รายละเอียดแนบทายประกาศ เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560
รายละเอียดคุณลักษณะ ประกอบดวย
1. ชุดกระดานลื่นและชิงชา 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด ราคากลาง 230,000 บาท
- ชุดกระดานลื่นและชิงชา 2 ที่นั่ง เมื่อประกอบขนาดไมนอยกวา 300x350x200 ซม. ประกอบดวย
1.1 เสา ทําจากทอเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว ทําสีดวยระบบ Epoxy Powder Coating
1.2 หลังคาพลาสติกรูปบานทรงจั่วแหลม ขนาดไมนอยกวา 80 x 80 x 65 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทิลีน
1.3 สไลดเดอรรางเดี่ยว ขนาดไมนอยกวา 40 x 150 x 6 ซม.ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทิลีน
1.4 อุโมงคทอลอดพรอมชองระบาย ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 60 ซม. ยาวไมนอยกวา 80
ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทิลีน
1.5 ราวเหล็กทางขึ้น ขนาดไมนอยกวา 65 x 100 ซม.เหล็กทําสีดวยระบบ Epoxy Powder Coating
1.6 ผนังกันตกพรอมชองระบาย ขนาดไมนอยกวา 80 x 80 x 7 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทิลีน
1.7 บันไดทางขึ้น ขนาดไมนอยกวา 50 x 80 x 8 ซม. เหล็กทําสีดวยระบบ Epoxy powder Coating
1.8 พื้นสถานี ขนาดไมนอยกวา 85 x 85 x 7 ซม. เหล็กทําสีดวยระบบ Epoxy powder Coating
1.9 คานแขวน ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 นิ้ว เหล็กทําสีดวยระบบ Epoxy powder Coating
1.10 โซแขวนพรอมหุมดวยยางสังเคราะห ทําจากเหล็ก หุมดวยยางสังเคราะห
1.11 ที่นั่ง ทําจากยางสังเคราะหแบบหนา
2. ชุดรวมเครื่องเลนสนามกลางแจง 5 ชนิด จํานวน 2 ชุด ราคากลาง 185,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง 5 ชนิด (ความยาววัดจากประกอบเปนชุดเดียวกัน) ขนาด 250
x 600 x 200 เซนติเมตร เสาขาตั้งรูปตัวเอ ทําจากเหล็กพนสี Powder Coat กันสนิม ขนาด เสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา 2.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 200 ซม. หนาไมนอยกวา 1.8 มม. ประกอบดวย
2.1 สไลดเดอรรางเดี่ยว ทําจากพลาสติกหลอขึ้นรูป 2 ชั้น กวางไมนอยกวา 40 ซม. ยาวไมนอยกวา
150 ซม. หนาไมนอยกวา 6 ซม. และบันไดขึ้นลงชุดตอกับสไลดเดอรทําจากเหล็กพนสี Powder Coat กันสนิม ขนาด
เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.5 นิ้ว ขนาดกวางไมนอยกวา 50 ซม. ยาว ไมนอยกวา 80 ซม. สูงไมนอยกวา 100 ซม.
2.2 ชุ ดโครงตาข ายป น ป า ย ขนาดเมื่ อ ประกอบรอ ยเชื อกแลว มี ข นาดกวางไม น อยกวา 90 ซม.
ยาวไมนอยกวา 180 ซม. ขนาดเชือกมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1 ซม. โครงทําจาก เหล็กกลองทําสี Powder
Coat กันสนิม
2.3 ชุดแผนปนปาย ขนาดยาวไมนอยกวา 140 ซม. สูงไมนอยกวา 80 ซม. หนาไมนอยกวา 1 ซม. ทํา
จากพลาสติก PE เจาะเปนชองปนปายไมนอยกวาขางละ 16 ชอง
2.4 ชุ ด ชิ ง ช า โซ ทํ าจากเหล็ ก หุ ม ด วยยางทุ ก เส น ที่ นั่ ง แบบม า โยกทํ าจากพลาสติ ก หล อ ขึ้ น รู ป
2 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 35 x 70 x 60 ซม. และที่นั่งแบบยางอยางดี ขนาดไมนอยกวา 14 x 50 ซม. หนา 4 มม.
