. 
 

                                      …………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


