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ล าดับที่ 2  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
  
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 8 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะตามแนบท้าย 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเวียง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย โทร.0-5379-1630 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  224,000.00 บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  13  กุมภาพันธ์  2561  เป็นเงิน  200,200.00  บาท  
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ดังนี้ 
3.1 เครื่องบริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,500 บาท 
3.2 เครื่องบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท  
3.3 เครื่องบริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)  จ านวน 2 เครื่องๆละ 12,000 บาท 
3.4 เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)   จ านวน 2 เครื่องๆละ 12,000 บาท  
3.5 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)  จ านวน 2 เครื่องๆละ 13,800 บาท 
3.6 เครื่องบริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)  จ านวน 2 เครื่องๆละ 12,000 บาท 
3.7 เครื่องบริหารเข่า (แบบสลับขา)   จ านวน 2 เครื่องๆละ 12,000 บาท  
3.8 เครื่องบริการข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดี่ยว)  จ านวน 2 เครื่องๆละ 13,800 บาท  
หมายเหตุ  ราคานี้ได้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว 
4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ร้านเพลงครุภัณฑ์ เลขที่ 72 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม 
4.2 ร้านแหลมทองเจริญการค้า เลขที่ 178 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
4.3 ร้านปลาทองเจริญการค้า เลขท่ี 37/9 หมู่ 3 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
4.4 บริษัท เน็ก วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เลขที่ 38/1 หมู่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
4.5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเหล็กไหลการช่าง เลขที่ 125 หมู่ 2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
5.1 นายกฤษฎากรณ์   พุทธวีวรรณ  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
5.2 นางสาวอังค์ริสา   ค าลือ   นิติกรช านาญการ 
5.3 นางยุวเกตุ    ศักดิ์ศรีชมพู  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สามารถหาแหล่งที่มาของราคากลางได้ดังนี้   
  1. ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง  
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  2. ถ้าเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบ่งเป็น   
  2.1 ยาในบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคย ซื้อ
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา                     
2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง  
  2.2 ยานอกบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หาก ไม่มี
ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง  
  2.3 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มี 
ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง  
  3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  3.1 ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด เป็น
ราคาอ้างอิง  
  3.2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรายการอ่ืนๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็น 
ราคาอ้างอิง 
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รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 8 รายการ 
 
1. เครื่องบริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,500 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร 
  2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
  3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304 
  4) ที่เหยียบ จ านวน 2 ชิ้น ท าจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
  5) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
  6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ า สารเคมี 
  7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
2. เครื่องบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 
 2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304  
 4) ล้อปั่น ท าจากเหล็กแผ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า          
9 มิลลิเมตร เพ่ิมน้ าหนักปั่นโดยใช้ระบบเบรก 
 5) บันไดเหยียบปั่นท าจากเหล็ก  
 6) ที่พิงหลังและที่นั่ง ท าจากฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อย
กว่า 40 ซม. 
 7) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
 8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ า สารเคมี 
 9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
3. เครื่องบริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
 2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 3) การหมนุของขาเหวี่ยง การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304  
 4) ที่เหยียบ จ านวน  2 ชิ้น ท าจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร    
 5) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
 6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ า สารเคมี 
 7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
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4. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)       
ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
 2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 3) การหมุนของขาเหวี่ยง การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304   
 4) ที่เหยียบ จ านวน  2 ชิ้น ท าจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
 5) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน   
 6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ า สารเคมี  
 7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
5. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,800 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร 
 2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้เหล็กเพลา
ขนาด 20 มิลลิเมตร เป็นตัวดึงน้ าหนักตัวเอง  
 3) ที่พิงหลังและที่นั่ง ท าจากฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อย
กว่า 40 ซม. 
 4) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน   
 5) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ า สารเคมี  
 6) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
6. เครื่องบริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
 2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 3) การหมุนของขาเหวี่ยง การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304   
 4) ที่นั่ง ท าจากเหล็กแผ่นลายทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนา 1 นิ้ว 
 5) แป้นเหยียบ ท าจากเหล็กแผ่นลายทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 35 ซม. หนา 1 นิ้ว 
 6) ที่วางเท้า ท าจากเหล็กแผ่นลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร  หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
 7) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน   
 8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ า สารเคมี 
 9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
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7. เครื่องบริหารเข่า (แบบสลับขา) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 
 2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
  3) มีตุ้มถ่วงน้ าหนักบริหารข้อเข่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จ านวน 2 ชุด  
 4) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304   
 5) ที่พิงหลังและที่นั่ง ท าจากฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อย
กว่า 40 ซม. 
 6) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน   
 7) ยางกันกระแทก ท าจากยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อย
กว่า 3 ซม. 
 8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ า สารเคมี 
 9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
8. เครื่องบริการข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดี่ยว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,800 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
 2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304   
 4) ที่พิงหลังและที่นั่ง ท าจากฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อย
กว่า 40 ซม. 
 5) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
 6) ยางกันกระแทก ท าจากยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อย
กว่า 3 ซม. 
 7) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ า สารเคมี 
 8) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
 
หมายเหตุ  ราคานี้ได้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว 
 
 


