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รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา



หน้า

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

กรีฑา

1 . ชุดอุปกรณ์กรีฑา 1

2 . เสากระโดดค ้า 1

3 . ชุดรั วกระโดด 1

4 . เบาะกระโดดค ้า 2

กีฬายกน้ าหนัก 

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬายกน ้าหนัก ประเภทแข่งขัน (ส้าหรับผู้ชาย) 2
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กีฬาเทนนิส
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กีฬายิงธนู
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3 . คันธนูแข่งขัน ประเภทคันธนูทดก้าลัง 8

4 . คันธนูฝึกหัด 11

5 . แผ่นรองรับลูกธนูพร้อมขาตั งเป้า 13

กีฬายิงปืน

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืน 13

2 . ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนสั นอัดลม 14

3 . ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนยาวอัดลม 14

4 . ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนสั นมาตรฐาน 15

5 . ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนยาวมาตรฐาน 15

สารบัญ



หน้า

สารบัญ

กีฬาคาราเต้โด 

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬาคาราเต้โด 15

2 . สนามพร้อมอุปกรณ์แข่งขันคาราเต้โด 16

กีฬาเทควันโด

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬาเทควันโด 16

2 . ชุดเบาะเทควันโด 17

กีฬาปันจักสีลัต

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬาปันจักสีลัต 18

2 . สนามแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 18

กีฬามวย

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬามวย 19

2 . ครุภัณฑ์กีฬามวยสากล 19

3 . เวทีมวย 20

กีฬายูโด

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬายูโด 22

กีฬาเรือพาย

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย 22

กีฬาว่ายน้ า

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน ้า 22
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หน้า

สารบัญ

กีฬาฟุตบอล

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 28

กีฬาวอลเลย์บอล

1 . ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล 29

2 . ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 29

กีฬาฮอกก้ี 
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กีฬาเทเบิลเทนนิส
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2 . เคร่ืองยิงลูกเทเบิลเทนนิส 34
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หน้า

สารบัญ

ครุภัณฑ์การศึกษาราคาต้ังแต่ 1  ล้านข้ึนไป

กีฬามวยปล้ า

1 . เบาะมวยปล ้า 44

กีฬายิมนาสติก

1 . ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ 45

ประเภทท่ัวไป
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หน้า

สารบัญ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ครุภัณฑ์การศึกษา ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา

1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 

1.1 กลุ่มการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1 . เคร่ืองช่ังน ้าหนักและวัดองค์ประกอบของร่างกาย 53

2 . เคร่ืองช่ังน ้าหนักวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและองค์ประกอบภายในร่างกายแบบวิเคราะห์แยกส่วน 53

1.2 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1.2.1 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบกล้ามเน้ือ

1 . เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื อท้อง แบบกระบอกลม 53

2 . เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื อขารวม แบบกระบอกลม 54

3 . เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื อขาด้วยการยืนดัน แบบกระบอกลม 55

4 . เคร่ืองฝึกและทดสอบแรงก้าลังความเร็วกล้ามเนื อขารวม แบบกระบอกลม 55

5 . เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อหน้าท้อง 56

1.2.2 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบไหลเวียนและหัวใจ

1 . เคร่ืองออกก้าลังกายจานป่ันเร็วด้วยการน่ังถีบ 56

2 . จักรยานน่ังป่ัน 57

1.2.3 กลุ่มการการสร้างเสริมสมรรถภาพระบบประสาท

1 . เคร่ืองฝึกและทดสอบการทรงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 57

ครุภัณฑ์การศึกษาราคาต้ังแต่ 1  ล้านข้ึนไป

1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา

1.2 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1.2.1 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบกล้ามเน้ือ

1 . เคร่ืองฝึกการเคล่ือนไหวอิสระ แบบกระบอกลม 6 สถานี 59

1.2.2 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบไหลเวียนและหัวใจ

1 . ลู่ว่ิงสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ 60

2. หน่วยชีวกลศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา

1 . เคร่ืองวัดไฟฟ้ากล้ามเนื อ 61



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

ครุภัณฑ์การศึกษา ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

กรีฑา

1 ชุดอุปกรณ์กรีฑา  รายการประกอบ ชุด 120,000

1. STARTING BLOCK ส้าหรับลู่ว่ิงยางสังเคราะห์

2. แหลน

3. จักรขว้าง

4. ลูกทุ่มน ้าหนัก 

5. ลูกค้อน

6. ไม้พาดกระโดดค ้า

7. ไม้ค ้าถ่อ

8. ไม้พาดกระโดดสูง

9. รั ววิบาก

10. รั วกระโดด

11. กล่องบอกระยะพุ่งแหลน

12. รถเข็นอุปกรณ์

13. เทปวัดระยะทาง

14. ชุดเช็ครอบ

15. แป้นกระโดดไกล

16. ป้ายกระด่ิงบอกรอบ

17. สต๊อปบอร์ด (ทุ่มน ้าหนัก)

18. ไม้เกล่ียทราย

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 เสากระโดดค ้า คุณลักษณะ ชุด 120,000

1. ตัวเสากระโดดท้าด้วยวัสดุ Aluminium หรือ Stainless Steel

2. ปรับความสูงขั นต้่าสุด 3.05 เมตร และขั นสูงสุดท่ี 6.40 เมตร

3. ท่ีเสากระโดดด้านในทั งสองข้างมี Vertical Protection Pads 

   ป้องกันความปลอดภัยให้นักกีฬา

4. ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา

   แห่งประเทศไทย AAT

3 ชุดรั วกระโดด คุณลักษณะ ชุด 450,000

1. น ้าหนักตัวรั วต้องไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม

2. วัสดุส่วนบนของรั วต้องเป็นไม้หรือวัสดุท่ีมีความเหมาะสม  

3. ความสูงของรั วปรับได้อย่างน้อย 4 ระดับ ใช้แข่งขันได้ทั งชายและหญิง

4. ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

1



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

   แห่งประเทศไทย AAT

4 เบาะกระโดดค ้า คุณลักษณะ ชุด 900,000

1. เบาะหุ้มด้วยวัสดุ Armoured Polyester Vinyl ท่ีเหนียว

2. ตัวเบาะทนต่อแรงกระแทก

3. ตัวเบาะจะเช่ือมเป็นชิ นเดียวกันด้วยตัวล็อคท่ีแข็งแรง

4. ด้านในเบาะบรรจุฟองน ้าสังเคราะห์พิเศษท่ีมีความยืดหยุ่นสูง

5. มีผ้าคลุมเบาะกันฝน   

6. ตัวเบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 6x6x0.8 เมตร (กว้างxยาวxสูง)

7. ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา

   แห่งประเทศไทย AAT

กีฬายกน้ าหนัก 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬายกน ้าหนัก รายการประกอบ ชุด 300,000

ประเภทแข่งขัน 1. ปลอกยึด (Collar) จ้านวน 2 อัน

(ส้าหรับผู้ชาย) 2. แผ่นยางยกน ้าหนัก และแผ่นเหล็กยกน ้าหนัก

คุณลักษณะ

1. ปลอกยึด (Collar)

 1.1 น ้าหนักอันละ 2.5 กก.

 1.2 สีโครเมียม

2. แผ่นยางยกน้ าหนัก และแผ่นเหล็กยกน้ าหนัก

 2.1 แผ่นยางยกน ้าหนัก 25 กก. สีแดง จ้านวน 2 แผ่น

 2.2 แผ่นยางยกน ้าหนัก 20 กก. สีน ้าเงิน จ้านวน 2 แผ่น

 2.3 แผ่นยางยกน ้าหนัก 15 กก. สีเหลือง จ้านวน 2 แผ่น

 2.4 แผ่นยางยกน ้าหนัก 10 กก. สีเขียว จ้านวน 2 แผ่น

 2.5 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 5 กก. สีขาว จ้านวน 2 แผ่น

 2.6 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 2.5 กก. สีแดง จ้านวน 2 แผ่น

 2.7 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 2 กก. สีน ้าเงิน จ้านวน 2 แผ่น

 2.8 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 1.5 กก. สีเหลือง จ้านวน 2 แผ่น

 2.9 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 1 กก. สีเขียว จ้านวน 2 แผ่น

 2.10 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 0.5 กก. สีขาว จ้านวน 2 แผ่น

3. ได้รับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ยกน้ าหนักนานาชาติ ( IWF) 

   ส าหรับใช้แข่งขันระดับนานาชาติได้

4. ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองการแต่งต้ัง และจัดจ าหน่ายอย่างถูกต้อง

   ในประเทศไทย (Distributor  Certificate)
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

2 ชุดอุปกรณ์กีฬายกน ้าหนัก รายการประกอบ ชุด 300,000

ประเภทแข่งขัน 1. ปลอกยึด (Collar) จ้านวน 2 อัน

(ส้าหรับผู้หญิง) 2. แผ่นยางยกน ้าหนัก และแผ่นเหล็กยกน ้าหนัก

คุณลักษณะ

1. ปลอกยึด (Collar)

 1.1 น ้าหนักอันละ 2.5 กก.

 1.2 สีโครเมียม

2. แผ่นยางยกน้ าหนัก และแผ่นเหล็กยกน้ าหนัก

 2.1 แผ่นยางยกน ้าหนัก 25 กก. สีแดง จ้านวน 2 แผ่น

 2.2 แผ่นยางยกน ้าหนัก 20 กก. สีน ้าเงิน จ้านวน 2 แผ่น

 2.3 แผ่นยางยกน ้าหนัก 15 กก. สีเหลือง จ้านวน 2 แผ่น

 2.4 แผ่นยางยกน ้าหนัก 10 กก. สีเขียว จ้านวน 2 แผ่น

 2.5 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 5 กก. สีขาว จ้านวน 2 แผ่น

 2.6 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 2.5 กก. สีแดง จ้านวน 2 แผ่น

 2.7 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 2 กก. สีน ้าเงิน จ้านวน 2 แผ่น

 2.8 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 1.5 กก. สีเหลือง จ้านวน 2 แผ่น

 2.9 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 1 กก. สีเขียว จ้านวน 2 แผ่น

 2.10 แผ่นเหล็กยกน ้าหนัก 0.5 กก. สีขาว จ้านวน 2 แผ่น

3. ได้รับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ยกน้ าหนักนานาชาติ ( IWF) 

   ส าหรับใช้แข่งขันระดับนานาชาติได้

4. ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองการแต่งต้ัง และจัดจ าหน่ายอย่างถูกต้อง

   ในประเทศไทย (Distributor Certificate)

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาจักรยาน  รายการประกอบ ชุด 20,000

1. เทรนเนอร์คอมพิวเตอร์

2. เทรนเนอร์ลูกกลิ ง (ลูกกลิ งปรับมือ)

3. ล้อถนน

4. ล้อลู่

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 จักรยานประเภทถนน (แข่งขัน) คุณลักษณะ คัน 150,000

1. ตัวถังแบบ Full Cabon OCLV500 ขึ นไป

2. ตะเกียบแบบ Full Carbon

3. ล้อหน้าขนาด 700C Full Carbon / แบบติดกาว สูงไม่น้อยกว่า 3 ซม.

4. ล้อหลังขนาด 700C Full Carbon / แบบติดกาว สูงไม่น้อยกว่า 3 ซม.

กีฬาจักรยาน
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5. ชุดขับเคล่ือนประกอบด้วย

   5.1 มือปรับเกียร์ มือเบรค อะลูมิเนียม 11 speed

   5.2 ตีนผี ปรับเฟืองหลัง อะลูมิเนียม 11 speed

   5.3 สับจานหน้าอะลูมิเนียม

   5.4 โซ่ ส้าหรับ 11 Speed

   5.5 เฟืองหลัง ส้าหรับ 11 Speed ขนาด 11-28 หรือ 11-25

   5.6 จานหน้า ขนาด 50/34 อะลูมิเนียม 11 speed

6. หลักอาน แบบ Full Carbon แบบสวม

7. แฮนด์ส้าหรับเสือหมอบ 

8. ชุดคอแฮนด์ส้าหรับแฮนด์เสือหมอบ

9. ชุดกล้ามเบรคแบบอะลูมิเนียม พร้อมผ้าเบรคแบบ Carbon

10. ตัวถังชนิดแข่งขันตามมาตรฐาน UCI

11. ลูกปืนกระโหลกแบบเซรามิคใช้งานแบบชนิดไม่ใช้จาระบี

12. บันไดแบบล๊อคเสือหมอบ

3 จักรยานประเภทถนน คุณลักษณะ คัน 88,000

1. ตัวถังแบบ Full Cabon OCLV500 ขึ นไป

2. ตะเกียบแบบ Full Carbon

3. ล้อหน้าขนาด 700C แบบอะลูมิเนียม ดุมชนิดแบร่ิง

4. ล้อหลังขนาด 700C แบบอะลูมิเนียม ดุมชนิดแบร่ิง โม่รองรับ 11 speed

5. ชุดขับเคล่ือนประกอบด้วย

   5.1 มือปรับเกียร์ มือเบรค อะลูมิเนียม 11 speed

   5.2 ตีนผี ปรับเฟืองหลัง อะลูมิเนียม 11 speed

   5.3 สับจานหน้าอะลูมิเนียม 11 speed

   5.4 โซ่ส้าหรับ 11 Speed

   5.5 เฟืองหลังส้าหรับ 11 Speed ขนาด 11-28 หรือ 11-25

   5.6 จานหน้าขนาด 50/34 อะลูมิเนียม 11 speed

6. หลักอานแบบ Full Carbon แบบสวม

7. แฮนด์ส้าหรับเสือหมอบ 

8. ชุดคอแฮนด์ส้าหรับแฮนด์เสือหมอบ

9. ชุดกล้ามเบรคเป็นอะลูมิเนียม พร้อมผ้าเบรค 

10. ตัวถังชนิดแข่งขันตามมาตรฐาน UCI

11. บันไดแบบล๊อคเสือหมอบ

4 จักรยานประเภทเสือภูเขา  รายการประกอบ คัน 88,000

1. ตัวถังแบบอะลูมิเนียม แบบสายเกียร์ซ่อนในตัวถัง
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย
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รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

2. ล้อ (หน้า-หลัง) ขนาด 27.5 หรือ 29 นิ ว แบบอะลูมิเนียม

3. ชุดขับเคล่ือนประกอบด้วย เฟืองหลัง 10 speed จานหน้า 2 ใบ

4. ระบบเบรคแบบดิสเบรค 

5. โช้คหน้าอย่างดียุบได้ไม่น้อยกว่า 2 นิ ว

6. แฮนด์ตรงแบบอะลูมิเนียม 

7. หลักอานแบบอะลูมิเนียม

8. บันไดส้าหรับประเภทเสือภูเขา แบบมีคลีตล็อค

5 จักรยานประเภทลู่  รายการประกอบ คัน 88,000

1. ตัวถังแบบอะลูมิเนียม 

2. ตะเกียบหน้าแบบอะลูมิเนียมหรือคาร์บอน

3. ล้อหน้าแบบ 700x23 C แบบอะลูมิเนียมแบบใช้ยางใน

4. ล้อหลังแบบ 700x23 C แบบอะลูมิเนียมแบบใช้ยางใน 

5. จานหน้าขนาด 48-53 แบบอะลูมิเนียม

6. เฟืองหลังขนาด 13-18 

7. โซ่ชนิดใช้ส้าหรับประเภทลู่

8. บันไดส้าหรับประเภทลู่ 

9. ขาจานยาว 165-172.5 มม. แบบอะลูมิเนียม 

10. แฮนด์และคอแฮนด์แบบอะลูมิเนียม 

11. ชุดอานส้าหรับประเภทลู่

กีฬาเทนนิส

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเทนนิส  รายการประกอบ ชุด 30,000

1. เสาเทนนิสโลหะมีเฟืองหมุน

2. เก้าอี กรรมการตัดสินหมุนได้

3. ท่ีรีดน ้าสนามเทนนิสพร้อมยางอะไหล่

4. รถเข็น

5. ป้ายคะแนน

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู  รายการประกอบ ชุด 65,000

1. ชุดคันธนูโค้งกลับส้าหรับฝึกซ้อม (คันไม้)

2. ชุดคันธนูโค้งกลับส้าหรับฝึกซ้อม (คันโลหะ)

3. ชุดคันธนูทดก้าลังส้าหรับฝึกซ้อม

4. หน้าเป้า 

5. เชือกส้าหรับท้าสายธนู

กีฬายิงธนู
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย
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* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 คันธนูแข่งขัน รายการประกอบ ชุด 180,000

ประเภทคันธนูโค้งกลับ 1. คันธนู (Hand or Riser) จ้านวน 1 คัน

2. ปีกธนู (Limb) จ้านวน 2 คู่

3. ปุ่มปรับลูกธนู (Plunger) จ้านวน 1 ตัว

4. ชุดถ่วง (Stabilizer) จ้านวน 1  ชุด

5. ศูนย์เล็ง (Sight) จ้านวน 1  ตัว

6. ลูกธนู (Arrow) จ้านวน 2 โหล

7. แผ่นวัดระยะน้าว (Clicker) จ้านวน 1  ตัว

8. ท่ีพาดลูกธนู (Arrow Rest) จ้านวน 20 ตัว

9. แผ่นหนังป้องกันนิ ว (Finger Teb) จ้านวน  2 อัน

10. ท่ีป้องกันแขน (Arm Guard)  จ้านวน  1 อัน

11. ท่ีป้องกันอก (Chest Guard)  จ้านวน  1 อัน

12. ซองใส่ลูกธนู (Quiver)  จ้านวน  1 อัน

13. ขาตั งคันธนู (Bow Stand)  จ้านวน  1 อัน

14. กล่องใส่คันธนู (Bow Case)  จ้านวน  1 อัน

15. โบว์สแควร์ (Bow Square)  จ้านวน  1 อัน

คุณลักษณะ

1. คันธนู (Hand or Riser) 

 1.1 ท้าจากวัสดุคาร์บอนชนิดพิเศษอย่างดี

 1.2 ตัวล็อคตรงจุดเสียบปีกธนู (Limb) มีลักษณะเป็นบูท สามารถปรับแต่ง

      ความหนักเบาและความเท่ียงตรงได้โดยไม่ต้องปลดสาย

2. ปีกธนู (Limb) 

 2.1 มีความยาว 66-70 นิ ว และมีน ้าหนักการดึง 30-44 ปอนด์

 2.2 ผลิตจากวัสดุคาร์บอน+โฟม หรือ คาร์บอน+ไม้

3. ปุ่มปรับลูกธนู (Plunger)

 3.1 แกนท้าจากแท่งสแตนเลส ตัวโครงและส่วนท่ียึดกับตัวคันธนู ท้าจากอะลูมิเนียม

 3.2 สามารถปรับความตึงของสปริงได้อย่างอิสระ โดยสามารถสังเกตุได้จากตัวเลข

      ท่ีอยู่บนตัว Plunger ได้ 

 3.3 มีชุดอะไหล่หัว Plunger และชุดสปริงหลายขนาด ชุดประแจส้าหรับไข

      มาพร้อมในกล่อง

4. ชุดถ่วง (Stabilizer System) 

 4.1 ก้านถ่วงยาว (Long Lod) 

  4.1.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบด้วยปลอกโลหะ
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  4.1.2 มีลูกยางเพ่ือลดแรงส่ันสะเทือนท่ีปลายถ่วง เป็นยางคุณภาพดี 

         เหนียวและทนทานสามารถใช้งานได้นาน

  4.1.3 ความยาวไม่น้อยกว่า 28 นิ ว

 4.2 ก้านถ่วงข้าง  (Side Lod) 

