
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเรื�อง  สอบราคาโครงการจัดซื!อเครื�องออกกาํลงักายกลางแจ้ง  ตําบลด่านขุนทด   อาํเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา
                   ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด   มีความประสงคจ์ะสอบราคาโครงการจดัชื"อเครื$องออกกาํลงักายกลางแจง้ รวม 4 ชนิด ถว้น ) รายละเอียดเครื$องออกกาํลงักายกลางแจง้  จาํนวน สอบราคาซื"อเลขที$  1/2558 )  โดยมีรายละเอียดดงันี"

ลาํดับที� รายการ 1. เครื�องออกกาํลงักายข้อเข่า ขนาด ใชเ้หล็กท่อทรงกลมขนาด ตวัยขูนาด 
ใชเ้หล็กท่อทรงกลมขนาด 
2”X37 4”X12

กลม 
ระบบลูกปืนรับนํ"าหนกั
หุม้ดว้ยหนงัเทียมพนกัพิง และเบาะนั$ง 
อบความร้อนเพื$อป้องกนัความเคม็ของเหงื$อ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เรื�อง  สอบราคาโครงการจัดซื!อเครื�องออกกาํลงักายกลางแจ้ง   ตําบลด่านขุนทด   อาํเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 
................................. 

 ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด   มีความประสงคจ์ะสอบราคาโครงการจดัชื"อเครื$องชนิด  จาํนวน  16 เครื$อง   กาํหนดราคากลาง   200,000.-รายละเอียดเครื$องออกกาํลงักายกลางแจง้  จาํนวน 16  เครื$อง ตามรายละเอียดแนบทา้ยนี"    โดยมีรายละเอียดดงันี"  
รายละเอยีด ราคาต่อหน่วย 

1. โครงสร้างฐานเครื$อง ขนาด 65 ซม.X106 ซม. ยาว 103 ซม.ใชเ้หล็กท่อทรงกลมขนาด 2” และเหล็กตวัยขูนาด 3”X95 ซม. 
2.  แท่นเบาะสูง 60 ซม.  ใชเ้หล็กท่อทรงกลมขนาด 2”X95 ซม. 
3. ระบบมู่เล่ยส์มดุล ขนาด  

X37 ซม. ระบบสายพานขบัลอ้ 
X12” 

4.  ระบบลูกปืนรับนํ"าหนกัเมด็ กลม  
5. ปรับหนกัเบาไดโ้ดยแผน่เบรก 
6. บนัไดเหล็กขนาด 3”X12 ซม.  ระบบลูกปืนรับนํ"าหนกั 
7.  เบาะใชไ้มห้นาเสริมฟองนํ"า  หุม้ดว้ยหนงัเทียมพนกัพิง 10”X 45 ซม. และเบาะนั$ง 10”X 40 ซม. 
8. สี$พน่ป้องกนัสนิม พร้อม อบความร้อนเพื$อป้องกนัความเคม็ของเหงื$อ 

11,700.00 

 

ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด   มีความประสงคจ์ะสอบราคาโครงการจดัชื"อเครื$อง
-บาท (สองแสนบาทเครื$อง ตามรายละเอียดแนบทา้ยนี"    (เอกสาร

จํานวนหน่วย เป็นเงิน 4 เครื�อง 46,800.00 



      -2-  ลาํดับที	 รายการ รายละเอยีด ราคาต่อหน่วย จํานวนหน่วย เป็นเงิน 
   2.                

3. 

   เครื	องบริหารกล้ามเนื�อหัวไหล่               เครื	องบริหารขาข้อสะโพก 

9. ใชเ้หล็กโครงสร้างไม่ตํ�ากวา่  2.3 mm” ป้องกนัสนิม 80% นํ�าหนกัรวม 56.50 กก. 1.  โครงสร้างฐานเครื�องกวา้ง 75X103 ซม. วสัดุที�ใชท้่อทรงกลมขนาด 2” พร้อมเหล็กตวัยหูนาขนาด 4”X95 ซม. ความสูงจากพื�น 173 ซม. 2.  แท่นรองสาํหรับเหยยีบยนืทรงกลมขนาด 4 m.X40 ซม. 3.  แท่นพวงมาลยัใชท่้อทรงกลม ขนาด 2”X136 ซม. ชุปป้องกนัสนิมภายนอกและภายใน 4.  พวงมาลยัทรงกลมใชเ้หล็กขนาด 1”1/2X70 ซม. พร้อมมือจบัเป็นเพลากลมแสตนเลสขนาด 1”1/4X12 ซม. 5.  ใชร้ะบบลูกปืนเมด็กลมรับนํ�าหนกั 6.  ระบบสีใชเ้คลือบป้องกนัสนิมและอบดว้ยความร้อนเพื�อป้องกนัความเคม็ของเหงื�อ นํ�าหนกัรวม 50 กก.  1. โครงสร้างฐานล่าง  ขนาดกวา้งยาว 100.X120 ซม. ใชท่้อทรงกลมขนาด 2”X2.3 m. และเหล็กตวัยขูนาด 3”X112 ซม. 2. เสารับแท่นมือจบัขนาด 2”  แบบเสาคู่ ใชว้สัดุทรงกลมชุบป้องกนัสนิมภายนอกและภายใน  3. มือจบัแนวโคง้ขนาด 1”X80 ซม. ใชว้สัดุท่อทรงกลมดดัโคง้ชุบป้องกนัสนิมภายนอกและภายใน 

