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รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
 เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัขอนแก่น 

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
*********************************** 

เครื่องเล่นส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัย แบบที่ ๑   
เครื่องเล่นเมื่อติดต้ังแล้ว มีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า ๓.๗๐ เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

๖.๕๐ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร โดย ๑ ชุดประกอบด้วย 
 

๑. เสา  จํานวน ๘ ต้น ประกอบด้วย  
๑.๑ เสา  ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร  เส้นผ่าศนูย์กลาง

ไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๖๐ เมตร จํานวน ๖ ต้น  
๑.๒ เสา  ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร  เส้นผ่าศนูย์กลาง

ไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เมตร จํานวน ๒ ต้น  
๒. หลังคา  จาํนวน ๑ ชุด  
   ทําด้วยพลาสติก  มีรูปทรงคล้ายหลังคาบ้านทรงหน้าจั่ว  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.35 เมตร    

ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.5๐ เมตร  ความสงูไม่น้อยกว่า 0.95 เมตร  
๓. ส่วนประดบัเสา จํานวน ๒ ช้ิน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ส่วนประดับเสารูปทรงคล้ายตัวหนอน จํานวน ๑ ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความยาวไม่

น้อยกว่า 0.50 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ เมตร  
๓.๒ ส่วนประดับเสารูปทรงใบไม้ จํานวน ๑ ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  

1.10 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร  
๔. กระดานลืน่รปูตัวเอส  จาํนวน ๑ ช้ิน  
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
๕. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่ตัวเอส  จํานวน ๑ ช้ิน  
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  
๖. กระดานลืน่เดี่ยว จํานวน ๑ ช้ิน  
    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไมน้่อยกว่า 0.45 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร 
๗. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่เดี่ยว  จํานวน ๑ ช้ิน  
    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.4๕ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.7๐ เมตร 
๘. กระดานลืน่คู่ จํานวน ๑ ช้ิน  
    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร  
๙. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่คู ่ จํานวน ๑ ช้ิน  
    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.8๐ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.5๐ เมตร 
๑๐. แผงกั้นราวลกูกรงกันตก  จํานวน ๒ ช้ิน  
   ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕  มลิลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.7๐ 

เมตร      ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.80 เมตร 
 

/๑๑. แผงกั้นกันตก.. 

- สําเนา- 
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๑๑. แผงกั้นกนัตก  จํานวน ๔ ช้ิน ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปการ์ตูน จํานวน ๑ ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ

กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร  ความสูงไมน้่อยกว่า 0.85 เมตร  
 ๑๑.๒ แผงกั้นกันตกแบบลูกกลิ้ง จํานวน ๑ ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 

๐.๘๐ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๘5 เมตร 
๑๑.๓ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปหน้าต่างบ้าน จํานวน ๑ ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาด

ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๘5 เมตร 
๑๑.๔ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามคล้ายตัวการ์ตูนรูปเห็ด จํานวน ๑ ช้ิน ทําด้วยพลาสติก    

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร 
๑๒. แผงกั้นใตแ้ผน่พืน้ทางเดิน  จํานวน ๑ ช้ิน  
   ทําด้วยพลาสติก มีรูปทรงคล้ายเก้าอ้ี  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 

๐.๘๐ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๕๕ เมตร 
๑๓. บนัไดพรอ้มราวลกูกรง  จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

๑๓.๑ บันได จาํนวน ๑ ช้ิน ทาํด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร  

๑๓.๒ ราวลูกกรงบันได จํานวน ๒ ช้ิน ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕ 
มิลลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  

๑๔. บนัไดขั้นเดียว  จํานวน ๒ ช้ิน  
  ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มลิลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า ๐.25 

เมตร     ความสูงไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร 
๑5. แผน่พืน้ทางเดนิรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสั  จํานวน 3 แผน่  

    ทําด้วยเหล็ก  ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  โดยเจาะรูเพ่ือป้องกันนํ้าขังและป้องกันการลื่นไถลของเด็ก  

๑6. แผน่พืน้ทางเดนิรปูสีเ่หลี่ยมผนืผา้  จํานวน 1 แผน่ 
    ทําด้วยเหล็ก  ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖0 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ เมตร  โดยเจาะรูเพ่ือป้องกันนํ้าขังและป้องกันการลื่นไถลของเด็ก 
 
เครื่องเล่นส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัย แบบที่ ๒   

เครื่องเล่นเมื่อติดต้ังแล้ว มีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
6.50 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 3.40 เมตร โดย 1 ชุดประกอบด้วย 

1. เสา  จํานวน ๘ ต้น ประกอบด้วย 
๑.1 เสา ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มลิลิเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