  4.2.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบด้วยปลอกโลหะ

  4.2.2 มีลูกยางเพ่ือลดแรงส่ันสะเทือนท่ีปลายถ่วง เป็นยางคุณภาพดี 

         เหนียวและทนทานสามารถใช้งานได้นาน

  4.2.3 ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นิ ว

 4.3 ข้อต่อระหว่าง วีบาร์กับคันธนู (Extender)

  4.3.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบด้วยปลอกโลหะ

  4.3.2 ความยาวไม่น้อยกว่า 4 นิ ว

 4.4 วีบาร์ (V-Bar)

  4.4.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน 

  4.4.2 มีความแข็งแรง ทนทาน

5. ศูนย์เล็ง (Sight) 

 5.1 ตัวศูนย์ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมหรือคาร์บอนท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน

 5.2 ก้านต่อจากแท่นศูนย์เล็งผลิตจากวัสดุคาร์บอน ความยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ ว

 5.3 มีตัวเลขบอกระยะศูนย์อย่างละเอียด ส้าหรับการปรับศูนย์

6. ลูกธนู (Arrow) ประกอบด้วย

 6.1 ลูกธนู จ้านวน 24 ลูก

  6.1.1 ผลิตจากวัสดุคาร์บอนเสริมแกนกลางด้วยอะลูมิเนียม เกรด 7075

  6.1.2 ตัวลูกธนูมีลักษณะป่องกลาง

 6.2 หัวลูกธนู จ้านวน 36 หัว

  6.2.1 ท้าจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดี 

  6.2.2 มีน ้าหนักไม่น้อยกว่า 90-120 เกรน สามารถตัดหัวออกเพ่ือลดน ้าหนักได้

 6.3 ท้ายลูกธนู จ้านวน 120 ตัว

  6.3.1 ท้าจากวัสดุพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

  6.3.2 แบบใส่ครอบท้ายลูกธนู

 6.4 ปีกลูกธนู จ้านวน 500 ใบ

  6.4.1 ท้าจากวัสดุพลาสติกแบบแผ่นบาง

  6.4.2 ปีกมีลักษณะโค้งงอ เพ่ือเพ่ิมการตัดอากาศ

7. แผ่นวัดระยะน้าว (Clicker)  

 7.1 ท้าจากวัสดุโลหะหรือคาร์บอน และตรงปลายมีพลาสติกหุ้ม 

 7.2 ตัวล็อคกับคันธนูมีแผ่นพลาสติกแข็งส้าหรับจับเพ่ือหมุนเกลียว
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8. ท่ีพาดลูกธนู (Arrow Rest)  

 8.1 เป็นพลาสติกคุณภาพดี ทนทาน

9. แผ่นหนังป้องกันน้ิว (Finger Teb)

 9.1 แผ่นรองนิ วท้าจากหนังคุณภาพดี ทนทาน

 9.2 มีโครงประกบกับแผ่นหนังท้าจากวัสดุโลหะ 

 9.3 มีท่ีค่ันระหว่างนิ วชี และนิ วกลาง และท่ีรองคาง

10. ท่ีป้องกันแขน (Arm Guard)

 10.1 ท้าจากวัสดุพลาสติก

 10.2 มีช่องส้าหรับระบายอากาศ

 10.3 สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดแขนของผู้ใช้

11. ท่ีป้องกันอก (Chest Guard) 

 11.1 ท้าจากวัสดุใยสังเคราะห์หรือผ้าคุณภาพดี

 11.2 สามารถปรับขนาดได้ตามรอบอกของผู้ใช้

12. ซองใส่ลูกธนู (Quiver) 

 12.1 มีโครงพลาสติกแข็ง หุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์กันน ้า

 12.2 มีช่องส้าหรับแบ่งลูกธนู ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และช่องเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 

        ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

 12.3 มีเข็มขัด 

13. ขาต้ังคันธนู (Bow Stand) 

 13.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียม น ้าหนักเบา แข็งแรง ทนทาน

 13.2 ตรงปลายท่ีพักคันท้าด้วยพลาสติกแข็ง 

 13.3 ขาตั งสามารถถอดประกอบหรือพับเก็บได้สะดวก

 13.4 ท่ีล็อคสายธนูกับขาตั ง สามารถปรับระดับได้

14. กล่องใส่คันธนู (Bow Case) 

 14.1 ขึ นรูปจากวัสดุเนื อแข็ง รูปทรงลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีหูจับทั งด้านบน 

        และด้านข้าง 

 14.2 มีระบบล็อคด้วยระบบตัวเลข 

 14.3 บานพับแข็งแรง ทนทาน

 14.4 มีล้อส้าหรับลาก 

15. โบว์สแควร์ (Bow Square)

 15.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคุณภาพดี

 15.2 มีขีดบอกระยะอย่างละเอียดทั งแบบเซนติเมตรและแบบนิ ว

3 คันธนูแข่งขัน รายการประกอบด้วย ชุด 190,000

ประเภทคันธนูทดก้าลัง    1. คันธนู (Hand or Riser) จ้านวน 1 คัน

8



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

2. ศูนย์เล็ง (Sight) จ้านวน 1ชุด

3. ศูนย์มองหลัง (Peep Sight) จ้านวน 2 ตัว

4. ชุดถ่วง (Stabilizer) จ้านวน 1 ชุด

5. ตัวปล่อยลูกธนู (Release) จ้านวน 2 ตัว

6. ท่ีพาดลูกธนู (Arrow Rest) จ้านวน 2 ตัว

7. ลูกธนู (Arrow) จ้านวน 2 โหล

8. ท่ีป้องกันแขน (Arm Guard) จ้านวน 1 อัน

9. ท่ีป้องกันอก (Chest Guard) จ้านวน 1 อัน

10. ซองใส่ลูกธนู (Quiver) จ้านวน 1 อัน

11. ขาตั งคันธนู (Bow Stand) จ้านวน 1 อัน

12. กล่องใส่คันธนู (Bow Case) จ้านวน 1 อัน

13. โบว์สแควร์ (Bow Square) จ้านวน 1 อัน

คุณลักษณะ

1. คันธนู (Hand or Riser)

 1.1 คันธนู (Riser) ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยอย่างดี

 1.2 ปีกคันธนู (Limb) คู่หรือเด่ียว ท้าจากวัสดุโฟมและคาร์บอน มีความแข็งแรง 

      ทนทาน

 1.3 มีน ้าหนักดึง 40-60 ปอนด์

 1.4 มีความยาวคันธนู 38-42 นิ ว

 1.5 มีความยาวการน้าว 24-30 นิ ว

 1.6 มีรอกทดก้าลัง 2 ตัว ติดกับปีกบน 1 ตัว ปีกล่าง 1 ตัว

2. ศูนย์เล็ง (Sight) ประกอบด้วย

 2.1 ก้านต่อจากแท่นศูนย์เล็งผลิตจากวัสดุคาร์บอน ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ ว

 2.2 ใช้ระบบล็อคตัวปรับตั งแนวด่ิงแบบ X-lock system 

 2.3 ใช้ระบบล็อคตัวปรับตั งแนวระนาบแบบ TRIA-lock system

 2.4 มีเลนส์ขยายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.9 มม. ซ่ึงมีก้าลังขยาย 

      ไม่น้อยกว่า 0.75 เท่า พร้อมโครงยึดท่ีผลิตจากวัสดุแมกนีเซียม 

      แกนยึดกับตัวศูนย์ท่ีผลิตจากวัสดุไทเทเนียม และมีระดับน ้า 1 ตัว ในแนวราบ

3. ศูนย์มองหลัง (Peep Sight)  

 3.1 ท้าจากวัสดุพลาสติกคุณภาพดี

 3.2 มีรูอยู่ตรงกลาง ขนาดรูตามความต้องการของผู้ใช้

4. ชุดถ่วง (Stabilizer) ประกอบด้วย

 4.1 ก้านถ่วงยาว จ้านวน 1 อัน

  4.1.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบด้วยปลอกโลหะ 
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         พร้อมตัวล็อคผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง

  4.1.2 มีตุ้มน ้าหนักและลูกยางลดแรงกระแทกคุณภาพดี เหนียวและทนทาน 

  4.1.3 ความยาวไม่น้อยกว่า 28 นิ ว

 4.2 ชุดถ่วงข้าง (Side Lod) จ้านวน 1 คู่

  4.2.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบปลายด้วยโลหะ

  4.2.2 มีตุ้มน ้าหนักและลูกยางลดแรงกระแทกคุณภาพดี เหนียวและทนทาน 

 4.3 ข้อมูลถ่วงข้าง (V-Bar) จ้านวน 1 ตัว

  4.3.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมหรือคาร์บอนล้วน ข้างเดียวสามารถปรับองศาได้ 

  4.3.2 ตัวล็อคท้าจากสแตนเลส  

 5. ตัวปล่อยลูกธนู (Release)

 5.1 ใช้ระบบกลไกแบบ I.T.S. (Interchangeable Tension System)

      มาพร้อมปุ่มกดยิงแบบ Adjusto

 5.2 ระบบใช้นิ วหัวแม่มือเป็นตัวบังคับการปล่อย

 6. ท่ีพาดลูกธนู (Arrow Rest)

 6.1 ใช้ระบบ Positive Lockdown system ท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับคันธนู

      ท่ีใช้ระบบ Total Engineering Concept (TEC.)

 6.2 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียม ประกอบกับสแตนเลส

 6.3 มีท่ีวางลูกเป็นลักษณะแผ่นสแตนเลสคล้ายลิ นงูหรือก้านคู่

7. ลูกธนู (Arrow) ประกอบด้วย

 7.1 ลูกธนู จ้านวน 24 ลูก

  7.1.1 ผลิตจากคาร์บอนเสริมแกนอะลูมิเนียมเกรด 7075

  7.1.2 ใช้เทคโนโลยี Front-Tapered Stiffer tail

 7.2 หัวลูกธนู จ้านวน 24 หัว

  7.2.1 ท้าจากสแตนเลสคุณภาพดี

  7.2.2 มีน ้าหนักไม่น้อยกว่า 90-120 เกรน สามารถตัดหัวออกเพ่ือลดน ้าหนักได้

 7.3 ท้ายลูกธนู จ้านวน 120 ตัว

  7.3.1 ท้าจากวัสดุพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

  7.3.2 แบบสวมเข้ากับตัว Pin Nock

 7.4 Pin ใส่ท้ายลูกธนู จ้านวน 60 ตัว 

  7.4.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคุณภาพดี

 7.5 ปีกลูกธนู จ้านวน 500 ใบ

  7.5.1 ท้าจากวัสดุพลาสติกอย่างดี 

8. ท่ีป้องกันแขน (Arm Guard) 

 8.1 ท้าจากวัสดุพลาสติก
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 8.2 มีช่องส้าหรับระบายอากาศ

 8.3 สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดแขนของผู้ใช้

9. ท่ีป้องกันอก (Chest Guard)

 9.1 ท้าจากวัสดุใยสังเคราะห์หรือผ้าคุณภาพดี

 9.2 สามารถปรับขนาดได้ตามรอบอกของผู้ใช้

10. ซองใส่ลูกธนู (Quiver) 

 10.1 มีโครงพลาสติกแข็ง หุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์

 10.2 มีช่องส้าหรับแบ่งลูกธนู ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 10.3 มีเข็มขัด และช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

11. ขาต้ังคันธนู (Bow Stand)

 11.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียม น ้าหนักเบา แข็งแรง ทนทาน

 11.2 ตรงปลายท่ีพักคันท้าด้วยพลาสติกแข็ง 

 11.3 ขาตั งสามารถถอดประกอบหรือพับเก็บได้สะดวก

 11.4 ท่ีล็อคสายธนูกับขาตั ง สามารถปรับระดับได้

12. กล่องใส่คันธนู (Bow Case) จ านวน 1 อัน

 12.1 ท้าจากวัสดุพลาสติกเนื อแข็ง รูปทรงของกล่องรับกับรูปทรงของธนู   

       Compound

 12.2 มีชุดสายรัดฟองน ้า และแท่นยึดลูกธนู มาพร้อมในกล่อง

13. โบว์สแควร์ (Bow Square)

 13.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคุณภาพดี

4 คันธนูฝึกหัด รายการประกอบ ชุด 20,000

1. คันธนู (Hand or Riser) จ้านวน 1 คัน

2. ปีกธนู (Limb) จ้านวน 2 คู่

3. ถ่วงยาว (Stabilizer) จ้านวน 1 อัน

4. ศูนย์เล็ง (Sight) จ้านวน 1 ตัว

5. ลูกธนู (Arrow) จ้านวน 2 โหล

6. ท่ีป้องกันแขน (Arm Guard) จ้านวน 1 อัน

7. ท่ีป้องกันอก (Chest Guard) จ้านวน 1 อัน

8. ซองใส่ลูกธนู (Quiver) จ้านวน 1 อัน

9. ขาตั งคันธนู (Bow Stand) จ้านวน 1 อัน

10. กระเป๋าใส่คันธนู (Soft case) จ้านวน 1 ใบ

คุณลักษณะ

1. คันธนู (Hand or Riser)

 1.1 ท้าด้วยไม้ประกบไฟเบอร์กลาส
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 1.2 จุดเสียบปีกคันธนูปลายทั งสองข้างประกอบด้วยพลาสติกแข็ง

2. ปีกธนู (Limb)

 2.1 ท้าจากวัสดุท้าด้วยไม้ประกอบไฟเบอร์

 2.2 มีความยาว 66-68 นิ ว

 2.3 มีความหนักในการน้าวสาย 15-30 ปอนด์

3. ถ่วงยาว (Stabilizer) 

 3.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียมคาร์บอน

 3.2 ความยาว 26-30 นิ ว

4. ศูนย์เล็ง (Sight)

 4.1 ก้านท้าจากอะลูมิเนียม

 4.2 ตัวศูนย์ท้าจากพลาสติกคุณภาพดี

 4.3  มีความยาว 9 นิ ว

 4.4 มีสเกลบอกตัวเลขบอกในการปรับ

5. ลูกธนู (Arrow)

 5.1 ก้านลูกธนูท้าจากวัสดุคาร์บอนล้วน

 5.2 หัวธนูท้าจากสแตนเลสหรือทองเหลือง

 5.3 ปีกลูกธนู จ้านวน 100 ใบ

 5.4 ท้ายลูกธนู จ้านวน 5 โหล

6. ท่ีป้องกันแขน (Arm Guard) 

 6.1 ท้าจากพลาสติก

 6.2 มีช่องระบายอากาศ

 6.3 สามารถปรับขนาดได้

7. ท่ีป้องกันอก (Chest Guard)

 7.1 วัสดุตาข่ายท้าจากใยสังเคราะห์หรือผ้าคุณภาพดี

 7.2 สามารถปรับขนาดได้

8. ซองใส่ลูกธนู (Quiver) 

 8.1 ท้าด้วยผ้าคุณภาพดีหุ้มพลาสติกแข็ง

 8.2 มีช่องบ่งลูกธนู ช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ

 8.3 มีเข็มขัด

9. ขาต้ังคันธนู (Bow Stand) 

 9.1 ท้าจากวัสดุอะลูมิเนียม น ้าหนักเบา

 9.2 ตรงปลายท่ีพักคันท้าด้วยพลาสติกแข็ง 

 9.3 ขาตั งพับเก็บได้

 9.4 ปรับระดับความสูงได้
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

10. กระเป๋าใส่คันธนู (Soft case)

 10.1 ท้าจากวัสดุผ้าคุณภาพดี

 10.2 มีช่องใส่คันธนูและอุปกรณ์

5 แผ่นรองรับลูกธนู รายการประกอบ ชุด 6,000

พร้อมขาตั งเป้า 1. แผ่นรองรับลูกธนู

2. ขาตั งเป้าธนู

คุณลักษณะดังน้ี

1. แผ่นรองรับลูกธนู

 1.1 แผ่นรองรับลูกธนูท้าจากวัสดุโฟมโพลิเมอร์ EVA คุณภาพดีคืนสภาพเม่ือ

      ถอนลูกธนูออก

 1.2 มีลักษณะรูปส่ีเหล่ียมด้านเท่า ขนาดไม่น้อยกว่า 125x125 ซม. (กว้างxยาว)

 1.3 มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.

2. ขาต้ังเป้าธนู

 2.1 ขาตั งเป้าธนูท้าด้วยไม้ สามารถพับเก็บได้

กีฬายิงปืน

1 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืน  รายการประกอบ ชุด 420,000

1. เคร่ืองวัดความหนาและความแข็งของเสื อและกางเกงปืนยาว

   มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์

2. กล่องวัดขนาดปืนสั นอัดลม

3. กล่องวัดขนาดปืนสั นมาตรฐาน

4. กล่องใส่ปืนสั นอัดลม

5. กล่องใส่ปืนยาวอัดลม

6. กระเป๋าใส่ชุดแข่งขันปืนยาว

7. รองเท้าปืนสั น

8. รองเท้าปืนยาว

9. เคร่ืองวัดรอยกระสุนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

10. ถังอัดอากาศ พร้อมข้อต่อส้าหรับเติมลม

11. แว่นตาส้าหรับใส่ยิงปืนสั นระบบสากล

12. เคร่ืองช่ังไกปืนสั น

13. เคร่ืองช่ังน ้าหนักปืนยาว ปืนยาวอัดลม และปืนยาวมาตรฐาน

14. ถุงมือยิงปืน

15. สลิงพร้อมแฮนด์สต๊อป

16. เกจวัดคะแนน

17. เป้าปืนสั นอัดลม
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

18. เป้าปืนยาวอัดลม

19. เสื อแจ๊คเก็ต ส้าหรับใส่ยิงปืนยาวอัดลม และปืนยาวสามท่า

20. กางเกง ส้าหรับใส่ยิงปืนยาวอัดลม และปืนยาวสามท่า

21. หมอนท่าน่ังปืนยาว (ปืนยาว 3 ท่า)

22. ชุดแปลงระบบปืนสั นอัดลม

23. เตียงฝึกยิงปืน

24. เป้าอิเล็กทรอนิกส์

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนสั นอัดลม  รายการประกอบ ชุด 180,000

1. เป็นปืนอัดลมระบบแรงดันอัดอากาศ ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับสากล

2. ขนาดล้ากล้องภายใน .177(4.5 มม.) กระสุนเบอร์ 1

3. บรรจุกระสุนได้ครั งละ 1 นัด

4. ท่ออัดอากาศติดปืนพร้อมมาตรวัดบอกระดับแรงดันอากาศกระบอกละ 1 ท่อ

5. มีท่ออัดอากาศส้ารองอย่างน้อย 1 ท่อ ต่อปืน 1 กระบอก

6. ล้ากล้องผลิตจากเหล็กชั นดีทนต่อการแตก หัก ลอก การเกิดสนิม และสึกกร่อน

   จากสารเคมีบางชนิด

7. มีศูนย์หน้า – หลัง ไว้เล็ง ศูนย์หน้าสามารถปรับเปล่ียนขนาดและเล่ือนระยะได้

8. ชุดล่ันไกสามารถปรับน ้าหนัก หนัก-เบา ได้

9. ด้ามปืนท้าด้วยไม้ สามารถปรับรองมือได้

10. มีขนาดและรูปทรงท่ีได้มาตรฐาน ตามกฎ กติกา และระเบียบข้อบังคับ 

    ของ ISSF รับรอง

3 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนยาว คุณลักษณะ ชุด 220,000

อัดลม 1. ใช้ระบบแรงดันอัดอากาศ บรรจุกระสุนครั งละ 1 นัด

2. ขนาดกระสุน .177 (4.5 มม.) เบอร์ 1

3. ใช้ส้าหรับฝึกซ้อมและแข่งขันในระบบสากล มาตรฐาน ISSF 

4. พานท้ายปรับระดับสูง-ต้่า สั น-ยาว ได้

5. ท่ีประทับแก้มปรับระดับ สูง-ต้่า ซ้าย-ขวา ได้

6. ศูนย์หลังปรับซ้าย-ขวา สูง-ต้่า ได้

7. ศูนย์หน้าถอดเปล่ียนใบศูนย์ได้

8. ไกสามารถปรับน ้าหนักไกให้หนัก-เบา ได้

9. ท้างานด้วยการขับดันกระสุนด้วยอากาศอัด

10. มีท่ออัดอากาศพร้อมมาตรวัด ติดอยู่ท่ีปืนแต่ละกระบอก

11. มีท่ออัดอากาศอะไหล่กระบอกละท่อ

12. ด้ามไม้สามารถปรับรองมือได้
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

4 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนสั น คุณลักษณะ ชุด 220,000

มาตรฐาน 1. เป็นปืนล้ากล้องสั นความยาวไม่เกิน 5 นิ ว ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. ระบบการยิงก่ึงอัตโนมัติ

3. ขนาดล้ากล้องภายใน .22 มม.