   7,000.00                11,700.00  

   4  เครื	อง                4 เครื	อง      

   28,000.00                46,800.00   



-3-  ลาํดับที	 รายการ รายละเอยีด ราคาต่อหน่วย จํานวนหน่วย เป็นเงิน 
              4. 

             เครื	องบริหารไหล่และขา แบบยํ	าขึ�นลง สลบัแขนขา(แบบคู่) 

4. แท่นขาเหยยีบเดินคู่ขนาด  6”X38 ซม. 5. ใชร้ะบบลูกปืนเมด็กลมรับ นํ�าหนกั เสาเหยยีบเดินคู่ ใชว้สัดุท่อ ทรงกลมชุบป้องกนัสนิมภายนอกและภายใน 6. ความหนาของเหล็กไม่ตํ�ากวา่  2.3 mm. 7. ระบบสีใชสี้เคลือบป้องกนั สนิมและอบดว้ยความร้อนเพื�อป้องกนัความเคม็ของเหงื�อนํ�าหนกัรวม  45.5 กก.  1. โครงสร้างฐานแท่นเครื�อง เหล็กทรงกลม  2”X110X78  ซม.  2. เสาแท่นท่อชุบทรงกลม  ขนาดความสูง  3”X125.5 ซม.  3. มือจบัท่อทรงกลมชุบ ขนาด  1.5”X109X50 ซม. 4.  แท่นเหยยีบซา้ยขวา ขนาด เหล็กตวัย ู6”X38 ซม. 5.  ระบบลูกปืนเมด็กลมรับ นํ�าหนกั 6.  สีพน่ป้องกนัสนิม พร้อมอบ ความร้อนเพื�อป้องกนัความเคม็ของเหงื�อ  7. นํ�าหนกัรวม 84 กก.    

             19,600.00 

             4  เครื	อง 

             78,400.00 



 -4-                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี�                    1.เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที�มีอาชีพขายวสัดุอุปกรณ์ของงานที�สอบราคาดงักล่าว                    2.ไม่เป็นผูที้�ถูกแจง้เวยีนชื�อเป็นผูทิ้�งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น  ในขณะที�ยื�นซองสอบราคา       3.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ1 หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผู ้เสนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ1 ความคุม้กนันั�น       4.ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาให้แก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด ณ วนัประกาศสอบราคาซื�อ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาซื�อครั� งนี�                     5. ราคากลางของงานตั�งไวที้�..........200,000........บาท                     กาํหนดยื�นซองสอบราคา ในวนัที	     17     กรกฏาคม  2558     ถึงวนัที	        3  สิงหาคม  2558  ณ  ส่วนการคลงั (งานพสัดุและทรัพย์สิน) ที	ทาํการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.   และในวนัที	    24     กรกฏาคม  2558    ณ  ศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซื�อจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ(ที�วา่การอาํเภอด่านขนุทด) ตั�งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น.                      
       กาํหนดเปิดซองสอบราคาในวนัที�        4  สิงหาคม   2558     ตั�งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นตน้ไป  ณ ศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซื�อจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ(ที�วา่การอาํเภอด่านขนุทดชั�น 2 )    
    ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ    200.- บาท   (-สองร้อยบาทถว้น-)  ไดที้�ส่วนการคลงั  ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด  อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  ระหว่างวนัที	    17     กรกฏาคม  2558   ถึงวันที	        3  สิงหาคม   2558    เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  044-389922 ในวนัและเวลาราชการ หรือสืบคน้ขอ้มูลทางเวบ็ไซด์ของจงัหวดันครราชสีมา  www.Koratlocal.go.th และwww.gprpcument.go.th 
                                       ประกาศ   ณ   วนัที�     17       เดือน   กรกฏาคม     พ.ศ. 2558                (นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ ) นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด 
 


