
รายละเอียดการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  1/2563  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563 
 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 2 ชุดๆ ละ 11 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องบริหารสะโพก และขา แบบคู่ (เสาเดี่ยว) โดยมีคุณลักษณะ   

1.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. ฐานลักษณะคล้าย 
ตัว H มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.xขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.    

1.2 โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนา 
ไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  

1.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและ 1 นิ้ว 
หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  

1.4 ที่เหยียบ 2 ชิ้น ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 30x 40 ซ.ม. ขอบรอบตัวไม่น้อยกว่า 2.0 ซ.ม. ปั๊มปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วทั้งแผ่น 

1.5 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบลูกปืน ใช้บูชสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
3.0 นิ้ว ตอกลูกปืนซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า  

1.6 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละ 
ขนาดเพ่ือป้องกันน้ าเข้า  

1.7 พ้ืนผิวขัดเงาทั้งตัว 
1.8 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x140 ซ.ม.  

2. เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก โดยมีคุณลักษณะ   
2.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0  ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H 

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.    
2.2 โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว  

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
2.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและ 1 นิ้ว  

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
2.4 เท้าหยียบท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. ขนาดไม่น้อยกว่า  

18x36 ซ.ม.ขอบม้วนพับลงรอบตัวไม่น้อยกว่า 1.0 ซ.ม.ปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วทั้งแผ่น  
2.5 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบลูกปืน ใช้บูชสแตนเลสเกรด 304  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  

3.0 นิ้ว ตอกลูกปืนซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า  
2.6 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละขนาด 

เพ่ือป้องกันน้ าเข้า  
2.7 พ้ืนผิวขัดเงาทั้งตัว  
2.8 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x150 ซ.ม. 
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3.  เครื่องบริหารกล้ามท้องเสาคู่ แบบนอนซิท-อัพ โดยมีคุณลักษณะ   
3.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0  ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H 

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.    
3.2 โครงสร้างเสาหลักติดป้ายบอกวิธีใช้งาน ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
3.3 โครงสร้างชุดซิทอัพ ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้วหนา 

ไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. ดัดโค้งเป็นโครงสร้างรองรับตัวรองซิทอัพ จ านวน 1ชุด  
3.4 แผ่นรองซิทอัพ ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 ม.ม. ขอบมนท าให้ 

ไม่เจ็บหลังขณะใช้งาน แต่ละชิ้น มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 7 ซ.ม. X ยาว 50 ซ.ม. เรียงต่อกัน เชื่อมติด
โครงสร้างทีละชิ้นโค้งรับกับสรีระส่วนหลัง ท าให้ไม่เจ็บหลังขณะใช้งาน  

3.5 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละขนาด 
เพ่ือป้องกันน้ าเข้า  

3.6 พ้ืนผิวขัดเงาทั้งตัว  
3.7 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 100x100x50 ซ.ม. 

4.  เครื่องบริหารหน้าท้อง และแขน แบบดึงมือเข้าหาตัว โดยมีคุณลักษณะ   
4.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0  ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H 

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.   
4.2 โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4  นิ้ว หนา 

ไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
4.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและ 1 นิ้ว  

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.   
4.4 ที่นั่ง ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 27 x38 ซ.ม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซ.ม.  (พ้ืนผิวขัดเงา)  
4.5 ลูกยางรองกันกระแทก 1 ชุด  
4.6 โซ่สแตนเลสคล้องชุดที่นั่งกับโครงสร้าง ป้องกันอันตรายจากการกระดก เมื่อไม่ได้ใช้งาน  
4.7 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบลูกปืน ใช้บูชสแตนเลสเกรด 304  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

3.0 นิ้ว ตอกลูกปืน ซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า  
4.8 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละขนาด 

เพ่ือป้องกันน้ าเข้า  
4.9 พ้ืนผิวขัดเงาทั้งตัว  
4.10 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x140 ซ.ม. 
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5.  เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพกแบบนั่งยืน 2 คน โดยมีคุณลักษณะ 
5.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0  ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H  

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.    
5.2 โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว  

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
5.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและ 1 นิ้ว  