4. ใช้ได้กับกระสุนขนาด .22 บรรจุกระสุนได้ครั งละ 5 นัด ด้วยซองกระสุน

5. ล้ากล้องผลิตจากเหล็กชั นดีทนต่อการแตก หัก ลอก การเกิดสนิม และสึกกร่อน

   จากสารเคมีบางชนิด

6. มีศูนย์หน้า – หลัง ไว้เล็ง ศูนย์หน้าสามารถปรับเปล่ียนขนาดและเล่ือนระยะได้

   ศูนย์หลังสามารถปรับองศาการเล็ง การมองเห็น และปรับสูง - ต้่าได้

7. ชุดล่ันไกสามารถปรับน ้าหนัก หนัก-เบา ได้

8. ด้ามปืนท้าด้วยไม้ สามารถปรับรองมือได้

9. มีขนาดและรูปทรงท่ีได้มาตรฐาน ตามกฏ กติกา และระเบียบ

   ข้อบังคับของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติ (ISSF) รับรอง

5 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนยาว คุณลักษณะ ชุด 300,000

มาตรฐาน 1. เป็นปืนล้ากล้องยาว

2. ขนาดล้ากล้องภายใน .22 มม.

3. ใช้กับกระสุนขนาด .22 LR บรรจุกระสุนได้ครั งละ 1 นัด

4. ล้ากล้องผลิตจากเหล็กชั นดีทนต่อการแตก หัก ลอก การเกิดสนิม และสึกกร่อน

   จากสารเคมีบางชนิด

5. มีศูนย์หน้า – หลัง ไว้เล็ง ศูนย์หลังสามารถปรับระยะซ้าย – ขวา, สูง – ต้่า ได้

6. มีใบศูนย์หน้าไว้ปรับเปล่ียนระดับการเล็งอย่างน้อย 3 ใบ (ใบศูนย์หน้าเสริม)

7. โครงปืนผลิตจากวัสดุชั นดีทนต่อการแตก หัก ลอก และสึกกร่อนจากสารเคมี

   บางชนิด น ้าหนักเบา

8. พานท้ายปืนและจุดพักแก้ม สามารถปรับระดับให้เข้ากับสรีระของนักกีฬา 

   และท่าทางการยิงในแต่ละท่าได้

9. ชุดล่ันไกสามารถปรับน ้าหนัก หนัก-เบา ได้

10. มีระบบความปลอดภัย ป้องกันกระสุนล่ันโดยไม่ตั งใจ

11. มีอุปกรณ์เสริม สายสลิง แฮนด์สต๊อป และท่ีพักวางมือส้าหรับยิงท่ายืน

    (Palm Rest) ใช้ส้าหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน ในประเภท ท่าน่ัง, ท่านอน และท่ายืน

12. มีขนาดและรูปทรงท่ีได้มาตรฐาน ตามกฏ กติกกา และระเบียบ

     ข้อบังคับของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติ (ISSF) รับรอง

กีฬาคาราเต้โด 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาคาราเต้โด  รายการประกอบ ชุด 150,000

1. นวมคาราเต้ สีแดง 
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

2. นวมคาราเต้ สีน ้าเงิน 

3. สนับแข้งและเท้า สีแดง 

4. สนับแข้งและเท้า สีน ้าเงิน 

5. เกราะป้องกันผู้หญิง Cup A, B 

6. เป้าเตะเล็ก

7. เป้าเตะใหญ่

8. เป้าถือ

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 สนามพร้อมอุปกรณ์แข่งขัน คุณลักษณะ ชุด 288,000

คาราเต้โด 1. พื นท่ีสนามแข่งขันมีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

   พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

2. ชั นล่างของแผ่นพื นเป็นชั นยางชนิดพิเศษมีลักษณะเป็นสีเทาอ่อน หนาไม่น้อยกว่า

   15 มม. ซ่ึงเป็นชั นยางท่ีมีส่วนผสมและคุณสมบัติเฉพาะในการสปริงตัวของแผ่นพื น

   ในการรับแรงกระแทก

3. ชั นบนของแผ่นพื นมีลวดลายเป็นสีน ้าเงิน หรือสีแดง เพ่ือสะดวกและถูกต้อง

   ในการก้าหนดขอบเขตการแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกามาตรฐานการแข่งขัน

4. ความหนาแน่นในการยืดหยุ่นของแผ่นพื นไม่น้อยกว่า 40 

   (หน่วย Hardness Shore-C) ซ่ึงใช้วิธีการตรวจวัดโดยเคร่ืองมือทางเทคนิคเฉพาะ

   ในการตรวจสอบค่าความยืดหยุ่นของยางสังเคราะห์ EVA

5. ขนาดของแผ่นพื นกว้าง 102 ซม. ยาว 102 ซม. และความหนาทุกแผ่นไม่น้อยกว่า

   2.4 ซม. มีลักษณะการปูและติดตั งส้าเร็จรูปในรูปแบบของจ๊ิกซอว์มีเขี ยวรอบตัว

   ทั ง 4 ด้าน รวมไม่น้อยกว่า 52 จุด เพ่ือความแน่นหนาในการติดตั งและใช้งาน

6. แผ่นสุดท้ายของพื นท่ีเขตสนามแข่งขันทั ง 4 ด้าน จะต้องมีลักษณะท่ีขอบเรียบตรง 

   ไม่มีเขี ยวหรือรอยหยัก เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

7. มีสายคาดเอวส้าหรับใช้ในการแข่งขันทั งสองฝ่าย สีแดง และสีน ้าเงิน 

   พร้อมนาฬิกาจับเวลาแข่งขัน

8. พื นสนามแข่งขันได้รับการรับรองการใช้ในการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด

   ระดับชาติขึ นไปหรือการแข่งขันชนิดกีฬาท่ีใช้พื นสนามประเภทเดียวกัน

9. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเทควันโด  รายการประกอบ ชุด 100,000

1. เกราะป้องกันล้าตัวแข่งขันเทควันโดอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 2 ตัว

2. อุปกรณ์รับสัญญาณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 1 ชุด

3. สนับเท้าแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 2 คู่

กีฬาเทควันโด
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

4. ซอฟแวร์ระบบการแข่งขันเทควันโดอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

1. เกราะป้องกันล าตัวแข่งขันเทควันโดอิเล็กทรอนิกส์

  1.1 ผลิตและตัดเย็บจากโฟมยางสังเคราะห์ท่ีสามารถยืดตัวได้เป็นอย่างดี

       สามารถโค้งตามล้าตัวขณะสวมใส่

  1.2 ภายนอกเย็บหุ้มด้วยวัสดุอย่างดีรอบตัวรอบข้างเย็บปิดด้วยผ้าไนล่อน

  1.3 ตัวเกราะมีหมายเลขบอกขนาดมาตรฐานตามสรีระผู้ใช้ 

  1.4 ต้าแหน่งช่องคล้องศีรษะด้านหลังมีช่องใส่อุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

  1.5 มีสายผูกด้านหลังเพ่ือรัดให้กระชับกับล้าตัวด้วยผ้าไนล่อน

  1.6 อุปกรณ์ชาร์จกล่องส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

2. อุปกรณ์รับสัญญาณวงจรอิเล็กทรอนิกส์

  2.1 ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ภายในมีวงจรประกอบรับสัญญาณ

  2.2 อุปกรณ์รับสัญญาณมีจ้านวน 2 ชิ น ส้าหรับต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

3. สนับเท้าแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์

  3.1 ผลิตและตัดเย็บจากฟองน ้าอย่างดีชนิดบางตัดขึ นรูปให้เข้ากับขนาด

       และรูปทรงของเท้าหุ้มและตัดเย็บด้วยหนังเทียมสามารถยืดขยายตัวได้

       เพ่ือสะดวกและกระชับในขณะสวมใส่

  3.2 บริเวณหลังเท้าภายในสนับป้องกันมีวงจรสัมผัสรับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  

       สามารถป้องกันน ้าได้เป็นอย่างดี

  3.3 ส่วนหลังเท้าบุด้วยฟองน ้าเพ่ือลดแรงกระแทก

  3.4 มีสายรัดบริเวณข้อเท้าท้าจากยางยืดเพ่ือช่วยให้เข้ารูปขณะสวมใส่ได้เป็นอย่างดี 

4. ซอฟแวร์ระบบการแข่งขันเทควันโดอิเล็กทรอนิกส์  

  4.1 โปรแกรมแสดงผลคะแนนอย่างละเอียด ทั งฝ่ายแดงและฝ่ายน ้าเงิน

  4.2 มีระบบจับเวลา สามารถกดหยุดและแก้ไขระบบได้

  4.3 แสดงหมายเลขคู่แข่งขัน จ้านวนยก เวลาท้าการแข่งขัน เวลาพัก คะแนน

       และจ้านวนฟาวล์ของทั งสองฝ่าย

  4.4 ด้านล่างของโปรแกรมแสดงระดับน ้าหนักการสัมผัสจากเซ็นเซอร์ 

       ของสนับเท้าแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์และวงจรส่งสัญญาณ

  4.5 ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทควันโดโลก (W.T.F) 

  4.6.ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

2 ชุดเบาะเทควันโด คุณลักษณะ ชุด 288,000

1. พื นท่ีสนามแข่งขันมีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

   พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

2. ชั นล่างของแผ่นพื นเป็นชั นยางชนิดพิเศษมีลักษณะเป็นสีเทาอ่อน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

   หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ซ่ึงเป็นชั นยางท่ีมีส่วนผสมและคุณสมบัติเฉพาะ

   ในการสปริงตัวของแผ่นพื นในการรับแรงกระแทก

3. ชั นบนของแผ่นพื นมีลวดลายเป็นสีน ้าเงิน หรือสีแดง เพ่ือสะดวกและถูกต้อง

   ในการก้าหนดขอบเขตการแข่งขันเป็นรูป 4 เหล่ียม หรือ 8 เหล่ียม 

   ตามกติกามาตรฐานการแข่งขันปัจจุบัน

4. ความหนาแน่นในการยืดหยุ่นของแผ่นพื นไม่น้อยกว่า 40 

   (หน่วย Hardness Shore-C) ซ่ึงใช้วิธีการตรวจวัดโดยเคร่ืองมือทางเทคนิคเฉพาะ

   ในการตรวจสอบค่าความยืดหยุ่นของยางสังเคราะห์ EVA

5. ขนาดของแผ่นพื นกว้าง 102 ซม. ยาว 102 ซม. และความหนาทุกแผ่นไม่น้อยกว่า 

   2.4 ซม. มีลักษณะการปูและติดตั งส้าเร็จรูปในรูปแบบของจ๊ิกซอว์มีเขี ยวรอบตัว

   ทั ง 4 ด้าน รวมไม่น้อยกว่า 52 จุด เพ่ือความแน่นหนาในการติดตั งและใช้งาน

6. แผ่นสุดท้ายของพื นท่ีเขตสนามแข่งขันทั ง 4 ด้าน จะต้องมีลักษณะท่ีขอบเรียบตรง 

   ไม่มีเขี ยวหรือรอยหยัก เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

7. พื นสนามแข่งขันได้รับการรับรองการใช้ในการแข่งขันระดับชาติขึ นไป

8. พื นสนามต้องเป็นไปตามมาตรฐานในการแข่งขันกีฬาเทควันโด หรือท่ีมีการ

   ปรับเปล่ียนตามกฎกติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลก (W.T.F)

9. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

กีฬาปันจักสีลัต

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาปันจักสีลัต  รายการประกอบ ชุด 60,000

1. เกราะป้องกันล้าตัว

2. เป้าเตะโค้งงอ

3. เป้ากวาดล่าง

4. เบาะยาง

5. เป้าส่ีเหล่ียม

6. สนับแข้ง

7. กระสอบทราย

8. สนับแขน

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 สนามแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต คุณลักษณะ สนาม 288,000     

1. สนามแข่งขันผลิตจากยางสังเคราะห์ มีความหนาแน่นในการยืดหยุ่นของแผ่น

   ไม่น้อยกว่า 40  (หน่วย Hardness Shore-C) ซ่ึงใช้วิธีการตรวจวัดโดยเคร่ืองมือ

   ทางเทคนิคเฉพาะ ในการตรวจสอบค่าความยืดหยุ่นของยางสังเคราะห์ EVA 

   เป็นจ๊ิกซอว์ มีลักษณะเป็นแผ่นกว้างไม่น้อยกว่า 102 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 

   102 ซม. และความหนา 5 ซม.
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

2. สนามแข่งทั งหมดมีความกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร (พื นท่ี 144 ตารางเมตร)

   มีความหนา 5 ซม. แบ่งเป็นเขตการแข่งขัน กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร มีสีเขียว

   (Green Bright) 96 แผ่น เป็นสีแดง ส้าหรับนักกีฬามุมแดง 1 แผ่น สีน ้าเงินส้าหรับ

   นักกีฬามุมน ้าเงิน1 แผ่นและเป็นสีเหลืองส้าหรับมุมกลาง 2 แผ่น รวม 100 แผ่น

   เขตพื นท่ีป้องกันอันตราย (Safety Zone Area) มีสีเหลืองอยู่ด้านนอก 

   ด้านละ 1 เมตร รวม 44 แผ่น ด้านนอกสุดขอบสนามต้องมีลักษณะเรียงตรง 

   ไม่มีเขี ยวหรือรอยหยักเพ่ือความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. สนามมีลักษณะการปู ติดตั งส้าเร็จรูปในแบบของจ๊ิกซอว์ มีเขี ยวรอบตัวทั ง 4 ด้าน

   รวมไม่น้อยกว่า 52 จุด เพ่ือเพ่ิมความหนาแน่นในการติดตั งและใช้งาน

4. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

1 ชุดอุปกรณ์กีฬามวย  รายการประกอบ ชุด 30,000

1. ผ้าใบปูเวที

2. เบาะหุ้มเวที

3. กระสอบทราย

4. พันช่ิงบอลพร้อมฐาน

5. เคร่ืองช่ังระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบวางพื น

6. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื อทุกส่วนของร่างกาย

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 ครุภัณฑ์กีฬามวยสากล รายการประกอบ ชุด 480,000

1. เคร่ืองช่ังระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบมีคานอ่านน ้าหนัก

2. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื อทุกส่วนของร่างกาย

คุณลักษณะ

1. เคร่ืองช่ังระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบมีคานอ่านน้ าหนัก

  1.1 ขนาดพิกัดช่ังสูงสุด 150 กิโลกรัม ความละเอียดต้่าสุด 20 กรัม

  1.2 แท่นช่ังเหล็กพร้อมฝาครอบเป็นสแตนเลส 40x50 ซม. (กว้างxยาว)

       แสดงค่าน ้าหนักเป็นตัวเลขแบบ LCD มี Black Light

  1.3 สามารถช่ังหักค่าน ้าหนักภาชนะได้ตลอดพิกัด

  1.4 ใช้ได้ทั งถ่านไฟฉายหรือไฟฟ้า 220 โวลต์

  1.5 มีช่องสัญญาณ RS 232 ส้าหรับต่อสัญญาณออก

2. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเน้ือทุกส่วนของร่างกาย

  2.1 เป็นเคร่ืองสถานีเด่ียวส้าหรับใช้ฝึกกล้ามเนื อขา น่อง หน้าอก แขนและหัวไหล่

  2.2 โครงสร้างท้าด้วยเหล็กอย่างดีพ่นสีด้วยระบบเหน่ียวน้าไฟฟ้า 

       Electrostatic Powder coat โดยมีเหล็กสองต้นท้าหน้าท่ีเป็นเสา

กีฬามวย
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ครุภัณฑ์การศึกษา

       และมีคานเช่ือมระหว่างเหล็กสองต้นอยู่ด้านบนสูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.

       และเสาทั งสองต้นห่างกันไม่น้อยกว่า 250 ซม.

  2.3 มีสายเคเบิลอย่างดี แข็งแรงทนทาน

  2.4 สามารถปรับน ้าหนักได้ในการเพ่ิมลดน ้าหนัก (แผ่นเหล็ก)

       รวมน ้าหนักไม่น้อยกว่า 85 กิโลกรัม

  2.5 สามารถปรับระดับของคานด้านข้างไม่น้อยกว่า 20 ต้าแหน่ง

3 เวทีมวย รายการประกอบ ชุด 630,000

1. ชุดเวทีมวยมาตรฐาน

2. เสาเวทีมวย 

3. โครงสร้างเหล็ก 

4. เบาะปูพื น

5. ผ้าใบ

6. เสาค ้าเชือก 

7. เชือก 

8. เบาะหุ้มยาว 

9. ผ้าล้อมเวที 4 มุม 

10. เกลียวเร่ง

11. เบาะหุ้มมุมเวทีสั น 

12. ระฆังทองเหลือง 

13. ถาดรองน ้า 

14. บันได 

15. ไม้ปูพื นเวที 

16. กร่ิงไฟฟ้าพร้อมไฟบอกยก  

คุณลักษณะ

1. ชุดเวทีมวยมาตรฐาน

  1.1 ขนาดความกว้างด้านละไม่น้อยกว่า 20x20 ฟุต สามารถถอดประกอบได้ใน 

       1 ชุด

2. เสาเวทีมวย 

  2.1 เสามุมเวทีท้าด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ ว หนาไม่น้อยกว่า 

       2.50 มม. สูงไม่น้อยกว่า 2.65 เมตร จ้านวน 4 ต้น เป็นเสาสีแดง 

       จ้านวน 1 ต้น เสาสีน ้าเงิน จ้านวน 1 ต้น และเสาสีขาว จ้านวน 2 ต้น 

       ส้าหรับเสาสีแดง และสีน ้าเงิน ต้องมีเก้าอี ส้าหรับนักมวย ติดตั งส้าเร็จรูป  

       พร้อมกรวยบ้วนน ้าทิ ง ข้างละ 1 ชุด

  2.2 เสากลางท้าด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4x2 นิ ว สูงไม่น้อยกว่า 
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       80 ซม. จ้านวน 4 ต้น ส้าหรับรองรับคานรองจาก 4 ทิศทาง โดยมี

       แผ่นเพลท หรือร่องเสียบข้างหัวเสา ส้าหรับเช่ือมต่อโครงสร้าง 

  2.3 เสาค ้ายัน ขนาด 1.5x1.5 นิ ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จ้านวน 21 ชิ น 

3. โครงสร้างเหล็ก 

  3.1 คานหลัก ขนาด 4x2 นิ ว ประกอบไปด้วยคาน 12 ชิ น มีความยาว

       ประมาณชิ นละ 2.4 เมตร คานหลักแต่ละชิ นจะมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

  3.2 คานรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2x4 นิ ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีจ้านวน 21 ชิ น 

  3.3 คานรองรับพื นเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 1¼ นิ ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.  