4 น้ิว   ความสูงไม่น้อยกว่า 2.90 เมตร มลีักษณะปลายโค้งงอ จํานวน ๑ ต้น 
๑.2 เสา ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มลิลิเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

4 น้ิว  ความสงูไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร จํานวน ๖ ต้น 
๑.3 เสา ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มลิลิเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

4 น้ิว  ความสงูไม่น้อยกว่า 2.๒0 เมตร จํานวน ๑ ต้น 
 

/๒. หลังคา...   
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๒. หลังคา  รปูทรงปลาหมึก  จํานวน 1 ช้ิน 
    ทําด้วยพลาสติก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  

๓. ส่วนประดบัเสา  จํานวน ๒ ช้ิน ประกอบด้วย 
๓.๑ ส่วนประดับเสารูปทรงปลาโลมา จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความยาวไม่น้อย

กว่า 0.45 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  
๓.๒ ส่วนประดับเสารูปทรงดอกไม้ จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อย

กว่า 0.70 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร  
๔. กระดานลืน่ตัวเอส  จํานวน 1 ช้ิน  

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
๕. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่ตัวเอส  จํานวน 1 ช้ิน  

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
๖. กระดานลืน่เดี่ยว  จํานวน 1 ช้ิน  

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
๗. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่เดี่ยว  จํานวน 1 ช้ิน  

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.4๕ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.7๐ เมตร 
๘. กระดานลืน่คู่  จํานวน 1 ช้ิน  

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร  
๙. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่คู ่ จํานวน ๑ ช้ิน  
    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.8๐ เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
๑๐. แผงกั้นราวลกูกรงกันตก  จํานวน ๒ ช้ิน  
   ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.7๐ 

เมตร    ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.80 เมตร 
๑๑. แผงกั้นกนัตก  จํานวน ๔ ช้ิน ประกอบด้วย 

๑๑.๑ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปหน้ากบ จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  

๑๑.๒ แผงกั้นกันตกแบบลูกกลิ้ง จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  

๑๑.๓ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปหน้ากวาง จํานวน  1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  

๑๑.๔ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปหน้าหนู จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  

๑๒. แผงกั้นใตแ้ผน่พืน้ทางเดิน  จํานวน 1 ช้ิน 
   ทําด้วยพลาสติก มีรูปทรงคล้ายเก้าอ้ี  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  

0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร  
๑๓. บนัไดพรอ้มราวลกูกรง  จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

๑๓.๑ บันได จาํนวน ๑ ช้ิน ทาํด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร  

/๑๓.๒ ราวลูกกรง… 
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๑๓.๒ ราวลูกกรงบันได จํานวน 2 ช้ิน ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 
มิลลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  

๑๔. บนัไดขั้นเดียว  จํานวน ๒ ช้ิน  
  ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มลิลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า ๐.25 

เมตร     ความสูงไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร 
๑5. แผน่พืน้ทางเดนิรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสั  จํานวน 3 แผน่ 

    ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 
เมตร    ความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 

๑๖. แผน่พืน้ทางเดนิรปูสีเ่หลี่ยมผนืผา้  จํานวน 1 แผน่ 
   ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 

เมตร    ความยาวไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร 
 
เครื่องเล่นส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัย  แบบที่ ๓ 

เครื่องเล่นเมื่อติดต้ังแล้ว  มีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 4.70 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
6.10 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร โดย 1 ชุดประกอบด้วย 

1. เสา จํานวน 8 ต้น  
ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มลิลิเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 น้ิว 

ความสูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร  จํานวน 8 ต้น 
2. หลังคา  จาํนวน ๒ ช้ิน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ หลังคารูปทรงคล้ายสัตว์กับลูกบอล จํานวน ๑ ชุด ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่

น้อยกว่า 1.30 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร  ความสูงไมน้่อยกว่า 1.40 เมตร  
๒.๒ หลังคารูปทรงคล้ายหลังคาบ้านทรงหน้าจั่ว จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ

กว้างไม่น้อยกว่า 1.35 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 
3. อุโมงค์กระดานลื่น  จํานวน 1 ชุด  

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 2.35 เมตร 
4. กระดานลืน่เดี่ยวโคง้  จาํนวน ๑ ช้ิน 
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร 
5. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่เดี่ยวโค้ง  จํานวน ๑ ช้ิน 
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร 
6. กระดานลืน่คู่  จํานวน 1 ช้ิน  

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
7. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่คู ่ จํานวน 1 ช้ิน  
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
๘. แผงกั้นกันตก  จํานวน ๓ ช้ิน ประกอบด้วย 
 ๘.๑ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปหน้าเสือ จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ

กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไมน้่อยกว่า 0.85 เมตร  
 

/๘.๒ แผงกั้นกันตก... 
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 ๘.๒ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปตัวการ์ตูน  จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไมน้่อยกว่า 0.85 เมตร  

 ๘.๓ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปผีเสื้อ จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  

9. บนัไดพร้อมราวลกูกรง  จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
๑๓.๑ บันได จาํนวน ๑ ช้ิน ทาํด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความ

กว้างไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร  
๑๓.๒ ราวลูกกรงบันได จํานวน ๒ ช้ิน ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕ 

มิลลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
 ๑0. แผ่นพืน้ทางเดนิรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสั  จํานวน ๓ แผน่   

   ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 
เมตร     ความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  โดยเจาะรูเพ่ือป้องกันนํ้าขังและป้องกันการลื่นไถลของเด็ก  

 
เครื่องเล่นส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัย  แบบที่ ๔ 

เครื่องเล่นเมื่อติดต้ังแล้วมีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 4.30 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5.50 
เมตร  ความสงูไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร โดย 1 ชุดประกอบด้วย 

1. เสา  จํานวน ๘ ต้น ประกอบด้วย 
 ๑.๑ เสา ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลเิมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 4 น้ิว  ความสูงไม่น้อยกว่า 2.85 เมตร จํานวน 1 ต้น 
 ๑.๒ เสา ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลเิมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 4 น้ิว  ความสูงไม่น้อยกว่า 2.65 เมตร จํานวน 2 ต้น 
 ๑.๓ เสา ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  เส้นผ่าศนูย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 4 น้ิว  ความสูงไม่น้อยกว่า 2.35  เมตร  จํานวน 5 ต้น 
๒. หลังคา  รปูทรงโค้งสี่แฉก  จํานวน 1 ช้ิน 

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร        
ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  

๓. ส่วนประดบัเสา  จํานวน ๒ ช้ิน 
 ๓.๑ ส่วนประดับเสารูปทรงใบไม้ จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 

1.35 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  
 ๓.๒ ส่วนประดับเสารูปทรงคล้ายใบบัว จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่

น้อยกว่า 0.70 เมตร   
๔. กระดานลืน่ตัวเอส  จํานวน 1 ช้ิน 

    ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร 
๕. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่ตัวเอส  จํานวน 1 ช้ิน 
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร 
๖. กระดานลืน่เดี่ยว  จํานวน 1 ช้ิน 
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
 

/๗. แผงกั้นทางออก… 
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๗. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่เดี่ยว  จํานวน 1 ช้ิน 
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร 
๘. กระดานลืน่คู่  จํานวน 1 ช้ิน 
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร 
๙. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่คู ่ จํานวน 1 ช้ิน  
   ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
๑๐. แผงกั้นราวลกูกรงกันตก  จํานวน 2 ช้ิน 

    ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
0.40 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร 

๑๑. แผงกั้นกนัตก  จํานวน ๒ ช้ิน  
๑๑.๑ แผงกั้นกันตกลวดลายสวยงามรูปหัวม้า  จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ

กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไมน้่อยกว่า 0.85 เมตร  
๑๑.๒ แผงกั้นกันตกแบบลูกกลิ้ง จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 

0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  
๑๒. แผงกั้นใตแ้ผน่พืน้ทางเดิน  จํานวน 1 ช้ิน 
   ทําด้วยพลาสติก มีรูปทรงคล้ายเก้าอ้ี  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  

0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร  
๑๓. บนัไดทางเช่ือมพร้อมราวลกูกรง  จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

  ๑๓.๑ บันไดทางเช่ือม จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 
มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 

๑๓.๒ ราวลูกกรงบันไดทางเช่ือม จํานวน 2 ช้ิน ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อย
กว่า 1.5  มลิลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 

๑๔. บนัไดพรอ้มราวลกูกรงบนัได  จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑ บันได จาํนวน 1 ช้ิน ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มลิลิเมตร       
ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 

๑๔.๒ ราวลูกกรงบันได  จํานวน 2 ช้ิน ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า      
1.5 มลิลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 

๑๕. บนัไดขั้นเดียว  จํานวน 1 ช้ิน 
    ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร      
ความสูงไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร  

๑6. แผน่พืน้ทางเดนิรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสั  จํานวน ๒ แผน่ 
   ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 

เมตร    ความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
 ๑7. แผน่พืน้ทางเดนิรปูสีเ่หลี่ยมผนืผา้  จํานวน 1 แผน่ 

   ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 
เมตร     ความยาวไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร 
 

/เครื่องเล่นส่งเสริม… 
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เครื่องเล่นส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัย  แบบที่ ๕  
 เครื่องเล่นเมื่อติดต้ังแล้วมีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 4.20 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5.00 
เมตร  และความสูงไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร โดยใน 1 ชุด  ประกอบด้วย 