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
5.4 มือจับ สแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า 25x50 ม.ม. หนา 2.0 ม.ม. และ 

ท่อสแตนเลส 1 นิ้ว หนา 2.0 ม.ม.   
5.5 จานกลม จ านวน 3 ชิ้น  ท าจากแผ่นสแตนเลส  หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. หมุนได้ 

รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40  ซ.ม. ขอบ 3.5  ซ.ม. มีปุ่มนวดเท้าทั่วทั้งแผ่น และอีก 1 ชิ้น 
(หมุนไม่ได้) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม. ขอบ 3.5 ซ.ม.ใช้รองส่วนฐานของจานหมุนชุดนั่ง  

5.6 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบลูกปืน ใช้บูชสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
3.0 นิ้ว ตอกลูกปืน ซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า  

5.7 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละขนาด 
เพ่ือป้องกันน้ าเข้า  

5.8 พ้ืนผิวขัดเงาทั้งตัว  
5.9 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x140 ซ.ม.  

6.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งปั่นมู่เล่ย์คู่ โดยมีคุณลักษณะ  
6.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0  ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H 

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.    
6.2 โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนา 

ไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
6.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและ 1 นิ้ว 

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.   
6.4 ที่นั่ง ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 27 x38  ซ.ม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซ.ม. (พ้ืนผิวขัดเงา)  
6.5 ล้อหมุนท าจากเหล็กหุ้มสแตนเลสเกรด 304 หนา 1.5 ม.ม.ทั่วทั้งลูก  

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม.x หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว พร้อมมูเล่ย์เหล็กหล่อชุบโครเมี่ยม และ
สายพานร่อง B จ านวน 1 ชุด ปรับระดับความหนักเบาได้  
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6.6 การ์ดปิดครอบป้องกันอันตรายจากสายพาน ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนา 
ไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม.  

6.7 บันไดถีบ 1 ชุด ท าจากสแตนเลสเกรด 304 พ่นทรายแก้วกันลื่นหมุนได้รอบตัว  
6.8 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบสายพานและลูกปืน ใช้บูชสแตนเลสเกรด304  

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว ตอกลูกปืน ซีนยาง หรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า  
6.9 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละขนาด 

เพ่ือป้องกันน้ าเข้า  
6.10 พื้นผิวขัดเงาทั้งตัว  
6.11 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x130 ซ.ม.  

7.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล่ พวงมาลัยคู่ โดยมีคุณลักษณะ 
7.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0  ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H 

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.    
7.2 โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนา 

ไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
7.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า2 นิ้วและ 1 นิ้ว  

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.   
7.4 พวงมาลัย 4  ชิ้น ท าจากท่อสแตนเลสเกรด 304   เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ 

นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0  ม.ม. ม้วนเป็นทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซ.ม. เชื่อมดามด้วยท่อสแตน
เลสเพ่ิมความแข็งแรง หมุนได้รอบตัว ด้วยระบบลูกปืน มีที่จับท าจากท่อสแตนเลสเชื่อมติดบอลกลมสแตนเลส 
ไม่น้อยกว่า 4 ชุด  

7.5 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบลูกปืน ใช้บูชสแตนเลสเกรด 304  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
3.0 นิ้ว ตอกลูกปืนซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า  

7.6 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละขนาด 
เพ่ือป้องกันน้ าเข้า  

7.7 พ้ืนผิวขัดเงาทั้งตัว  
7.8 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x145 ซ.ม. 

8.  เครื่องบริหารแขน และกล้ามท้อง แบบโยกตัวไปด้านหลัง  โดยมีคุณลักษณะ 
8.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0  ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H   

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.   
8.2 โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนา 

ไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
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8.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.   

8.4 ที่นั่ง ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 27 x38 ซ.ม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซ.ม. (พ้ืนผิวขัดเงา)   

8.5 เท้าหยียบ ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม.ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 18x36 ซ.ม. ขอบม้วนพับลงรอบตัวไม่น้อยกว่า 1.0 ซ.ม. ปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วทั้งแผ่น  

8.6 ลูกยางรองกันกระแทก 1 ชุด  
8.7 โซ่สแตนเลสคล้องชุดที่นั่งกับโครงสร้าง ป้องกันอันตรายจากการกระดก  

เมื่อไม่ได้ใช้งาน  
8.8 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบลูกปืน ใช้บูชสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

3.0 นิ้ว ตอกลูกปืน ซีนยาง หรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า  
8.9 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิด 

ในแต่ละขนาดเพื่อป้องกันน้ าเข้า  
8.10 พื้นผิวขัดเงาทั้งตัว  
8.11 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x145 ซ.ม.  

9. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา (เดินอากาศเดี่ยว) โดยมีคุณลักษณะ   
9.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0  ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H 

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.    
9.2 โครงสร้างหลัก เครื่องออกก าลังกาย ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. โค้งเป็นตัวยู ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด 304  
หนา 6.0 ม.ม. เจาะรูส าหรับยิงพุกติดกับฐาน คสล.  

9.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1 นิ้ว  
หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  

9.4 เท้าเหยียบ 2 ชิ้น ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม.ขอบพับลง 
รอบตัวท าให้ยืนสบาย ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซ.ม.x ยาว 36 ซ.ม.  มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วทั้งแผ่น  

9.5 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบลูกปืน โดยใช้กระบอกบูชสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ตอกลูกปืนซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้าเชื่อมติดโครงสร้างทีละชิ้น โค้งรับกับสรีระส่วนหลัง 
ท าให้ไม่เจ็บหลังขณะใช้งาน  

9.6 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละขนาด 
เพ่ือป้องกันน้ าเข้า  

9.7 พ้ืนผิวขัดเงาทั้งตัว  
9.8 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x110 ซ.ม. 
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10. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบสปริงยันเท้า โดยมีคุณลักษณะ 
10.1 ฐานท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. ฐานลักษณะคล้ายตัว H   

มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซ.ม. X ยาว 100 ซ.ม.x ขอบรอบตัวมนหนา 4.0 ซ.ม.    
10.2 โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า2.5นิ้ว หนา 

ไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
10.3 โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและ 1 นิ้ว  

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.   
10.4 ที่นั่ง ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม.ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 27 x38 ซ.ม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซ.ม. (พ้ืนผิวขัดเงา)  
10.5 พนักพิง ท าจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม.  

ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x45 ซ.ม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซ.ม (พ้ืนผิวขัดเงา)   
10.6 สปริงเหล็กชุบโครเมี่ยม ส าหรับถ่วงน้ าหนัก  1 ชุด  
10.7 ลูกยางรองกันกระแทก 1 ชุด  
10.8 อุปกรณ์ท างานด้วยระบบลูกปืน ใช้บูชสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

3.0 นิ้ว ตอกลูกปืน ซีนยาง หรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า  
10.9 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละ 

ขนาดเพ่ือป้องกันน้ าเข้า  
10.10 พื้นผิวขัดเงาทั้งตัว  
10.11 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 70x100x80 ซ.ม. 

11. ชุดบาร์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยมีคุณลักษณะ 
11.1 ฐานเพลทสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 9.0 ม.ม. เจาะรูส าหรับยิงพุก 

สแตนเลสติดกับพื้นคสล.เพ่ือความแข็งแรง  
11.2 โครงสร้างหลักสแตนเลสกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 ม.ม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.  
11.3 โครงสร้างรองท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2  นิ้วและ 1 นิ้ว    

หนาไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม.   
11.4 อุปกรณ์บาร์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย สถานีซิทอัพหน้าท้อง,สถานีบาร์โหนตัว, 

สถานีบาร์ยกตัว,สถานีบาร์เดี่ยว เป็นอุปกรณ์ส าหรับยืดเหยียดเพ่ือคลายกล้ามเนื้อและวอร์มอัพก่อนการออก
ก าลังกาย  

11.5 หัวอุดปลายท่อท าจากสแตนเลสเป็นครึ่งวงกลมขนาดเท่ากับปลายท่อที่ปิดในแต่ละ 
ขนาดเพ่ือป้องกันน้ าเข้า  

11.6 พื้นผิวขัดเงาทั้งตัว   
11.7 ขนาดเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า 300x400x200 ซ.ม.  

………………………………………………………………. 