       จ้านวน 18 ชิ น

  3.4 ฐานรองรับคานล่างวาง ณ จุดเช่ือมต่อระหว่างคาน โดยมีเหล็กสลักล็อค

       ป้องกันการเคล่ือนตัว 

  3.5 โครงสร้างเหล็กทุกชิ นส่วน สามารถถอดประกอบได้โดยอิสระ 

4. เบาะปูพ้ืน 

  4.1 เป็นวัสดุท่ีท้าจาก EVA โฟม หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ไม่เกิน 2 ซม.   

       มีความยืดหยุ่นสูง จ้านวนไม่น้อย 18 แผ่น

5. ผ้าใบ 

  5.1 เป็นผ้าดิบสีขาวหรือสีฟ้า มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.20x7.20 เมตร

       หนาไม่น้อยกว่า 16 ปอนด์ จ้านวน 1 ผืน

6. เสาค้ าเชือก 

  6.1 ท้าด้วยเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ ว ติดตั งท่ีมุมเสาทั ง 4 มุม 

       เพ่ือรักษาระดับความตึงของเชือกเวที 

7. เชือก 

  7.1 ท้าจากใยไนลอน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ ว 2 หุน 

       พร้อมปลอกหุ้มเชือกท่ีมีฟองน ้าอัดแน่น แบ่งเป็นสีตามกติกาสากล 

       จ้านวน 4 เส้น พร้อมห่วงร้อยเชือก ขนาด 4 หุน จ้านวน 16 ห่วง 

8. เบาะหุ้มยาว 

  8.1 ท้าด้วยฟองน ้าอัดหุ้มด้วยหนัง PVC สีแดง จ้านวน 1 อัน  

       สีน ้าเงิน จ้านวน 1 อัน และสีขาว จ้านวน 2 อัน

9. ผ้าล้อมเวที 4 มุม 

  9.1 ผ้าล้อมเวที 4 มุม แต่ละมุมมีขนาดไม่น้อยกว่า 1x7.20 เมตร (กว้างxยาว) 

10. เกลียวเร่ง 

  10. เกลียวเร่ง ปรับความตึงของเชือก ท้าด้วยเหล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า 6 หุน 

       จ้านวน 16 ตัว 

11. เบาะหุ้มมุมเวทีส้ัน
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  11.1 เบาะหุ้มมุมเวทีสั น ท้าด้วยฟองน ้าอัดหุ้มด้วยหนัง PVC จ้านวน 16 อัน 

12. ระฆังทองเหลือง 

  12.1 ระฆังทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ ว จ้านวน 1 อัน 

13. ถาดรองน้ า 

  13.1 ถาดรองน ้าท้าด้วยสังกะสี จ้านวน 2 อัน 

14. บันได 

  14.1 ท้าด้วยเหล็กกล่อง ปูด้วยไม้เนื อแข็ง สามารถวางล็อคกับคานบน 

        และคานล่าง จ้านวน 3 อัน (สีแดง, น ้าเงิน และขาว อย่างละ 1 อัน) 

15. ไม้ปูพ้ืนเวที 

  15.1 ท้าด้วยไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต  

        หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. จ้านวน 18 แผ่น

กีฬายูโด

1 ชุดอุปกรณ์กีฬายูโด  รายการประกอบ ชุด 80,000

1. เบาะรองทุ่ม

2. หุ่นทุ่ม

3. เคร่ืองช่ังน ้าหนักและวัดส่วนสูง

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

กีฬาเรือพาย

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย  รายการประกอบ ชุด 550,000

1. เรือคายัค ประเภท 1 ฝีพาย ใช้ส้าหรับฝึกซ้อม

2. เรือคายัค ประเภท 1 ฝีพาย ใช้ส้าหรับแข่งขัน

3. เรือคายัค ประเภท 2 ฝีพาย ใช้ส้าหรับฝึกซ้อม

4. เรือคายัค ประเภท 2 ฝีพาย ใช้ส้าหรับแข่งขัน

5. เรือแคนู ประเภท 1 ฝีพาย ใช้ส้าหรับฝึกซ้อม

6. เรือแคนู ประเภท 1 ฝีพาย ใช้ส้าหรับแข่งขัน

7. เรือยาว ประเภท 5 ฝีพาย 

8. เรือยาว ประเภท 12 ฝีพาย 

9. ใบพายเรือคายัค

10. ใบพายเรือแคนู

11. ใบพายเรือยาว

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

กีฬาว่ายน้ า

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน ้า  รายการประกอบ ชุด 40,000

1. ทุ่นสระว่ายน ้า ขนาด 50 เมตร
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2. ทุ่นสระว่ายน ้า ขนาด 25 เมตร

3. เก้าอี กรรมการ

4. ยางดึงฝึกการว่ายท่ากบ

5. ยางดึงรัดตัว

6. ยางดึงการแหวกมือในน ้า

7. ยางดึงต้านทานแรงขา

8. เคร่ืองดึงส้าหรับฝึกว่ายน ้า

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 ลู่ว่ายน ้า  คุณลักษณะ ชุด 310,000

1. ท้าจากพลาสติกอย่างดีเกรด A

2. เป็นวงกลมมีใบพัดตัดคล่ืนไม่น้อยกว่า 5 แฉก ลวดยึดท้าจากสแตนเลสอย่างดี

3. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ ว

4. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จ้านวน 9 เส้น พร้อมขอเก่ียวทั ง 2 ด้าน 

   และอุปกรณ์ประกอบการติดตั งจ้านวน 1 ชุด

5. มีอุปกรณ์ตั งความตึงของลู่ 

3 เคร่ืองฝึกว่ายน ้าบนบกแบบ  คุณลักษณะ เคร่ือง 330,000

อิเล็กทรอนิกส์ 1. แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ค้านวณน ้าหนักและระยะทาง (Stroke rate) 

   ความเร็วต่อนาที (Distance,Pace) และแสดงน ้าหนักของแรงดึงของแขน

   แต่ละข้างและเก็บบันทึกสถิติการฝึกซ้อม

2. ระบบการเคล่ือนของวงล้อในการดึงเป็นไปอย่างนุ่มนวลและแม่นย้า

3. สามารถปรับระดับแรงต้านทานได้ 7 ระดับ

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ  รายการประกอบ ชุด 55,000

1. เสาตะกร้อแบบมีล้อเล่ือน

2. เสาตะกร้อธรรมดา

3. เก้าอี กรรมการ

4. ป้ายคะแนน

5. เสาฝึกเสิร์ฟ

6. เสาตะกร้อแบบปรับระดับ ชาย, หญิง

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 สนามเซปักตะกร้อพื นยาง รายการประกอบ สนาม 900,000

สังเคราะห์ (แข่งขัน) 1. คอร์ดยางแข่งขันเซปักตะกร้อนานาชาติ

2. เสาเซปักตะกร้อแข่งขันนานาชาติ

คุณลักษณะ

กีฬาเซปักตะกร้อ
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1. คอร์ดยางแข่งขันเซปักตะกร้อนานาชาติ

  1.1 พื นสนามมีเส้นใย Polyester ท่ีสามารถแนบกับพื นสนามได้ตลอดพื นสนาม

      และเคลือบผิวด้านบนด้วยยางท่ีขรุขระมีความฝืด และการเกาะยึด

      พื นชั นล่างเป็นโฟมความหนาแน่นสูง มีความหนาประมาณ 3 มม.

      สามารถรองรับแรงกระแทกของผู้เล่น

  1.2 พื นสนามเซปักตะกร้อ แบ่งถอดออกเป็น 7 ส่วน ตามความกว้างของสนาม

      แต่ละส่วนยึดติดกันด้วยซิป/เวลโครอย่างดีเพ่ือไม่ให้สนามแยกตัวอันเกิดจากแรง

      ของผู้เล่นเวลากระโดด และอ้านวยความสะดวกในการถอดและประกอบ

      ได้แม่นย้า

      1.2.1 แต่ละส่วนมีหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร และมีความยาว

             ไม่น้อยกว่า 19.40 เมตร

      1.2.2 เส้นขนาดสนามเป็นสีขาว หน้ากว้างของเส้นสีขาวมีขนาดไม่น้อยกว่า 

             4 ซม.

      1.2.3 วงกลมเสิร์ฟท่ีอยู่ก่ึงกลางคอร์ดทั งสองด้าน ต้องไม่มีซิปผ่านกลาง

             วงกลมเสิร์ฟ

      1.2.4 วงกลมเสิร์ฟมีรัศมีประมาณ 30 ซม. เส้นวงกลมเสิร์ฟมีขนาดไม่น้อยกว่า 

             4 ซม.

      1.2.5 ขนาดความกว้างของเส้นก่ึงกลางสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ซม.

      1.2.6 มีพื นท่ีเม่ือวัดจากขอบเส้นสนามด้านนอกไปจนถึงขอบสนาม

             และด้านทั ง 4 ด้าน ด้านละประมาณ 3 เมตร

             (ส้าหรับนักกีฬาไล่ตามลูกตะกร้อขณะแข่งขัน)

  1.3 แกนเหล็กส้าหรับม้วนเก็บคอร์ด โดยมีแกนส้าหรับม้วนคอร์ดและโครงเหล็ก

       ส่ีเหล่ียมปิดด้านข้างป้องกันการม้วนคอร์ดเบี ยวและเพ่ือวางเรียงซ้อนกันได้ 

       และแกนเหล็กสามารถวางบนอุปกรณ์ปล่อยคอร์ดช่วยอ้านวยความสะดวก

       ในการปูและเก็บคอร์ด

  1.4 อุปกรณ์ปล่อยคอร์ด ท้าด้วยเหล็กอย่างดีพร้อมแกนหมุนปลอกเหล็กรองรับแกน

       เหล็กส้าหรับม้วนคอร์ด

2. เสาเซปักตะกร้อแข่งขันนานาชาติ

  2.1 เป็นชุดเสาตะกร้อพร้อมเก้าอี กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ในชุดเดียวกัน

       โดยฐานเก้าอี กรรมการข้างหน่ึงเช่ือมต่อกับชุดเสาด้านหน่ึง

       และฐานเก้าอี ผู้ช่วยกรรมการเช่ือมต่อกับชุดเสาอีกด้านหน่ึง ฐานเก้าอี ทั ง 2 ด้าน

       ท้าจากเหล็กท่อส่ีเหล่ียมอย่างดีและมีพื นเรียบเสมอกันทั ง 2 ด้าน

  2.2 ตัวเก้าอี กรรมการ ท้าจากโครงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

       ขนาดไม่น้อยกว่า 25.4 มม. เคลือบสีอย่างดีแบบ Powder Coating 
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       ความสูงจากพื นถึงเบาะน่ังไม่น้อยกว่า 158 ซม. โดยประมาณ ท่ีน่ังและพนักพิง 

       ท้าจากพลาสติกขึ นรูปอย่างดี วางเรียงเพ่ือรองรับกับสรีระร่างกาย

       และระบายความร้อน ทนต่อแดดและลม มีแผ่นพลาสติก  

       โพลีคาร์บอเนตอย่างดีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. สามารถเปิด-ปิด ได้

       ส้าหรับกรรมการจดบันทึก เก้าอี ผู้ช่วยกรรมการมีระยะความสูง

       จากพื นถึงต้าแหน่งยืนไม่น้อยกว่า 28 ซม. มีพนักพิงหลัง และมีชุดคลุมปิดท่ีฐาน

       ทุกด้านเพ่ือความสวยงาม

  2.3 ตัวเสาด้านในเป็นวัสดุชนิดท่อเหล็กกลวง ผิวด้านนอกพ่นสีกันสนิม มีผิว

       ด้านหน่ึงเป็นเหล่ียมกว้างไม่น้อยกว่า 40 มม. ผิวอีกด้านเป็นคร่ึงวงกลม

       มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

       มีระยะห่างจากผิวเหล่ียมถึงผิวโค้ง ไม่น้อยกว่า 50 มม. ตัวเสาด้านนอก

       เป็นวัสดุท่อเหล็กกลวง ชุบสีกันสนิมด้วยระบบ Powder Coating 

       มีผิวด้านหน่ึงเป็นเหล่ียม กว้างไม่น้อยกว่า 55 มม. ผิวอีกด้านเป็นคร่ึงวงกลม

       ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 55 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

       มีระยะห่างจากผิวเหล่ียมถึงผิวโค้ง ไม่น้อยกว่า 60 มม.

  2.4 โครงสร้างฐานท้าจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ท่ีมี

       เหล็กระแนงขนาดไม่น้อยกว่า 25x50 มม. เรียงเป็นระนาบเดียวกันเพ่ือ

       กระจายน ้าหนักลงบนพื นจ้านวนไม่น้อยกว่า 7 อัน เรียงกัน 

       เพ่ือรองรับน ้าหนักจากถังน ้าถ่วงน ้าหนักข้างละ 4 ใบ หนักใบละ

       ประมาณ 30 กิโลกรัม ออกแบบส้าหรับใช้ได้ทั งการแข่งขัน

       ในโรงยิมส์และการแข่งขันกลางแจ้งบนพื นชายหาด

  2.5 ปรับความสูงต้่าของเสาด้วยระบบกลอนสปริงได้ 2 ระดับคือ 1.45 เมตร 

       และ 1.55 เมตร มีชุดนวมหุ้มเสาทั ง 2 ด้าน เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ

       ของนักกีฬา

3. ได้รับการรับรองใช้ในการแข่งขันจากสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย (ASTAF)

    และสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล รายการประกอบ ชุด 200,000

1. อุปกรณ์แสดงผลการฟาวล์

2. ป้ายคะแนนระบบดิจิตอล

3. เคร่ืองจับเวลา 24,14 วินาที พร้อมขาตั ง

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล *

คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์แสดงผลการฟาวล์

กีฬาบาสเกตบอล
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 1.1 ตัวเลขการฟาวล์ของนักกีฬา

 1.2 ตัวเลขการฟาวล์ของของทีม

 1.3 ป้ายลูกศรแสดงสลับการครองบอล

 1.4 อุปกรณ์ทั งหมดบรรจุอยู่ในกล่อง สะดวกในการพกพา

2. ป้ายคะแนนระบบดิจิตอล

 2.1 ป้ายจับเวลาและเก็บคะแนนระบบดิจิตอล ขนาดไม่นอยกว่า 620x405x275 มม.

      น ้าหนัก 4.75 กิโลกรัม ใช้พลังงาน : มากกว่า 25 วัตต์             

 2.2  ใช้แหล่งจ่ายไฟ 100-240 Vac / 12 Vdc – 2.5 A

 2.3 ระยะสูงสุดท่ีสามารถมองเห็น 50 เมตร

 2.4 time accuracy มากกว่า 0.5 วินาทีต่อวัน

 2.5 มีโปรแกรมใช้งาน 8 ประเภท 

3. เคร่ืองจับเวลา 24 วินาที พร้อมขาต้ัง

 3.1 ตัวควบคุม 1 ยูนิต (BBSC BxP)

 3.2 จอแสดงผล 2 ยูนิต (BBSCOP)

 3.3 สายไฟยาว 40 เมตร 2 เส้น ส้าหรับเช่ือมต่อตัวควบคุม และจอแสดงผล 

      ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

 3.4 ขาตั งเคร่ืองจับเวลา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล *

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2 แป้นบาสเกตบอล รายการประกอบ ชุด 900,000

(ระบบไฮดรอริค) 1. แป้นบาส

2. ห่วงตาข่าย

3. ตัวฐานของแป้นบาส

4. ขนาดเหล็ก

5. เคร่ืองบอกเวลาดิจิตอล

6. เคร่ืองจับเวลา 24,14 วินาทีพร้อมขาตั ง

7. สกอร์บอร์ด

    คุณลักษณะ

1. แป้นบาส

1.1 แป้นบาสท้าจากวัสดุ Organic Glass เป็นแบบโปร่งใส แข็งแรง ทนทาน 

ไม่แตกง่ายและเบา

1.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 x 1.05 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.

1.3 ขอบป้องกันแป้นบาสท้าจาก Polyurethane อย่างดี

มีความต้านทานความคงทน เหมาะส้าหรับในร่ม
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2. ห่วงตาข่าย

2.1 ท้าจากวัสดุ Elastic Ring พร้อมตาข่าย

2.2 ห่วงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 ซม.

2.3 ห่วงท้าจากเหล็กตัน ขนาดไม่น้อยกว่า Dia 20 มม.

2.4 ตัวห่วงเป็นแบบดับเบิลสปริง

3. ตัวฐานของแป้นบาส

3.1 สามารถปรับยืดออกได้ตามมาตรฐานสากล 2.55 เมตร

โดยใช้ระบบ auto elastic-hydraulic

3.2 ตัวฐานมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.1 x 2.2 เมตร (กว้างxยาว) ความสูงด้านหน้า

  ไม่น้อยกว่า 55 ซม. ความสูงด้านหลังไม่น้อยกว่า 45 ซม.

3.3 ความหนาของแกนกลางอยู่ระหว่าง 3-4 มม.

3.4 วัสดุท้าจากเหล็กอย่างดี

3.5 สามารถปรับความสูง-ต้่าได้จากฐานถึงห่วงอยู่ท่ี 3.05 เมตร

โดยใช้ระบบ auto elastic-hydraulic

3.6 แผ่นป้ายเหล็กท้าด้วย electrostatic powder coating 

ช่วยกันรังสี UV กันสีลอกและกันสนิม

3.7 ห่อหุ้มด้วยหนังอย่างดีและมี sponge ใส่ด้านในเพ่ือรองรับการกะแทก

3.8 สามารถเคล่ือนย้ายได้ มีไม่ต้่ากว่า 6 ล้อ

  3.9 โรงงานท่ีผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

       GB/T24001-2004 Idt ISO14001 : 2004 

       และ ใบรับรองจากอาชีวอนามัยและระบบการจัดการความปลอดภัย 

       GB/T28001-2001 Standard และใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ 

       GB/T19001 - 2008 Idt ISO 9001:2008 Standard

3.10 ใช้ไฟขนาด 220 โวลต์

4. ขนาดเหล็ก

4.1 ขนาดเหล็กกลมด้านหลังแป้น Dia.ขนาดไม่น้อยกว่า 42 มม.

4.2 ขนาดเหล็กเหล่ียมด้านหลังแป้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3x5 มม.

4.3 ขนาดเหล็กเหล่ียมท่ียืดออก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x4 มม.

4.4 ขนาดเหล็กเหล่ียมท่ียืดขึ น ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x3 มม.

5. เคร่ืองบอกเวลาดิจิตอล

5.1 หน้าจอเป็นแบบ LED ใช้ส้าหรับบอกเวลาขณะเล่นบาสเก็ตบอล

5.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 100x480x380 มิล (กว้างxยาวxสูง)

5.3 สายไฟยาวไม่ต้่ากว่า 2 เมตร และสายสัญญาณ 2 เส้น ยาวไม่ต้่ากว่า 45 เมตร

5.4 ติดตั งมากับตัวแป้นบาส
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6. เคร่ืองจับเวลา 24,14 วินาทีพร้อมขาต้ัง

6.1 เคร่ืองควบคุม 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 29x18.2x7.8 ซม. 

น ้าหนักไม่น้อยกว่า 850 กรัม

6.2 จอแสดงผล 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 42x5.5x29 ซม.