1. เสา  จํานวน 8 ต้น ประกอบด้วย 
  1.1 เสา ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 
น้ิว      ความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จํานวน 4 ต้น 

 1.2 เสา ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
4 น้ิว ความสูงไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร จํานวน 1 ต้น 

1.3 เสา ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
4 น้ิว  ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จํานวน 3 ต้น  

2. หลังคา  จํานวน 1 ช้ิน 
     ทําด้วยพลาสติก มีรูปทรงคล้ายหลังคาบ้าน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 1.30 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 

3. ส่วนประดับเสา  จํานวน 1 ช้ิน  
     ทําด้วยพลาสติก  รูปทรงดอกไม้  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 

4. กระดานลื่นรูปตัวเอส  จํานวน 1 ช้ิน                          
ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร 

5. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่ตัวเอส  จํานวน 1 ช้ิน  
     ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร 
6. แผงกั้นราวลูกกรงกนัตก  จํานวน 2 ช้ิน 

     ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
0.40 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร  

7. กระดานลืน่เดี่ยวโคง้  จาํนวน 1 ช้ิน 
     ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
 8. แผงกั้นทางออกสูก่ระดานลืน่เดี่ยวโค้ง  จํานวน 1 ช้ิน 
     ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร 
 9. กระดานลื่นคู่  จํานวน 1 ช้ิน 
     ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร
 10. แผงกั้นทางออกสู่กระดานลื่นคู่  จํานวน 1 ช้ิน 
     ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 

11. แผงกั้นกันตก จํานวน 4 ช้ิน 
  11.1 แผงกั้นกันตก ลวดลายสวยงามรูปแมงกะพรุน จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  
  11.2 แผงกั้นกันตก ลวดลายสวยงามรูปกระต่าย จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  

 
/11.3 แผงกัน้กันตก… 
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11.3 แผงกั้นกันตก ลวดลายสวยงามรูปเต่า จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่ 
น้อยกว่า 0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร 

11.4 แผงกั้นกันตก แบบลูกกลิ้ง จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยพลาสติก  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
0.80 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร 
  12. บันไดพร้อมราวลูกกรง  จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
  12.1 บันได จํานวน 1 ช้ิน ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร  
  12.2 ราวลูกกรงบันได จํานวน 2 ช้ิน ทําด้วยเหล็ก  ขนาดความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1.5 
มิลลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  
 13. แผ่นพื้นทางเดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จํานวน 3 แผ่น 
        ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  
 14. แผ่นพื้นทางเดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จํานวน 1 แผ่น 
        ทําด้วยเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร  
 
รายละเอียดเพิ่มเติมคุณลักษณะเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๙    

๑. เมื่อได้ติดต้ังเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯแล้ว พ้ืนสนามสําหรับเครื่องเล่นทุกชุดต้อง
ประกอบด้วยทราย ๒ ช้ัน คือ ช้ันล่างเทด้วยทรายหยาบ ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร และช้ันบนเททับ
ทรายช้ันล่างด้วยทรายละเอียด  ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร โดยต้องมีการต่อท่อระบายนํ้าเพ่ือระบายนํ้า
ออกไม่ให้มีนํ้าขัง ส่วนพ้ืนที่ของพ้ืนสนามต้องมีพ้ืนที่กันตกเพ่ิมจากตัวเครื่องเล่นทุกด้านไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร 
แต่ทั้งน้ีระยะกันตกอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นกับพ้ืนที่ในการติดต้ัง  และ 

๒. ช้ินส่วนของเหล็กทุกช้ินต้องไม่มีขอบคม  มีการป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนโดยการอาบ
สังกะสี (galvanized) มีการเคลือบสีที่ดี โดยสารและสีที่ใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ทั้งจากการสัมผัสและ
การหายใจ  และ 

3. ช้ินส่วนพลาสติกทุกช้ินต้องมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับนํ้าหนัก    มีการเติมสารป้องกันแสง 
อัลตราไวโอเล็ตเพ่ือให้ทนต่อแสงแดด  ส่วนผสมท่ีใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสีที่ใช้มีความปลอดภัย
สําหรับเด็ก  โดยมีเอกสารรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ  ซึ่งจะต้องนํามายื่นในวัน
เสนอราคาด้วย และ 

4. เมื่อได้ติดต้ังเคร่ืองเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯแล้ว  จะต้องมีการจัดหลักสูตรการอบรม
เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็กในขณะเล่น 

5. เอกสารที่นํามายื่นในวันเสนอราคาหากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลและรับรองความถูกต้อง 
 