2.5 ชุดหวงโหนทําจากเหล็กทําสี Powder Coat กันสนิม
/3.มากระดก...

-23. มากระดกสปริง ขนาด 4 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด ราคากลาง 59,000 บาท
- เพื่ อ จั ด ซื้ อ ชุ ด เครื่ อ งเล น ม า กระดกสปริ ง ขนาด 4 ที่ นั่ ง ขนาดเมื่ อ ประกอบไม น อ ยกว า
45 x290 x 65 ซม. ประกอบดวย
3.1 คาน ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 11 ซม. ยาวไมนอยกวา 280 ซม. หนา ไมนอยกวา 2
มม. ทําจากเหล็กพนสี Powder Coat กันสนิม
3.2 ชุดสปริง ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 8 ซม. ยาวไมนอยกวา 35 ซม. หนา ไมนอยกวา 8
มม. ทําจากเหล็กเหนียวพนสี Powder Coat กันสนิม
3.3 ที่นั่ง ขนาดกวางไมนอยกวา 20 ซม. ยาวไมนอยกวา 30 ซม. หนาไมนอยกวา 4 ซม. ทําจาก
พลาสติกหลอขึ้นรูปชนิดผนัง 2 ชั้น
3.4 ชุดฐานรอง ขนาดกวางไมนอยกวา 35 ซม. ยาวไมนอยกวา 40 ซม. หนาไมนอยกวา
7
มม. ทําจากเหล็กเหนียวพนสี Powder Coat กันสนิม
3.5 ชุดขาเหยียบ ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.5 นิ้ว ทําเปนที่จับและเทาเหยียบอยูในชุด
เดียว จํานวน 4 ชุด ชุดนัต สกรูทําจากเหล็กชุบกันสนิม
4. ชุดมาหมุนรูปสัตวจํานวน 6 ที่นั่ง จํานวน 4 ชุด ราคากลาง 140,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนามชุดมาหมุนรูปสัตว จํานวน 6 ที่นั่ง ผลิตจากวัสดุพลาสติก โพลิเอทิลีน
เปนชุดเครื่องเลนประกอบดวยที่นั่งจํานวน 6 ที่นั่งทําเปนรูปสัตวตาง ๆ ขนาดที่นั่งแตละตัวมีขนาดไมนอยกวา 30x55x25
ซม. และแตละตัวมีมือจับตัวละ 1 ชุด ทําจากพลาสติก ฐานรองสัตวทําดวยเหล็กขนาด ไมนอยกวา 2 นิ้ว ทําสีดวยระบบ
Epoxy Powder Coatingพนดวยสีฝุนอบดวยความรอนที่อุณหภูมิ ไมนอยกวา 200 องศาเซลเซียส ฐานสามารถหมุน
ไดโดยรอบใชระบบลูกปนและสามารถนั่งไดครั้งละ 6 คน
5. ชุดอุโมงครูปสัตว จํานวน 2 ชุด ราคากลาง 37,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนามชุดอุโมงครปู สัตว (ทอตรง) ผลิตจากวัสดุพลาสติกโพลิเอทิลีนเปนชุดเครื่อง
เลนประกอบดวยหนารูปสัตวทั้ง 2 ดาน ประกอบดวยทอยาว 2 ทอน ยึดติดเปนชุดเดียวกัน พรอมมีขาเจาะรูไวทั้งหมด 4
จุด สําหรับยึดพื้นรวม 4 ขา ขนาดเมื่อประกอบเสร็จความกวางไมนอยกวา 100 ซม. ความยาวไมนอยกวา 175 ซม.
ความสูงไมนอยกวา 100 ซม.
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