     น ้าหนักไม่น้อยกว่า 1.7 กิโลกรัม

6.3 ขาตั งพื นส้าหรับจอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 50x46x80 ซม

6.4 สายไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร จ้านวน 2 เส้น ส้าหรับเช่ือมต่อ

กับเคร่ืองควบคุมและจอแสดงผล

6.5 ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์

7. สกอร์บอร์ด

7.1 จับเวลาและเก็บคะแนน ส้าหรับกีฬาอย่างน้อย เช่น บาสเกตบอล ,  

     ฟุตบอล, แฮนด์บอล, มวยปล ้า, มวยสากล, ยูโด, เทนนิส, ปิงปอง, 

แบดมินตัน, วอลเล่ย์บอล

7.2 ใช้เป็นนาฬิกา มีโปรแกรมจับเวลา จับเวลารอบ และจับเวลานับถอยหลัง 

     ส้าหรับช่วงการแข่งขันได้

7.3 นาฬิกามีสัญญาณเตือน มีเสียงสัญญาณ นกหวีด ส้าหรับแจ้งหมดเวลา,

     ฟาวล์, มีช๊อตคล็อก (Shot Clock) (บาสเกตบอล) 

7.4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 62x40.5x27.5 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 

7.5 มีน ้าหนักไม่น้อยกว่า 4.75 กิโลกรัม

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเบสบอล  รายการประกอบ ชุด 566,000

1. ไม้เบสบอล 8 อัน

2. ชุดเบสยางชนิดแข่งขัน มาตรฐานสากล 1 ชุด

3. ไม้ปรับพื นสนาม 20 อัน

4. ซุ้มซ้อมตีลูก 1 ชุด

5. รถเข็นใส่อุปกรณ์ 3 ล้อ 2 คัน

6. รั วตาข่ายสูง 1 ชุด

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล  รายการประกอบ ชุด 20,000

1. เสาประตูฟุตซอล

2. รถเข็นตะแกรงเหล็กใส่ฟุตซอล

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล  รายการประกอบ ชุด 60,000

กีฬาเบสบอล

กีฬาฟุตบอล

กีฬาฟุตซอล
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1. เสาฟุตบอล (7 คน)

2. เสาประตูเล็ก (โกว์หนู) 

3. เสาประตูฟุตบอล

4. รถเข็นตะแกรงเหล็กใส่ฟุตบอล

5. เคร่ืองป๊ัมลมแบบไฟฟ้า

6. รถโรยเส้นสนาม ชนิดปูนแห้ง

7. รถโรยเส้นสนาม ชนิดปูนน ้า 

8. เสาฝึกโหม่งบอล 4 ทิศ

9. ก้าแพงคน

10. เตียงแทรมโพลีน

11. ชุดม้าน่ังส้ารอง 12 ท่ีน่ัง

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล  รายการประกอบ ชุด 490,000

1. เสาวอลเลย์บอล 

2. เสาวอลเลย์บอลเคล่ือนท่ีได้

3. เสาอากาศ

4. เบาะหุ้มเสา

5. ตาข่าย

6. รถเข็นใส่ลูกวอลเลย์บอล 

7. เก้าอี กรรมการ

8. ป้ายบอกคะแนน 

9. เคร่ืองป๊ัมลมแบบไฟฟ้า

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล  รายการประกอบ ชุด 30,000

ชายหาด 1. เสาวอลเลย์บอลชายหาด

2. เสาอากาศวอลเลย์บอล 

3. เส้นสนามวอลเลย์บอลชายหาด

4. เบาะหุ้มเสา

5. ตาข่าย

6. รถเข็นใส่ลูกวอลเลย์บอล 

7. เก้าอี กรรมการ

8. ป้ายบอกคะแนน 

9. เคร่ืองป๊ัมลมแบบไฟฟ้า

กีฬาวอลเลย์บอล
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* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

กีฬาฮอกก้ี 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาฮอกกี  รายการประกอบ ชุด 265,000

(ในร่ม) 1. เสาประตู จ้านวน 1 คู่

2. ชุดป้องกันผู้รักษาประตู จ้านวน 2 ชุด

3. ไม้ฮอกกี  จ้านวน 28 อัน

4. หน้ากากชาร์ตซ็อตคอนเนอร์ (Penalty Face Mask) จ้านวน 4 อัน

 คุณลักษณะ

1. เสาประตู 

 1.1 เป็นเหล็กมีด้านเหล่ียมส่ีด้าน ความกว้างระหว่างเสา 3 เมตร ( วัดจากด้านใน)

      ปลายเสาด้านบนเช่ือมต่อด้วย คานขวางสูงจากพื นดิน 2 เมตร (วัดจากด้านใน)

 1.2 เสาประตูและคานประตูด้านหน้ากว้างระหว่าง 5 -7.5 ซม. 

 1.3 เสาและคานต้องทาสีขาว เสาประตูสามารถถอดแยกส่วนจากตัวคานประตูได้

      และเม่ือเวลาประกอบเข้ากับตัวเสาต้องมีอุปกรณ์ล็อคเพ่ือความม่ันคง แข็งแรง

 1.4 กระดานข้างและกระดานหลังทาสีเขียว ท้าจากแผ่นโลหะ บุด้วยวัสดุรองรับ

      แรงกระแทกท่ีมีความแข็งแรงทนทาน สามารถถอดแยกส่วนจากตัวโครงเสาได้

      และเม่ือเวลาประกอบเข้ากับตัวเสาต้องมีอุปกรณ์ล็อคเพ่ือความม่ันคง แข็งแรง

 1.5 ตาข่ายใช้ส้าหรับประตูฮอกกี โดยเฉพาะท้าจากวัสดุไนลอน มีความแข็งแรง 

      ทนทานต่อแรงกระแทกของลูกเป็นอย่างดี ช่องตาข่ายมีความกว้าง

      และยาวไม่เกิน 45 มม. ในแต่ละช่อง 

* หมายเหตุ ขนาดและรูปแบบของเสาประตูและตาข่ายต้องเป็นไปตามกติกาการแข่งขันฮอกกี ในร่ม 

              (Indoor Hockey) ของสหพันธ์ฮอกกี นานาชาติ (FIH)

2. ชุดป้องกันผู้รักษาประตู 

 2.1 เคร่ืองป้องกันขาประตู (Legguards & Kickers)

  2.1.1 เคร่ืองป้องกันขา (Legguards) วัสดุด้านนอกท้าจากโฟมลามิเนต

         เนื อแข็งอย่างดีมีความยืดหยุ่นลดแรงกระแทกจากส่ิงท่ีมากระทบ 

         ด้านในวัสดุท้าจากโฟมหรือฟองน ้ามีความยืดหยุ่นเข้ารูปกับขาเม่ือสวมใส่

         แล้วสามารถเคล่ือนไหวเข่าและข้อเท้าได้ มีสายรัดและตัวล็อคสาย

         ท่ีสามารถปรับความยาวได้

  2.1.2 เคร่ืองป้องกันเท้า (Kickers) วัสดุด้านนอกท้าจากโฟมลามิเนต โดยเฉพาะ

         พื นท่ีบริเวณหลังเท้าและข้างเท้าด้านใน จะต้องมีความหนาและ

         ทนแรงกระแทกได้ดีเป็นพิเศษ ท้าจากวัสดุท่ีช่วยเพ่ิมการ กระดอนของลูก 

         (High rebound) มีขนาดเข้ารูปกับเท้าผู้รักษาประตูและเข้าชุด

         กับเคร่ืองป้องกันขา (Legguards) มีสายรัดและตัวล็อคสาย
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         ท่ีสามารถปรับความยาวได้

 2.2 หมวกผู้รักษาประตู (Helmets ) 

  2.2.1 วัสดุด้านนอกท้าด้วยพลาสติกเนื อแข็งหรือดีกว่าครอบได้ทั งศีรษะ

         ด้านหน้ามีโครงเหล็กกันลูก ด้านในขึ นรูปจากโฟมท่ีมีความหนาแน่นสูง

         รองรับแรงกระแทกได้ดี มีสายรัดคางและตัวล็อคปรับความยาวได้      

         รวมถึงมีตัวล็อคด้านหลังศรีษะแบบยืดหยุ่นและปรับความยาวได้ 

         มีน ้าหนักเบา

 2.3 เคร่ืองป้องกันคอผู้รักษาประตู (Throat Shield)  

  2.3.1 ท้าจากพลาสติกเนื อแข็งใช้ส้าหรับป้องกันล้าคอของผู้รักษาประตู

 2.4 สนับกางเกงผู้รักษาประตู (Padded Shorts)

  2.4.1 ลักษณะคล้ายกางเกงขาสั น บุด้วยโฟมกันกระแทก ตัวผ้าด้านนอกท้าจาก

         ไนลอน เนื อผ้ามีความยืดหยุ่น ตัวโฟมรองรับแรกกระแทกได้เป็นอย่างดี 

         เพ่ือป้องกันแรงกระแทกบริเวณสะโพก เอวและต้นขา

  2.4.2 ด้านหน้ามีสายร้อย หรือสายรัดและตัวล็อคท่ีสามารถปรับระดับความยาวได้

         ส้าหรับสวมใส่และถอดได้

  2.4.3 เอวเป็นฟองน ้าเนื อแข็งป้องกันลูกและมีสายรัดส้าหรับรัดเอว

  2.4.4 กางเกงคลุม (over shot) ส้าหรับใส่ทับสนับกางเกงผู้รักษาประตู   

         (Padded Shorts) ท้าจากวัสดุไนลอนขนาดเข้าชุดพอดีกับสนับกางเกง

 2.5 เคร่ืองป้องกันหน้าอก ไหล่ และแขนผู้รักษาประตู (Body Armour)

  2.5.1 ด้านนอกล้าตัวท้าจากพลาสติกหรือโฟมเนื อแข็งมีฟองน ้ารองอยู่ด้านใน

         ทั งหมดเย็บประกอบกันเป็นชุดอย่างเรียบร้อยสะดวกต่อการสวมใส่

         สามารถป้องกันและรองรับแรงกระแทกบริเวณล้าตัว หน้าอก ไหล่ ต้นแขน

         ข้อศอก และปลายแขนสามารถปรับระดับความกว้างช่วงตัว และหน้าอก

         ให้พอดีกับผู้สวมใส่ได้

 2.6 เสื อคลุมสนับอกผู้รักษาประตู (Smock)  

  2.6.1 เป็นเสื อผ้าไนล่อนแขนยาวท่ีเบาระบายอากาศได้ดี ใช้ส้าหรับสวมใส่

         ทับเคร่ืองป้องกันหน้าอก และล้าตัว

 2.7  เคร่ืองป้องกันมือผู้รักษาประตู (Hand Protectors)

  2.7.1 ด้านมือซ้าย วัสดุด้านนอกท้าจากโฟมลามิเนต สามารถป้องกันแรงกระแทก

         จากลูกด้านในท้าจากโฟมหรือฟองน ้า สามารถสวมใส่ทั งมือ มีสายรัดล็อค

         บริเวณข้อมือโดยด้านฝ่ามือด้านนอกมีพื นผิวลักษณะเรียบและท้าจากวัสดุ

         ท่ีช่วยเพ่ิมการกระดอนของลูก (High rebound)

 2.7.2 ด้านมือขวา วัสดุด้านนอกท้าจากโฟมลามิเนต สามารถป้องกันแรงกระแทก

        จากลูกด้านในท้าจากโฟมหรือฟองน ้า สามารถสวมใส่ทั งมือ มีสายรัดล็อค
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        บริเวณข้อมือสามารถสวมใส่ทั งมือ โดยมีช่องส้าหรับใส่ไม้เพ่ือให้มือด้านขวา

        สามารถถือไม้ได้ท้าจากวัสดุท่ีช่วยเพ่ิมการ กระดอนของลูก (High rebound)

 2.8 ไม้ส้าหรับผู้รักษาประตู (Save)

  2.8.1 มีด้านแบนอยู่ด้านซ้ายมือของตัวไม้ 

  2.8.2 น ้าหนักของไม้ไม่เกิน 22 ออนซ์ และไม่น้อยกว่า 20 ออนซ์

  2.8.3 สามารถผ่านวงแหวนท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.10 ซม. ได้

* หมายเหตุ  คุณลักษณะทุกรายการต้องอยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน

3. ไม้ฮอกก้ี (Hockey Stick) 

 3.1 หัวไม้ (Headshapes) ต้องมีรูปแบบความโค้งหัวไม้ 1) รูปแบบฮุค (Hook)

      2) รูปแบบไมโคร (Micor) และ 3) รูปแบบแมกซ่ี (Maxi) เท่านั น

 3.2 รูปแบบความโค้งของไม้ (Blade Profile)  ความโค้งแบบมิดโบว์ (Mid-Bow)

      หรือความโค้งแบบไดนาโบว์ (Dyna-Bow) เท่านั น

 3.3 สามารถผ่านวงแหวนท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.10 ซม. ได้โดยตลอด

 3.4 ความยาวของไม้ไม่ต้่ากว่า 36.5 นิ ว และไม่เกิน 37.5 นิ ว

 3.5 วัสดุต้องท้าจากวัสดุผสม (Composite) ซ่ึงประกอบด้วย Fiber Glass

      Aramid และ Carbon เท่านั น

 3.6 เป็นไม้ฮอกกี ท่ีใช้เล่นฮอกกี ในร่ม (Indoor Hockey) โดยเฉพาะ

* หมายเหตุ  ขนาด รูปลักษณ์ และคุณภาพของไม้ต้องเป็นไปตามกติกาการแข่งขันฮอกกี ในร่ม (Indoor Hockey)

               ของสหพันธ์ฮอกกี นานาชาติ (FIH)

4. หน้ากากชาร์ตช็อตคอนเนอร์ (Penalty Face Mask)

 4.1 ด้านนอกวัสดุผลิตจากพลาสติกเนื อแข็งอย่างดี ป้องกันแรงกระแทก

      ได้เป็นอย่างดี

 4.2 ด้านใน (ส่วนท่ีสัมผัสใบหน้า) ท้าจากฟองน ้า มีความนุ่มยืดหยุ่น

 4.3 มีสายรัดด้านหลังแบบยางยืดคุณภาพดี สามารถปรับระดับให้กระชับกับใบหน้า

 4.4 เป็นหน้ากากส้าหรับป้องกันการรับซ็อตคอนเนอร์ของผู้เล่นท่ีสามารถส่วมใส่

      แล้วมีวิสัยทัศน์ในการมองอย่างชัดเจน

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล  รายการประกอบ ชุด 40,000

1. เสาประตูแฮนด์บอล

2. ป้ายบอกคะแนนและบอกเวลาไฟฟ้า

3. รถเข็นลูกแฮนด์บอล

4. เคร่ืองป๊ัมลมแบบไฟฟ้า

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

กีฬาแฮนด์บอล
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กีฬาเทเบิลเทนนิส

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส  รายการประกอบ ชุด 60,000

1. ป้ายบอกคะแนน

2. โต๊ะเทเบิลเทนนิส

3. แผงกั นลูกเทเบิลเทนนิส

4. เก้าอี ตัดสิน

5. โต๊ะตั งป้ายนับคะแนน

คุณลักษณะ

1. ป้ายบอกคะแนน

 1.1 ท้าจากพลาสติกแข็ง

 1.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 42x4x24 ซม. (กว้างxยาวxสูง)

 1.3 มีตัวเลขบอกคะแนน 0-30 และบอกเซทการแข่งขัน 0-7

2. โต๊ะเทเบิลเทนนิส

 2.1 โต๊ะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 152x274x76 ซม. 

      (กว้างxยาวxสูง)

 2.2 โต๊ะต้องมีความกระดอนสม้่าเสมอ เม่ือเอาลูกเทเบิลเทนนิสมาตรฐาน

      ปล่อยจากความสูงระดับ 30 ซม. ลูกจะกระดอนขึ นจากพื นผิวโต๊ะประมาณ 

      23 ซม.

 2.3 ขอบโต๊ะด้านบนของพื นผิวโต๊ะทั ง 4 ด้าน เป็นเส้นขาวขนาดกว้าง 2 ซม.

      ด้านยาวทั ง 2 ด้าน เรียกว่า เส้นข้าง ด้านกว้างทั ง 2 ด้าน เรียกว่า เส้นสกัด 

      ส้าหรับการแข่งขันประเภทคู่ในแต่ละแดนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน  

      ด้วยเส้นสีขาวมีขนาดกว้าง 3 มม. โดยขีดขนานกับเส้นข้าง เรียกว่าเส้นกลาง

 2.4 ต้องเป็นโต๊ะท่ีได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ

3. แผงก้ันลูกเทเบิลเทนนิส

 3.1 ท้าด้วยเหล็กมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.

 3.2 มีผ้าหรือพลาสติก PVC คุม ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.

 3.3 มีจ้านวน 18 แผง

4. เก้าอ้ีตัดสิน

 4.1 ท้าด้วยโครงเหล็กพับเก็บได้

 4.2 มีเบาะรองน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน ้า

 4.3 เบาะรองน่ังต้องสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จากพื นถึงเบาะรองน่ัง

5. โต๊ะต้ังป้ายนับคะแนน

 5.1 ท้าด้วยโลหะหรือไม้มีลักษณะไม่สะท้อนแสง สีด้า

 5.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 70x90x76 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
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2 เคร่ืองยิงลูกเทเบิลเทนนิส คุณลักษณะ ชุด 30,000

1. สามารถปรับระดับความเร็ว ความแรง ความหมุนของลูกเทเบิลเทนนิส

ได้ในหลายระดับ

2. สามารถตั งเวลาและก้าหนดจ้านวนครั งการยิงได้

3. ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทคอนโทล ระบบดิจิตอล

กีฬาแบดมินตัน

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน  รายการประกอบ ชุด 25,000

1. เก้าอี กรรมการ

2. ตาข่ายแข่งขันแบบ 2 ชั น

3. เสาแบดมินตันโลหะมีล้อเล่ือน

4. ป้ายบอกคะแนน

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 

กีฬากระบ่ีกระบอง

1 ชุดอุปกรณ์กีฬากระบ่ีกระบอง  รายการประกอบ ชุด 60,000

1. ดาบเหล็ก

2. โล่เขียนลาย

3. เขนเขียนลาย

4. ดั งเขียนลาย

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 
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ประเภทท่ัวไป

1 ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน รายการประกอบ ชุด 526,000

1. โต๊ะบรรยาย จ้านวน 1 ตัว

2. เก้าอี บรรยาย จ้านวน 1 ตัว

3. ชุดกระดานอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 97 นิ วพร้อม pad ไร้สาย 

   จ้านวน 1 ชุด

4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ ว 1 จอ

5. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

   จ้านวน 1 เคร่ือง

6. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ้านวน 1 เคร่ือง

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ้านวน 1 ตัว

8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 

   (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ้านวน 1 เคร่ือง

9. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จ้านวน 1 เคร่ือง

10. เคร่ืองเล่น Blu Ray Disc จ้านวน 1 เคร่ือง

11. เคร่ืองเสียง 1 ชุด

คุณลักษณะ

1. โต๊ะบรรยาย

  1.1 โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75 ซม. (กว้างxยาวxสูง) หรือดีกว่า

  1.2 ส่วนของ Work Top เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม.

      ตลอดทั งแผ่น ตอนบนปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate)

      ลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ส่วนใต้ Top ปิดด้วย

      วัสดุกันความชื น ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันน ้าชนิด

      Hot Melt Grade A พร้อมเจาะช่องร้อยสายไฟ

  1.3 ส่วนของตัวตู้ (Cupboard) ท้าด้วยไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.

      ปิดผิวด้วยลามิเนต (High Pressure Laminate) ลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า

      0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

      ด้วยกาวกันน ้าชนิด Hot Melt Grade A

  1.4 ส่วนหน้าลิ นชัก ท้าด้วยไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.

      ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 

      0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.  ทั ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน ้า

      Hot Melt Grade A

  1.5 รางลิ นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (Self Closing System) 

      โดยลิ นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ นชักเป็นโลหะ
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      ชุบอีพ๊อกซ่ี (Epoxy Coated) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั งเป็นรางระบบ

      Stop 2 ชั น (Double Stop) โดยเม่ือดึงลิ นชักออกมาจนสุดลิ นชักจะไม่หลุด

      ออกมา และลูกล้อท้าจากพลาสติกชนิดซับเสียง เม่ือเล่ือนลิ นชักจะมีเสียงเบา

      และล่ืน เป็นผลิตภัณ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001

  1.6 ท่ีวางคีย์บอร์ด ท้าด้วยไม้ปารฺติเกิ ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. 

      ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate)

      ลายไม้หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.  ปิดขอบด้วย PVC

      หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวน ้าชนิด Hot Melt Grade A

  1.7 มีการล็อคด้วยกุญแจเพ่ือป้องกันครุภัณฑ์เสียหาย

  1.8 มีโต๊ะส้าหรับวางเคร่ืองปริ นเตอร์

2. เก้าอ้ีบรรยาย

  2.1 เป็นเก้าอี แบบมีเท้าแขน และพนักพิงสูงถึงบ่า หรือดีกว่า

  2.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 58x68x105 ซม. (กว้างxลึกxสูง) หรือดีกว่า

  2.3 สามารถหมุนและปรับระดับสูง-ต้่าได้ด้วยโช๊คแก๊ส หรือไฮโดรลิค หรือเทียบเท่า

  2.4 วัสดุหุ้มเป็นหนังเทียมหรือดีกว่า

  2.5 มีล้อสามารถเคล่ือนย้าย และรองรับน ้าหนักได้ดี

3. ชุดกระดานอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 97 น้ิวพร้อม pad ไร้สาย 

     รายละเอียดชุดกระดาน

  3.1 เทคโนโลยี Electromagnetic ระบบไร้สาย ขนาดวัดตาม

       เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 97 นิ ว

  3.2 ตัวบอร์ดท้าจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน พื นผิวสีขาว 

       มีค่าความละเอียดภายใน 4,096 จุด/นิ ว ค่าความละเอียด

       ในการใช้งาน 1,000 เส้น/นิ ว หรือ 46,500x83,000 pixels

  3.3 อัตราการตอบสนอง 250 เส้น/วินาที

  3.4 ระบบการท้างานบน Window 98, NT, 2000, ME, XP,

       Windows7, MAC OSx หรือดีกว่า

  3.5 มีปากกาเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับจอภาพ 2 ด้าม เป็นระบบ 

       Rechargeable ท้าหน้าท่ีแทนเมาส์ เคร่ืองชาร์ตติดตั งท่ีตัวบอร์ด

  3.6 มีปุ่มค้าส่ังฟังก์ช่ันพื นฐานอยู่บนจอรับภาพ ส้าหรับควบคุมส่ังงาน

       โปรแกรมท่ีใช้ร่วมกับจอ เพ่ือสะดวกในการใช้งาน โดยมีค้าส่ัง

       ไม่น้อยกว่า 18 ค้าส่ัง

  3.7 สามารถบันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล GWB, JPG, BMP,

       GIF, TIFF, PNG, PDF, HTML

  3.8 สามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวในโปรแกรมได้โดยรองรับไฟล์ชนิด AVI
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  3.9 สามารถเพ่ิมลดเมนูในทูลบาร์ได้ และแสดงช่ือเคร่ืองมือเป็นภาษาไทย

  3.10 มีโปรแกรมช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนมากมาย เช่น

        สร้างหน้ากระดาษขาว, ปากกาเขียนรูปแบบต่างๆ, 

        คลังภาพทุกวิชา, คลังภาพเคล่ือนไหว, บันทึกวีดีโอ

  3.11 สามารถใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมกัน 2 แท่ง

  3.12 โปรแกรมควบคุม สามารถแบ่งหน้าจอกระดานอิเล็กทรอนิกส์

         เป็น 9 ส่วน เพ่ือรองรับการใช้อุปกรณ์โต้ตอบแสดงผลงาน

         ท่ีแตกต่างได้พร้อมกัน

  3.13 สามารถ upgrades โปรแกรมจาก Web-site ตลอดเวลาได้โดย

         ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  3.14 สามารถใช้งานร่วมกับ Tablet หรือ iPad ได้เป็นอย่างดี

         เสมือนเป็นอุปกรณ์โต้ตอบ

  3.15 มีซอฟท์แวร์ควบคุมการท้างาน ดังนี 

   3.15.1 สามารถน้าเสนอรูปแบบ กราฟฟิก ภาพน่ิง วีดีโอ เสียงได้

   3.15.2 สามารถเขียนไฮไลท์ข้อความบนซอฟต์แวร์อ่ืนได้

   3.15.3 สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

            เป็นอย่างน้อย

   3.15.4 สามารถแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์

   3.15.5 สามารถบันทึกไฟล์ผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมการท้างานได้

   3.15.6 สามารถใช้งานร่วมกับ Ms Office และสามารถบันทึกข้อมูล

           ท่ีเขียนรูปแบบของไฟล์เอกสาร, ไฟล์ค้านวณ, ไฟล์น้าเสนอ, PDF, HTML

           รวมทั งวีดีโอไฟล์ได้

   3.15.7 สามารถ Input ตัวอักษรภาษาไทยได้ ผ่านแป้นพิมพ์เสมือน

            (Virtual Keyboard)

   3.15.8 สามารถบันทึกข้อมูลการสอนบนกระดานทั งภาพและเสียง

           ในรูปแบบวีดีโอไฟล์

  3.16 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของ

         ผลิตภัณฑ์หรือผู้น้าเข้า

  3.17 ผลิตภัณฑ์จากโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001

  3.18 มาตรฐานการแผ่กระจายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า IEC/EN

        60950-1 มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA 60950-1

  รายละเอียด Pad ไร้สาย

  3.19 มีขนาดไม่น้อยกว่า 11x10.4 นิ ว พื นท่ีการใช้งานไม่น้อยกว่า 6.3x8 นิ ว

  3.20 มีสวิตซ์เปิดปิด พร้อมหน้าจอ LCD
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  3.21 เป็นระบบ Rechargeable พร้อมสายชาร์ต สามารถใช้งาน

         ได้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อการชาร์ต 1 ครั ง

  3.22 มีปากกาอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะส้าหรับเขียน เป็นระบบ

         Rechargeable ชาร์ต พร้อมตัวกระดาน

  3.23 มีไอคอนแสดงสถานะขณะก้าลังชาร์ตบนหน้าจอ LCD

  3.24 ปากกาสามารถใช้แทนเมาส์ได้เป็นอย่างดี

  3.25 ใช้เทคโนโลยีอิเล็กโตรแมกนิติก (Electromagnetic)

  3.26 มีค่าความละเอียด 4,000 จุด/นิ ว

  3.27 เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Wireless (RF Com) หรือ USB

  3.28 สามารถท้างานได้ไกลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมาณ 50 ฟุต 

         หรือ 15.24 เมตร

  3.29 สามารถเช่ือมต่อได้ 9 เคร่ืองต่อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

         พร้อมโปรแกรมแบ่งหน้าจอ

  3.30 มี Tool bar ค้าส่ังพื นฐาน ทั งหมด 14 รายการ

         ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

  3.31 สามารถปรับเปล่ียนช่ือของกระดานได้ตามต้องการ

        เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ้า

  3.32 มีโปรแกรมช่วยในการ Presentation ท่ีสนับสนุนการท้างานบน

        MS Windows XP และสามารถใช้งานร่วมกับ MS Power Point

        ได้เป็นอย่างดี

  3.33 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

         หรือผู้น้าเข้า

  3.34 ผลิตภัณฑ์จากโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001

4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว 

  4.1 เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ นลงของจอภาพ

       และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

  4.2 มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดท่ีในแกนสามารถหมุนย้อนกลับได้ ซ่ึงสามารถ

       ควบคุมการหยุดของจอได้ทุกต้าแหน่ง และจะหยุดอัตโนมัติเม่ือขึ นสุดหรือลงสุด

  4.3 มีขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ ว

  4.4 กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั งกับผนังหรือเพดานได้

  4.5 มีระบบป้องกันการ Overload และตัดไฟอัตโนมัติเพ่ือป้องกัน

       ความเสียหายของมอเตอร์

  4.6 ชุดควบคุมได้รับการรับรองมาตรฐาน CE (มีเอกสารแสดง)

  4.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
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5. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

  5.1 เป็นเคร่ืองฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 

       0.63 นิ ว

  5.2 สามารถรองรับความละเอียด มาตรฐาน (1,024x768) 

       พร้อมล้าโพงขนาด 16 วัตต์

  5.3 สามารถเช่ือมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ระดับ VGA, SVGA, XGA, 

      SXGA, WXGA และ UXGA ได้เป็นอย่างน้อย

  5.4 ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 

      (ในการใช้งานแบบมาตรฐาน)

  5.5 มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 15,000:1 

  5.6 มีช่องต่อสัญญาณเข้า D-sub 15 pin 1 ช่อง, HDMI 1 ช่อง

      Composite Video 1 ช่อง, Audio 1 ช่อง, USB Type A1 ช่อง

      และ USB Type B 1 ช่อง

  5.7 สามารถเช่ือมต่อกับพอร์ต RS-232 เพ่ือควบคุมการท้างานของเคร่ือง

  5.8 ใช้หลอดภาพชนิด UHE ก้าลังไฟไม่เกิน 235 วัตต์

  5.9 สามารถฉายภาพพร้อมเสียงผ่าน USB ได้ 

        (USB Display With Audio)

  5.10 มีระบบแก้ไขภาพส่ีเหล่ียมคางหมู (Keystone Correction) 

         ได้ทั งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ

  5.11 สามารถปรับแก้ส่ีเหล่ียมคางหมูในแนวตั ง (Keystone Correction) 

         ได้ไม่น้อยกว่า ± 30 องศาและในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ± 30 องศา

  5.12 สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ ว ท่ีระยะ 0.83-13.86 เมตร 

         เป็นอย่างน้อย

  5.13 สามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ ว วัดแบบทแยงมุม 

         โดยมีระยะห่างจากจอภาพถึงเคร่ืองฉายไม่เกิน 1.69 เมตร

  5.14 มีฝาปิดครอบเลนส์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบเดียวกับ

         ตัวเคร่ือง

  5.15 มีระบบ AV Mute Slide เพ่ือใช้ในการพักการฉายภาพ

  5.16 หลอดภาพมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 5,000 ช่ัวโมง ท่ีการท้างาน 

         ในโหมด HighBrightness

  5.17 ใช้ช่วงเวลาในการ Start UP ไม่เกิน 8 วินาที

  5.18 มีระบบ Instant Off เพ่ือรองรับการปิดเคร่ืองได้โดยไม่ต้องรอ Cool-Down

  5.19 สามารถตั ง Password เพ่ือรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง

  5.20 มีเอกสารรับรองคุณลักษณะ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
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  5.21 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

6. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ

  6.1 เป็นเคร่ืองฉายภาพสามมิติ สามารถใช้งานร่วมเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์

       และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้

  6.2 สามารถซูมขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 440 เท่า 

  6.3 บันทึกภาพลงบนตัวเคร่ืองได้ และสามารถบันทึกภาพได้ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

  6.4 สามารถปรับโฟกัสได้ทั งแบบอัตโนมัติ และปรับด้วยมือ

  6.5 สามารถปรับแสงได้ และมีปุ่มกดส้าหรับปรับ Auto White Balance

  6.6 หัวกล้องสามารถหมุนได้ในแนวด่ิง

  6.7 มีแขนไฟส่องสว่างด้านบนเป็นชนิด LED 2 ข้าง

  6.8 มีไฟส้าหรับส่องสว่างด้านล่าง

  6.9 อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพขนาด 1/2 นิ ว CMOS ความละเอียด

       5,000,000 Pixels

  6.10 สามารถปรับความคมชัดของภาพได้

  6.11 สามารถท้าภาพปกติและภาพ Negative ได้

  6.12 สามารถหยุดภาพช่ัวคราวได้

  6.13 สามารถท้าการแบ่งภาพได้

  6.14 มีช่องรับสัญญาณอย่างน้อยดังนี 

        - RGB Input x 2

        - Video Input x 1

        - S-Video Input x 1

        - Audio Input x 1

        - Microphone x 1

  6.15 มีช่องจ่ายสัญญาณอย่างน้อยดังนี 

        - RGB Output x 2

        - Video Output x 2

        - S-Video Output x 1

        - Audio Stereo Output x 1

  6.16 มีช่องเช่ือมต่อสัญญาณ PC ทั งชนิด RS-232 และ USB

  6.17 สามารถใช้ได้ดีกับกระแสไฟฟ้าภายในประเทศไทย โดยไม่ต้องมีตัวแปลง

  6.18 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 
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   (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

9. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

10. เคร่ืองเล่น Blu Ray Disc

  10.1 สามารถอ่านแผ่น BD/DVD/CD/CD-R/RW

        และรองรับการอ่านไฟล์ MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 หรือดีกว่า

  10.2 รองรับระบบเสียง Dolby True HD และ DTS HD

11. เคร่ืองเสียง 1 ชุดประกอบด้วย

  11.1 เคร่ืองผสมสัญญาณ ขนาด 12  Ch จ านวน 1 เคร่ือง

   11.1.1 ขนาด 12 อินพุต  และมีช่อง XLR และ Phone ส้าหรับเลือกใช้

   11.1.2 มีระบบเอฟแฟคปรับแยกอิสระ Reverbs, Delays,Choruses,

            Modulations

   11.1.3 มีช่อง USB ส้าหรับ Playback และ Recording แบบ 2 in / 2 out

   11.1.4 มีช่อง AUX อย่างน้อย 3 ช่อง และแบบ Subgroup อย่างน้อย 2 ช่อง

   11.1.5 มี Power 48V Phantom

  11.2 เคร่ืองขยายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 2x450 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

   11.2.1 สามารถเลือกใช้งานได้ทั งแบบ Stereo, Parallel และ Bridge Mono

   11.2.2 มีช่องต่ออินพุตแบบ XLR ช่องต่อออกล้าโพง  

       สามารถเลือกใช้แบบ Speakon และ Binding post 

   11.2.3 มีไฟ LED ด้านหน้าเคร่ือง ส้าหรับแสดงสถานะ  

       signal presence, clip and fault ส้าหรับแต่ละสถานะ 

   11.2.4 มีก้าลังวัตต์ท่ี 4 โอห์ม 450 วัตต์ ต่อข้าง 8 โอห์ม 330 วัตต์ ต่อข้าง

       และเม่ือเลือก Bridge Mono ต้องมีก้าลังวัตต์ 900 วัตต์หรือดีกว่า

  11.3 ล าโพง 2 ทางขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 น้ิว จ านวน 1 คู่

   11.3.1 มีก้าลังวัตต์ท่ี 100 โวลต์ สามารถเลือกใช้งานได้ท่ี 30วัตต์, 20วัตต์,

       15วัตต์, 10วัตต์, 5วัตต์

   11.3.2 มีก้าลังวัตต์ท่ี 70 โวลต์ สามารถเลือกใช้งานได้ท่ี 30วัตต์, 20วัตต์, 

       15วัตต์, 10วัตต์, 5วัตต์

   11.3.3 SPL (1W/1m),  90db (1W/1m)

   11.3.4 ตอบสนองความถ่ี 80-20,000 เฮิรตซ์

  11.4 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเคร่ืองรับ จ านวน 1 เคร่ือง

   11.4.1 มีค่าความถ่ีตอบสนอง 100 เฮิรตซ์ -15 กิโลเฮิรตซ์

   11.4.2 ช่วงความถ่ีท่ี 576-865 เมกะเฮิรตซ์
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   11.4.3 ใช้ถ่านแบบ 2AA สามารถใช้งานได้ 10 ช่ัวโมง 

   11.4.4 มีช่องต่อ แบบ XLR และ Phone jack  (1/4)

   11.4.5 ไมโครโฟนแบบถือ

  11.5 ไมโครโฟนสายชนิดมือถือ จ านวน 1 ตัว

   11.5.1 เป็นแบบ Dynamic

   11.5.2 มีทิศทางรับเสียงแบบ Cardioid 

   11.5.3 ตอบสนองความถ่ี 70 เฮิรตซ์ -15 กิโลเฮิรตซ์

   11.5.4 มีสาย 10 เมตร เป็นแจ๊ค XLR 

  11.6 เคร่ืองเล่นและบันทึกเสียงดิจิตอล   จ านวน 1 เคร่ือง 

   11.6.1 เป็นเคร่ืองเล่นและบันทึกเสียงระบบ Digital MP3 แบบ USB Drive

            และ SD/MMC Card

   11.6.2 สามารถ Copy ข้อมูล MP3 ไปมาระหว่าง USB Drive กับ 

            SD/MMC Card ได้

   11.6.3 มีจุดต่อ Analog AUX In, Output และบันทึกเสียง Analog 

            เป็น MP3 ได้ทันที

   11.6.4 มีปุ่มใช้ควบคุมการใช้งานท่ีหน้าเคร่ือง และรีโมทคอนโทรล

   11.6.5 ตั งคุณภาพบันทึกเสียงได้ 3 ระดับคือ LOW 64 Kbps,

            Mid 128 Kbps และ High 256 Kbps

   11.6.6 มีรีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอร่ี 1 ชุด และสายสัญญาณ 2 เส้น

  11.7 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 U พร้อมพัดลมและรางสายไฟ

    จ านวน 1 ตู้

   11.7.1 เป็นตู้อะลูมิเนียม

   11.7.2 สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคร่ืองเสียงได้

2 ชุดห้องปฏิบัติการทาง รายการประกอบ ชุด 194,000

วิทยาศาสตร์ 1. โต๊ะปฏิบัติงานครูพร้อมเก้าอี 

2. โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์

3. เก้าอี กลมประจ้าโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์

4. โต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์

5. เก้าอี ประจ้าโต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์

6. ตู้ระดับหน้าต่างพร้อมก๊อกน ้าและอ่างน ้า

7. ตู้ทึบใต้ระดับหน้าต่าง

8. ตู้เก็บสารเคมี

9. ตู้เก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

10. ชั นหนังสืออเนกประสงค์
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ครุภัณฑ์การศึกษา

11. รถเข็นอุปกรณ์

12. แท่นยกพื น

*หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทั งก้าหนดคุณลักษณะ และตั งจ้านวนแต่ละรายการเอง 
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ครุภัณฑ์การศึกษาราคาต้ังแต่ 1  ล้านข้ึนไป

กีฬามวยปล้ า

1 เบาะมวยปล ้า รายการประกอบ ชุด 1,300,000

1. ชุดเบาะมวยปล ้า 1 ชุด มีเบาะ 72 ชิ น พร้อมผ้าใบ 1 ผืน

คุณลักษณะ

1. ชุดเบาะมวยปล้ า

  1.1 เบาะ 1 ชุด มีขนาด 12x12 เมตร ตามกฎข้อบังคับของสหพันธ์มวยปล ้า

       นานาชาติ (UWW) และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสหพันธ์มวยปล ้า  

       นานาชาติ (UWW)

  1.2 เบาะมีขนาด 2x1x0.06 เมตร จ้านวน 72 ชิ น 

  1.3 เบาะผลิตจากวัสดุ XPE โฟม เป็นโฟมคุณภาพก่ึงแข็ง สามารถคืนรูปทันที 

       หลังจากถูกกดหรือกระทบแรง ผิวทั งสองด้านฉาบด้วยส่ิงท่ีมีลักษณะ 

       คล้ายขนแกะ 

  1.4 ผ้าใบคลุมเบาะมีขนาด 12x12 เมตร วงกลมกลางเบาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

       ล้อมด้วยแถบกว้าง 10 ซม. ตามข้อก้าหนดของสหพันธ์มวยปล ้า

       นานาชาติ (UWW) ดังนี 

       1.4.1 วงกลมกลางเบาะสีน ้าเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

       1.4.2 พื นท่ีปล ้าส่วนกลางสีน ้าเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เมตร    

       1.4.3 เขตอันตรายสีส้มกว้าง 1 เมตร

       1.4.4 พื นท่ีป้องกันสีน ้าเงินกว้าง 1.50 เมตร

  1.5 ผ้าคลุมเบาะผลิตจากวัสดุสังเคราะห์มีสภาพคงทน ทนต่อสภาพอากาศ

       และกันน ้า มีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันนักกีฬาจากการล่ืนไถล ไม่มีรอยต่อ 

       มีแถบเวลโครเพ่ือจับยึดกับตัวเบาะ
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กีฬายิมนาสติก

1 ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ คุณลักษณะ ชุด 4,824,000

1. เป็นพื นสนามส้าหรับใช้ในการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ประเภทอุปกรณ์

   ฟลอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์

2. มีพื นท่ีทั งหมด 14x14 เมตร (กว้างxยาว) หรือ 196 ตร.ม. โดยมีพื นท่ี

   ส้าหรับแข่งขัน 144 ตร.ม. หรือ 12x12 เมตร (กว้างxยาว) ความสูงจากพื นถึง

   พรมชั นบน 20 ซม.

3. ประกอบด้วย

  3.1 ชั นท่ีหน่ึง 

       ด้านล่างเป็นพื นไม้ เพ่ือรองรับการกระโดดผลิตจากไม้ plywood 

ชนิดกันน ้าขั นสูง แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังต่อไปนี 

3.1.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 120x240 ซม. (กว้างxยาว) จ้านวน 50 แผ่น

3.1.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 100x240 ซม. (กว้างxยาว) จ้านวน 20 แผ่น

3.1.3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 100x100 ซม. (กว้างxยาว) จ้านวน 4 แผ่น

3.1.4 ยึดติดระหว่างพื นไม้ด้วยแถบยึด ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 93 ซม. 

                 จ้านวน 25 ผืน และขนาดยาวไม่น้อยกว่า 113 ซม. จ้านวน 175 ผืน

3.1.5 มีสปริงเหล็กคุณภาพสูง ติดตั งใต้พื นไม้เพ่ือรองรับการกระโดด 

       จ้านวน 2,270 ตัว

  3.2 ชั นท่ีสอง 

3.2.1 รองด้วยฟองน ้าอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง ประกอบเข้าเป็นผืนเดียวกัน

                 ในรูปแบบของจ๊ิกซอว์ เพ่ือการเกาะยึดกันแน่นไม่ให้เกิดช่องว่าง 

                 หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. จ้านวน 196 ชิ น

  3.3 ชั นบนสุด 

3.3.1 ปูด้วยพรมสีฟ้าผสมขนแกะ เพ่ือลดการเสียดสีและลดการกระจายแสง

                 ท่ีจะเข้าตาของนักกีฬา

3.3.2 ขนาดของพรมแต่ละผืนยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2

                 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 ซม. จ้านวน 7 ผืน

3.3.3 ยึดติดพรมแต่ละผืนเข้าด้วยแถบ Duo Velcro จ้านวน 6 เส้น 

                 และตีเส้นพื นท่ีแข่งขันด้วยแถบ Velcro สีขาว จ้านวน 4 เส้น

4. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (F.I.G. Certified)    
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ประเภทท่ัวไป

1 ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายการประกอบ ชุด 1,220,000

ขนาด 40 ท่ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 จ้านวน 1 เคร่ือง

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน จ้านวน 40 เคร่ือง

3. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network แบบท่ี 2  

   จ้านวน 1 เคร่ือง

4. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

   จ้านวน 1 เคร่ือง

5. เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จ้านวน 1 เคร่ือง

6. เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า

   3,500 ANSI Lumens จ้านวน 1 เคร่ือง 

7. จอรับภาพไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ ว จ้านวน 1 จอ

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี น่ัง จ้านวน 41 ตัว

9. อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบและการติดตั ง จ้านวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1

  1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า

       ส้าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

       ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย หรือดีกว่า

  1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit 

       มีหน่วยความจ้าแบบ Cache Memory รวมในระดับเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 11 MB

  1.3 มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า 

       มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 

  1.4 สนับสนุนการท้างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5

  1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA

       ท่ีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาทีหรือชนิด Solid State Drives

       หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

  1.6 มี DVD-RW Drive หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย

  1.7 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

       Base-T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

  1.8 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ ว จ้านวน 1 หน่วย

  1.9 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ้านวน 2 หน่วย

  1.10 มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB โดยมีตัวอักษรภาษาไทย

        และภาษาอังกฤษติดตั งอยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวรและมี Scrolling Mouse 
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        ท่ีมีการเช่ือมต่อแบบ USB

  1.11 มีซอฟท์แวร์ท่ีช่วยในการบริหารจัดการระบบ

         ซ่ึงมีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเสนอ

  1.12 ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เม้าส์ 

         ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน

  1.13 ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้รับมาตรฐาน FCC, UL

         โดยมีเอกสารมาแสดงในวันย่ืนซอง

  1.14 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

  1.15 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

  1.16 ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองจากบริษัทฯ ผู้ผลิต

         หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ 

         เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นเคร่ืองท่ีถูกน้ามาปรับปรุงใหม่

         (Reconditioned หรือ Rebuilt)

  1.17 มีเง่ือนไขการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางด้าน

         Hardware โดยเข้ามาท้าการแก้ไข/ซ่อมแซม

         ณ ท่ีติดตั งเคร่ือง (On-Site Service)

         ภายในวันท้าการถัดไป  (Next Business Day Response)

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

  2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว

       สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย

  2.2 มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด

       ไม่น้อยกว่า 4 GB

  2.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

       ไม่น้อยกว่า 1 TB จ้านวน 1 หน่วย 

  2.4 มี DVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย

  2.5 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

       Base-T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

  2.6 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า

       600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ้านวน 1 หน่วย

  2.7 มีระบบเสียงแบบ Integrated High Definition Audio หรือดีกว่า

       พร้อมหูฟัง จ้านวน 1 หน่วย

  2.8 มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB โดยมีตัวอักษรภาษาไทย

       และภาษาอังกฤษติดตั งอยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร และมี Scrolling Mouse

       ท่ีมีการเช่ือมต่อแบบ USB
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  2.9 มีไฟ LED (Light Emitting Diode) ด้านหน้าเคร่ืองส้าหรับ

         การแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดขึ นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct Detect)

         เพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื องต้น ไม่ต้่ากว่า 4 รายการ เช่น 

            - CPU 

            - Memory 

            - Mainboard 

            - Power Supply หรือ Video

         โดยจะต้องแยกการแสดงผลของแต่ละปัญหาอย่างชัดเจน

  2.10 ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เม้าส์

         ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน

  2.11 ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้รับมาตรฐาน Energy Star, EPEAT , FCC

         และ UL โดยมีเอกสารมาแสดงในวันย่ืนซอง

  2.12 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001

  2.13 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

  2.14 ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือ

         สาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ

         เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นเคร่ืองท่ีถูกน้ามาปรับปรุงใหม่

         (Reconditioned หรือ Rebuilt)

  2.15 มีเง่ือนไขการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีท่ีเกิดปัญหา

         ทางด้าน Hardware  โดยเข้ามาท้าการแก้ไข/ซ่อมแซม ณ ท่ี

         ติดตั งเคร่ือง (On-Site Service) ภายในวันท้าการถัดไป

         (Next Business Day Response)

  2.16 มีระบบ Online Support ท่ีให้บริการ Download คู่มือ

         Driver และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet

3. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2  

  3.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

  3.2 มีความเร็วในการพิมพ์ขาว-ด้า ด้วยกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 45 หน้าต่อนาที

  3.3 ความเร็วในการพิมพ์หน้าแรกไม่เกิน 6 วินาที

  3.4 มีหน่วยความจ้า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

       และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 768 MB

  3.5 สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

  3.6 มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

       จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

  3.7 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
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       Base-T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

  3.8 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

  3.9 มีระบบป้อนกระดาษจากถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray) 

       รวมได้ไม่น้อยกว่า 700 แผ่น

  3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

  3.11 ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองจากบริษัท ฯ ผู้ผลิต

        หรือ สาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ

        เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นเคร่ืองท่ีถูกน้ามาปรับปรุงใหม่

        (Reconditioned หรือ Rebuilt)

4. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4.1 เป็นเคร่ืองพิมพ์พร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

4.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด้าไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

4.3 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด้าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

       หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

4.4 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที หรือ 4.5 ภาพต่อนาที 

4.5 มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

       จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4.6 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

       โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

4.7 สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ 

4.8 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

4.9 ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองจากบริษัทฯ ผู้ผลิต

       หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ

       เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นเคร่ืองท่ีถูกน้ามาปรับปรุงใหม่

       (Reconditioned หรือ Rebuilt)

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA

  5.1 เป็นเคร่ืองส้ารองไฟฟ้าระบบ

       True On line Double Conversion Design

  5.2 ก้าลังไฟฟ้า 3 kVA / 2700 วัตต์

  5.3 Input Voltage 220 VAC ± 25 % (Full load), 50 Hz ± 10%

  5.4 Input Power Factor 0.99 หรือดีกว่า

  5.5 ประสิทธิภาพทั งระบบไม่น้อยกว่า 89%

  5.6 Output  Voltage 220 Vac/230Vac/240Vac (สามารถเลือกปรับได้ง่าย 

       ผ่านแผงควบคุมด้านหน้าเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า) ± 1%, 50 Hz ± 0.1%
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  5.7 ระบบประจุแบตเตอร่ีสามารถปรับเปล่ียนการประจุแบตเตอร่ีได้ตาม

       อุณหภูมิการใช้งานอัตโนมัติ เพ่ือความเหมาะสมในการประจุแบตเตอร่ี

       และเป็นการยืดอายุการใช้งานของชุดแบตเตอร่ีให้ยาวนานขึ น

       สามารถประจุแบตเตอร่ีได้ 90 % ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ช่ัวโมง

  5.8 แบตเตอร่ีเป็นชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free,

       จ้านวนไม่น้อยกว่า 6 ลูก และตัวเคร่ืองสามารถรองรับการต่อเพ่ิมแบตเตอร่ี

       ได้ในอนาคต

  5.9 มีการแสดงสถานะของตัวเคร่ือง แบบ LCD Display 

       โดยสามารถแสดงการท้างานของเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า และสามารถดู

       รายละเอียดทางไฟฟ้า  Input voltage & Hz, Output voltage & Hz,

       Battery voltage, Level Battery, Level load, AC Mode, By pass, 

       Time Back up, Short Circuit, Overload, Battery Fault & Fault

       Status Error Code ได้เป็นอย่างน้อย

  5.10 มีโหมดการท้างาน By pass เม่ือเคร่ืองขัดข้อง

         เม่ือปิดระบบการท้างานเคร่ืองต้องตัดไปท้างานในโหมด By pass

         ได้โดยอัตโนมัติ

  5.11 Out put เป็นแบบ Terminal 1 ชุด และปล๊ักเสียบ ท่ีเสียบได้

         ทั งปล๊ักกลมและแบน จ้านวนไม่น้อยกว่า 6 ปล๊ัก มีปล๊ักท่ีเป็น

         Programmable Management Out let 1 ชุด

         โดยสามารถควบคุมผ่านหน้าจอ LCD เพ่ือบริหารระยะเวลาส้ารองไฟฟ้า

         ของ Out put ชุด Programmable Out let ให้ระยะเวลาส้ารองไฟฟ้า

         ของอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นได้ส้ารองไฟได้นานขึ น

  5.12 มีพอร์ตสัญญาณเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทั งแบบ RS232 และ USB

         และมีซอฟต์แวร์ควบคุม/ตรวจสอบการท้างานของเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า

         สามารถท้างานบน Windows ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         และตัวเคร่ืองออกแบบให้สามารถรองรับ

         Simple  Network Management Protocol (SNMP)

         ได้ทั ง Hardware และ Software

  5.13 ผลิตในประเทศไทยโรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

  5.14 มีเง่ือนไขการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี

  5.15 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

6. เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า

   3,500 ANSI Lumens 

  6.1 เคร่ืองฉาย Projector หลอดภาพแบบ UHE มีขนาด LCD Panel
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       ไม่น้อยกว่า 0.55 นิ ว สามารถแสดงผลท่ีความละเอียดอย่างน้อย

       1,024×768 จุด (True XGA) 

  6.2 ก้าลังแสงส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen

  6.3 มีอัตราส่วนความต่างเปรียบเทียบ ไม่น้อยกว่า 15,000:1

  6.4 สัดส่วนการซูมภาพ 1:1.2

  6.5 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ D-sub 15 pin 2 ช่อง,

       Composite RCA 1 ช่อง, HDMI 1 ช่อง

  6.6 มีช่องสัญญาณออกต้องมีช่องต่อสัญญาณออกแบบบ D-sub 15 pin 1 ช่อง

       และ Audio 1 ช่อง

  6.7 ใช้หลอดภาพก้าลังไฟไม่เกิน 210 วัตต์

  6.8 อายุการใช้งานหลอดภาพไม่น้อยกว่า 5,000 ช่ัวโมง ท่ีการท้างาน

       ในโหมด Normal

  6.9 สามารถเช่ือมต่อเพ่ือควบคุมการท้างานของเคร่ืองผ่านระบบ LAN

       และ RS232C

  6.10 สามารถปรับแก้ส่ีเหล่ียมคางหมูในแนวตั งและแนวนอน

         (Keystone Correction) ได้ไม่น้อยกว่า ± 30 องศา 

  6.11 มี Remote Control สามารถใช้ควบคุมการท้างานของเคร่ืองฉายภาพ

  6.12 สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ ว เป็นอย่างน้อย

  6.13 มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  6.14 สามารถฉายภาพโดยการเช่ือมต่อด้วยสาย USB ได้ (USB Display)

  6.15 รองรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB Thumb Drive และสามารถ

         น้าเสนอไฟล์ภาพจาก USB Thumb Drive ได้ 

  6.16 จะต้องสามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ ว วัดแบบทแยงมุม

         โดยมีระยะห่างจากจอภาพถึงเคร่ืองฉายไม่เกิน 1.80 เมตร

  6.17 สามารถตั ง Password เพ่ือรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง

  6.18 ตัวเคร่ืองมีน ้าหนักไม่เกิน 3.0 กิโลกรัม

  6.19 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

  6.20 ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือ

         สาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอเป็นของใหม่

         ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นเคร่ืองท่ีถูกน้ามาปรับปรุงใหม่ 

         (Reconditioned หรือ Rebuilt)

7. จอรับภาพไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 น้ิว

  7.1 เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ นลงของจอภาพและ

       ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
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  7.2 มีขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 180 นิ ว เนื อผ้า MATT WHITE

  7.3 เนื อจอสีขาวท้าจากวัสดุ FIBER GLASS ด้านหลังเคลือบสีด้า

       ทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถท้าความสะอาดได้

  7.4 มีสวิตซ์เพ่ือควบคุมการขึ นลงและหยุดของจอภาพได้ทุกต้าแหน่ง

  7.5 กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั งกับผนังหรือเพดานได้

  7.6 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE (มีเอกสารแสดง)

  7.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ีน่ัง

  8.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 80x50x75 ซม. (กว้างxยาวxสูง)

  8.2 หน้าพื นโต๊ะเป็น PVC หรือ Particleboard มีคุณสมบัติทนรอยขีดข่วน

       เช็ดท้าความสะอาดได้ง่าย

  8.3 ด้านล่างมีท่ีวาง CPU พร้อมช่องส้าหรับสายสัญญาณต่างๆ

  8.4 เก้าอี ท้าจากเหล็กและเช่ือมอย่างดี ชุบโครเม่ียม

       ท่ีน่ังและพนักพิงบุฟองน ้าหุ้มด้วยหนัง

9. อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบและการติดต้ัง

  9.1 ติดตั งระบบเครือข่ายและเดินสายไฟส้าหรับเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์

       จ้านวน 41 ชุด

  9.2 เดินสายแลนเช่ือมต่อระหว่างตัวเคร่ืองกับ Switching Hub ครบทุกเคร่ือง

  9.3 เดินสายไฟทั งหมดให้เพียงพอกับจ้านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

       พร้อมตู้เบรกเกอร์

  9.4 เดินสาย LAN, BOX ไฟ AC ให้พอดีกับการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้

  9.5 มี Switch Hub 10/100/1000 Mbps จ้านวนพอร์ต 24 พอร์ต

       จ้านวน 2 ชุด

  9.6 ติดตั งตู้จัดเก็บ Switching Hub ท่ีมีพัดลมระบายอากาศพร้อมกุญแจล็อค

  9.7 การติดตั งเดินสายให้ใช้ชนิดรางพลาสติก หรือรางเหล็กเก็บสายให้เรียบร้อย
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

ครุภัณฑ์การศึกษา ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

1.1 กลุ่มการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1 เคร่ืองช่ังน ้าหนัก คุณลักษณะ เคร่ือง          8,000

และวัดองค์ประกอบ 1. เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถช่ังน ้าหนักและวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในเวลาเดียวกัน

ของร่างกาย 2. สามารถเลือกช่ังน ้าหนักตัว เพียงอย่างเดียวได้

3. สามารถช่ังน ้าหนักได้สูงสุด 300 ปอนด์ หรือ 136 กิโลกรัม

4. มีความละเอียดในการวัดช่วง 0-300 ปอนด์ ได้ไม่เกิน 0.5 ปอนด์ หรือช่วง 0-136 

กิโลกรัม ได้ไม่เกิน 0.2 กิโลกรัม

5. มีความละเอียดในการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 0.1 เปอร์เซ็นต์

6. ท่ีวางเท้าแบบพิเศษ เพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปวัดร้อยละของไขมันในร่างกาย

2 เคร่ืองช่ังน ้าหนักวัดเปอร์เซ็นต์ คุณลักษณะ เคร่ือง        35,000

ไขมันและองค์ประกอบภายใน 1. สามารถวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและปริมาณกล้ามเนื อแบบแยกส่วน ได้แก่ 

ร่างกายแบบวิเคราะห์แยกส่วน    แขนซ้าย-ขวา, ขาซ้าย-ขวา และล้าตัว

2. สามารถวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน และวัดเปอร์เซ็นต์น ้ารวมในร่างกายได้

3. สามารถวัดมวลกล้ามเนื อและมวลกล้ามเนื อแยกส่วน และมวลกระดูกได้

4. สามารถแสดงค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI ได้

5. สามารถแสดงค่าปริมาณพลังงานท่ีร่างกายต้องการในแต่ละวัน และอัตราการ

   เผาผลาญพลังงานขั นพื นฐานและเทียบอายุได้

6. สามารถแสดงระดับไขมันท่ีเกาะอยู่ภายในช่องท้อง

7. สามารถแสดงแถบดัชนีมาตรฐานท่ีเหมาะสมของระดับไขมันท่ีเกาะอยู่

   ภายในช่องท้องได้

8. สามารถปรับโหมดผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมแสดงแถบดัชนีมาตรฐานท่ีเหมาะสมได้

9. สามารถช่ังน ้าหนักเพียงอย่างเดียวได้

10. ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 40x120 มิลลิเมตร

11. สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีได้

1.2 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1.2.1 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบกล้ามเน้ือ

1 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลักษณะ เคร่ือง       500,000

พลังของกล้ามเนื อท้อง 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื อสถานีเด่ียวแบบ 

แบบกระบอกลม    Abdominal Crunch ส้าหรับฝึกกล้ามเนื อท้อง (Abdominals) ด้วยการน่ังจับ

   มือจับทาบหน้าอกกับเบาะก้มตัวดันลงโดยใช้กล้ามเนื อท้องออกแรงต้านกับแรงต้าน

   ของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ตั งแต่ 0-310 ปอนด์

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา : 1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ครุภัณฑ์การศึกษา
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ครุภัณฑ์การศึกษา

   หรือ 0-141 กิโลกรัม โดยแรงต้านจะไม่เปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั ง 2 ข้างเพ่ิมความสะดวกในการปรับ

   แรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไม่ต้องหยุดเพ่ือปรับเพ่ิมหรือลดแรงต้านโดยปรับได้

   ทั งเพ่ิมและลด ครั งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. สามารถปรับความสูงของเบาะน่ัง ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้

5. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนครั งท่ีปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหน่งเร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงท่ีระดับความหนักต้่าและระดับความหนักสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน ้าหนักเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

   Electrostatic Powder Coating

8. มือจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ท่ีหล่อขึ นรูปทรงโดยเฉพาะ

9. เบาะน่ังท้าจากวัสดุโฟมความหนาแน่น หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี

10. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก้าลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max 

    โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล

11. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกก้าลังกาย อุปกรณ์

      ท่ีออกก้าลังกาย ความหนักในการออกก้าลังกาย จ้านวนครั ง จ้านวน Set 

      และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ท่ีทดสอบในแต่ละครั งได้

2 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลักษณะ เคร่ือง 580,000

พลังของกล้ามเนื อขารวม 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื อสถานีเด่ียวส้าหรับฝึก

แบบกระบอกลม     กล้ามเนื อ Quadriceps, Hamstrings, Gluteus ด้วยการน่ังจับมือจับ  

    วางเท้าบนเท้าเหยียบดันขาทั งสองข้างออกพร้อมกัน โดยใช้กล้ามเนื อขา

    ออกแรงต้านของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ตั งแต่ 0-1,000 ปอนด์ 

   หรือ 0-454 กิโลกรัม โดยแรงต้านจะไม่เปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั ง 2 ข้าง เพ่ิมความสะดวกในการปรับ

   แรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไม่ต้องหยุดเพ่ือปรับเพ่ิมหรือลดแรงต้านในการปรับ

   แรงต้านโดยปรับได้ทั งเพ่ิมและลด ครั งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนครั งท่ีปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหน่งเร่ิมของท่าฝึก 

5. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงท่ีระดับความหนักต้่าและระดับความหนักสูงด้วยความเร็วสูงสุด
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ครุภัณฑ์การศึกษา

6. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน ้าหนักเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

    Electrostatic Powder Coating

7. มือจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ท่ีหล่อขึ นรูปทรงโดยเฉพาะ

8. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก้าลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max 

    โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล

9. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกก้าลังกาย อุปกรณ์

    ท่ีออกก้าลังกาย ความหนักในการออกก้าลังกาย จ้านวนครั ง จ้านวน Set 

    และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ท่ีทดสอบในแต่ละครั งได้

3 เคร่ืองฝึกความแข็งแรง คุณลักษณะ เคร่ือง 990,000

และพลังกล้ามเนื อขา 1. เป็นเคร่ืองท่ีใช้ฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื อด้วยท่าการยืนดัน มีเบาะดันไหล่

ด้วยการยืนดัน    แท่นมือจับ และท่ีวางเท้า โดยใช้กล้ามเนื อขาออกแรงเหยียดขาและล้าตัวต้าน

แบบกระบอกลม    กับแรงต้านของกระบอกลม (Squat)

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ ตั งแต่ 44 -770 ปอนด์

   หรือ 20 - 350 กิโลกรัม โดยท่ีแรงต้านไม่เปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั ง 2 ข้าง สามารถปรับแรงต้าน

   ในช่วงใดของการเคล่ือนไหวก็ได้ ทั งเพ่ิมและลด ครั งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และหน้าจอแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนครั งท่ีปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุด และแสดง

   ระดับต้าแหน่งเร่ิมของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิปความจ้าได้

5. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ

   Electrostatic Powder Coating

6. แท่นมือจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ท่ีหล่อขึ นรูปทรงโดยเฉพาะ

7. เบาะดันไหล่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแน่น หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี

8. ท่ีวางเท้าเป็นพื นยาง รองรับการกระแทกและน ้าหนักตัว

9. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก้าลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max 

    โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล

10. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกก้าลังกาย อุปกรณ์

     ท่ีออกก้าลังกาย ความหนักในการออกก้าลังกาย จ้านวนครั ง จ้านวน Set 

     และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ท่ีทดสอบในแต่ละครั งได้

4 เคร่ืองฝึกและทดสอบ คุณลักษณะ เคร่ือง 990,000

แรงก้าลังความเร็ว 1. เป็นเคร่ืองฝึกและทดสอบพลังกล้ามเนื อขารวม  Leg press  แบบกระบอกลม  

กล้ามเนื อขารวม 2. สามารถฝึกโดยการแยกส่วนระหว่างเท้าทั งสองและฝึกรวมพร้อมกันได้

แบบกระบอกลม 3. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ ตั งแต่ 0–1310 ปอนด์

   หรือ 0–595 กิโลกรัม  โดยแรงต้านจะไม่เปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

55



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ครุภัณฑ์การศึกษา

4. มีปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั ง 2 ข้าง

5. สามารถปรับแรงต้านขณะฝึกได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดเพ่ือปรับเพ่ิมหรือลดแรงต้าน

6. สามารถปรับแรงต้านโดยปรับได้ทั งเพ่ิมและลด ครั งละ 1  กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์

7. แผงหน้าจอสามารถแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก  คือ แรงต้าน , 

   จ้านวนครั งท่ีปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหน่งเร่ิมของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิปความจ้าได้

8. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษ  (Carbon steel)  เคลือบสีผิวแบบ  

    Electrostatic Powder Coating

9. มือจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomeric) ท่ีหล่อขึ นรูปทรงโดยเฉพาะ

10. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) จ้านวน 2 ตัว เป็นตัวสร้างแรงต้าน

11. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก้าลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max 

     โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล

12. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกก้าลังกาย อุปกรณ์

     ท่ีออกก้าลังกาย ความหนักในการออกก้าลังกาย จ้านวนครั ง จ้านวน Set 

     และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ท่ีทดสอบในแต่ละครั งได้

5 เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อ คุณลักษณะ เคร่ือง 8,500

หน้าท้อง 1. เป็นเคร่ืองใช้ฝึกกล้ามเนื อท้องทั งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถฝึกกล้ามเนื อท้อง

    ได้เต็มช่วงการเคล่ือนท่ี

2. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนิมพ่นสีด้วยระบบเหน่ียวน้าไฟฟ้า 

    Electrostatic Powder Coat

3. มีเบาะฟองน ้าชนิดแข็งหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์อย่างดี

4. มีลูกกลิ งขนาดใหญ่ 4 ลูก เพ่ือเสริมให้เกิดความสบายและม่ันคงในขณะฝึก

5. ปรับความสูงของเบาะได้ และปรับระดับลูกกลิ งยืดข้อเท้าได้ 

6. ขนาดไม่น้อยกว่า 50x150x55 ซม. (กว้างxยาวxสูง)

1.2.2 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบไหลเวียนและหัวใจ

1 เคร่ืองออกก้าลังกายจานป่ันเร็ว คุณลักษณะ เคร่ือง 138,000

ด้วยการน่ังถีบ 1. เป็นจักรยานออกก้าลังกายน่ังตรงแบบจานป่ันไม่อิสระท่ีป่ันเดินหน้า

   และถอยหลังได้

2. สามารถปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ 24 ระดับ ด้วยแรงต้านทาน

   ระบบแม่เหล็กถาวร เพ่ือให้การปรับหนักเบาอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียง 

   สามารถหยุดแบบทันทีได้ ในกรณีท่ีต้องการหยุดแบบฉุกเฉิน

3. โครงสร้างของก้านเบาะน่ังและบาร์มือจับมีลักษณะเป็นตัววี (V) 

   เพ่ือเหมาะสมในการใช้งานตามหลักชีวกลศาสตร์ส้าหรับผู้ใช้งานท่ีมีส่วนสูง

   ตั งแต่ 148 เซนติเมตร จนถึง 200 เซนติเมตร
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4. เบาะน่ังนุ่ม สามารถปรับเบาะน่ังให้เหมาะกับร่างกายโดยปรับความสูง

   และเล่ือนเบาะใกล้-ไกล โดยการปรับเป็นแบบตัวหนีบ ท้าให้สามารถ

   ปรับได้ทุกระยะ

5. มือจับหุ้มโฟมกันล่ืน ให้ความรู้สึกนุ่ม มีลักษณะการจับ 2 แบบ เพ่ือให้เหมาะ

   กับท่าทางในการน่ังป่ันจักรยาน สามารถปรับระดับความสูงได้โดยการปรับ 

   เป็นแบบตัวหนีบท้าให้สามารถปรับได้ทุกระยะ

6. เท้าถีบ ใช้ได้ทั งแบบสวมปลายเท้าและแบบยึดพื นรองเท้านักจักรยาน

7. หน้าจอ LCD แสดงผล รอบต่อนาที, ก้าลังงานท่ีป่ันเป็นวัตต์, กิโลแคลอรี, 

   อัตราการเต้นหัวใจ, เวลา ความหนัก (เกียร์) และระยะทาง พร้อมสัญญาณบลูทูธ 

   (Bluetooth)

8. รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย (Wireless HR)

9. สามารถเช่ือมต่อกับ Application ของจักรยานเพ่ือใช้งานและบันทึกค่า

   บนโทรศัพท์มือถือทั งระบบ IOS และ Android นอกจากนี ยังสามารถใช้ร่วมแข่งขัน

   กับจักรยานเคร่ืองอ่ืนได้

10. ตัวถ่วงน ้าหนักจานหมุน (Flywheel) ด้านหลังเป็นจานป่ันอลูมิเนียมน ้าหนักเบา

11. โครงสร้างท้าจากเหล็กอย่างดี

12. มีล้อส้าหรับเคล่ือนย้ายได้สะดวก พร้อมแท่นยางส้าหรับดันปลายเท้าท่ีออกแบบ

     ส้าหรับยืดเหยียดน่องโดยเฉพาะ

2 จักรยานน่ังป่ัน คุณลักษณะ เคร่ือง 78,000

1. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กอย่างดี เคลือบสี ปลอดสนิม มีความทนทาน 

2. ก้าเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยการป่ัน (Self generating)

3. ปรับความฝืดด้วยระบบเหน่ียวน้าของแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับได้ไม่น้อยกว่า 20 ระดับ

4. วัดชีพจรขณะออกก้าลังกายได้

5. หน้าปัดแสดงข้อมูลแบบ LED แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ, 

   พลังงานท่ีใช้ในแต่ละช่วงเวลา, จ้านวนแคลอร่ีท่ีร่างกายเผาผลาญ

6. มีโปรแกรมการฝึกไม่น้อยกว่า  8 โปรแกรม

7. มีระบบการตั งชีพจรเป้าหมายในการฝึก

8. รับน ้าหนักผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

9. เบาะน่ังสามารถปรับความสูง และระยะใกล้-ไกล ได้

10. มีสายรัดเท้าสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับขนาดของเท้าได้

1.2.3 กลุ่มการการสร้างเสริมสมรรถภาพระบบประสาท

1 เคร่ืองฝึกและทดสอบ คุณลักษณะ เคร่ือง 980,000

การทรงตัวด้วย 1. ใช้ส้าหรับการฝึกทรงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ 2. อุปกรณ์การฝึกสามารถหมุนรอบแกนกลางได้ทุกทิศทางอย่างอิสระถึง 20 องศา
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3. อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบ (Android box controller with Bluetooth)

4. สามารถฝึกการทรงตัวและประเมินความสามารถในการทรงตัวของผู้ใช้โปรแกรม

   การฝึกการทรงตัวได้ ในรูปแบบระบบเวลาจริงแบบ (Real time) 

   แสดงตัวบ่งชี ความส้าเร็จ กับผู้ทดสอบเพ่ือติดตามผลความก้าวหน้า

   ของการทดสอบได้

5. มีโปรแกรมฝึกทดสอบและประเมินผล ดังนี  

5.1  โปรแกรมฝึกรูปแบบเกมส์เสมือนจริง 4 โปรแกรม 

5.2  โปรมแกรมฝึกแบบต่างๆ 6 โปรแกรม

5.3  โปรแกรมทดสอบการทรงตัว 2 โปรแกรม (แบบยืนสองขาและยืนขาเดียว)

5.4  มีรายงานผลการทดสอบและสามารถดูการพัฒนาการได้

6. มีโปรแกรมฝึกการทรงตัวแบ่งออก ดังนี  

6.1  Fitness Fun

6.2  Progressive Training 

6.2.1 Center

6.2.2 Vertical

6.2.3 Horizontal

6.2.4 Static

6.2.5 Dynamic

6.2.6 Rotation

6.3 Objective Assessment 

6.4 Progress Review

7. สามารถวัดแรงกดของน ้าหนัก (Pressure) ในการฝึกได้ มีแผ่นวัดแรง 

   จ้านวน 4 จุด 

8. อุปกรณ์ทดสอบมีน ้าหนักไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัมเพ่ือสะดวกในการเคล่ือนย้าย  

   และรับน ้าหนักผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x40x8 ซม. 

   (กว้างxยาวxสูง) ใช้งานด้วยแบตเตอร่ีได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง พร้อมแท่นส้าหรับ

   ฝึกแบบมีมือจับและแผ่นรองรับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ล่ืนขณะใช้งานเวลาทดสอบ

9. เช่ือมต่อด้วย USB Bluetooth และโปรแกรมรองรับการใช้งาน กับระบบปฏิบัติการ

   Android box
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ครุภัณฑ์การศึกษาราคาต้ังแต่ 1  ล้านข้ึนไป

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา : 1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา

1.1 กลุ่มการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1.2 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1.2.1 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบกล้ามเน้ือ

1 เคร่ืองฝึกการเคล่ือนไหวอิสระ คุณลักษณะ เคร่ือง 2,000,000

แบบกระบอกลม 6 สถานี 1. เป็นเคร่ืองฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื อ แบบเคล่ือนไหวอิสระโดยการฝึก

   ได้พร้อมกัน 6 คน

2. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื อ 6 สถานี 

    แบบ Column Trainer ส้าหรับฝึกกล้ามเนื อแบบอิสระด้วยการยืนจับมือจับ

    ดึงหรือดันมือจับ ท่ีต้องผ่านสายดึง (cable) โดยใช้กล้ามเนื อหลายส่วน

    ออกแรงต้านกับแรงต้านของกระบอกลม

3. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านในแต่ละตัวได้ 

   ตั งแต่ 0–36 กิโลกรัม หรือ 0–80 ปอนด์ต่อสถานี โดยแรงต้านจะไม่เปล่ียนแปลง 

   ตามความเร็วในการฝึก เหมาะส้าหรับฝึกความแข็งแรงด้วยจังหวะอย่างช้า 

   และฝึกสลับด้วยจังหวะอย่างเร่ง

4. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงตัวเคร่ือง ท้าให้เกิดความสะดวกในการฝึกท่าต่างๆ 

   และปรับแรงต้านในช่วงใดของการเคล่ือนไหวหรือฝึกได้ โดยปรับได้ทั งเพ่ิมและลด 

   ครั งละ 0.1 กิโลกรัม หรือ 0.1 ปอนด์ เพ่ือความสะดวกในการใช้ สามารถปรับ

   ความหนักด้วยตัวเองได้ทีละน้อย

5. สามารถปรับความสูงของแขนฝึกแบบคอลัมน์ (แนวตั ง) ให้เหมาะสมกับ

   ท่าฝึกต่างๆ ได้

6. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และหน้าจอแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน,  

   จ้านวนครั งท่ีปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงาน, การใช้พลังสูงสุด และแสดงระดับ

   ต้าแหน่งเร่ิมของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิปความจ้าได้

7. สามารถใช้ฝึกพร้อมกันได้ 6 คน โดยแยกใช้แรงต้านในการฝึกไม่เท่ากันได้

8. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon steel) เคลือบสีผิว 

   แบบ Electrostatic Powder Coating

9. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก้าลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max 

     โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล

10. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกก้าลังกาย อุปกรณ์

      ท่ีออกก้าลังกาย ความหนักในการออกก้าลังกาย จ้านวนครั ง จ้านวน Set 

      และสามารถแสดงค่า 1 Power  Max ท่ีทดสอบในแต่ละครั งได้
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1.2.2 กลุ่มการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบไหลเวียนและหัวใจ

1 ลู่ว่ิงสายพานโค้ง คุณลักษณะ ชุด 1,080,000

แบบความเร็วอิสระ 1. เคร่ืองว่ิงสายพานชนิดท่ีไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

2. สายพานเคร่ืองว่ิงเป็นแผ่นแข็ง เคลือบผิวด้วยยางพิเศษ (vulcanized) ต่อเรียงกัน 

    ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น 

3. ระบบขับเคล่ือนสายพานด้วยตลับลูกปืน (ball bearing) ไม่น้อยกว่า 112 ตัว 

    และแกนหมุน (roller)  ไม่น้อยกว่า 12 ตัว 

4. ความเร็วไม่จ้ากัดขึ นอยู่กับก้าลังของผู้ใช้งานเป็นหลัก 

5. ความชันคงท่ี แต่ออกแบบให้ลาดเอียงหรือโค้ง 

6. รองรับน ้าหนักตัวผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ 

7. วัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย (Wireless) 

8. หน้าจอแสดงข้อมูล เวลา,ความเร็ว,ระยะทางต่อรอบ,วัตต์,แคลอร่ี,METs,

    อัตราเต้นหัวใจ ระยะทางทั งหมด ระยะทางเวลาท่ีว่ิงครบ 1 Kg./ครั ง ไมล์ (Pace) 

    ระยะทางต่อรอบ (Lap) 

    - สามารถบันทึกข้อมูลการออกก้าลังกายเป็นรอบ (Lap)

    - สามารถแสดงค่าแคลอร่ีจากการค้านวณโดยใช้หลักการค้านวณของ ACSM

9. พื นท่ีว่ิงไม่น้อยกว่า 16x56 นิ ว

10. พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการเคล่ือนย้ายได้เอง
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อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา : 2. หน่วยชีวกลศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา

1 เคร่ืองวัดไฟฟ้ากล้ามเนื อ รายการประกอบ เคร่ือง 1,990,000

1. อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื อ (EMG probes) จ้านวน 8 ตัว

2. อุปกรณ์รับสัญญาณ USB key จ้านวน 1 อัน

3. ชุดอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ีส้าหรับ EMG probes จ้านวน 1 ชุด

4. กระเป๋าส้าหรับบรรจุอุปกรณ์ จ้านวน 1 ใบ

5. ชุดแผ่นอิเล็กโทรดส้าหรับติดบนผิวหนัง จ้านวน 1 ชุด

6. ซอฟต์แวร์ส้าหรับการบันทึกและวิเคราะห์ผล จ้านวน 1 ซอฟต์แวร์

7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล จ้านวน 1 เคร่ือง

8. เคร่ืองพิมพ์ผล จ้านวน  1  เคร่ือง

9. มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์วัดคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื อมีขนาดเล็กกะทัดรัด และมีน ้าหนัก

   ประมาณ 13 กรัม

2. มีความถ่ีในการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื อท่ี 1 กิโลเฮิรตซ์ 

   และมีความละเอียดของข้อมูล 16 บิท

3. อุปกรณ์วัดคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื อมีแบตเตอร่ีภายในชนิดลิเธียมโพลีเมอร์ 

   สามารถประจุไฟฟ้าซ ้าและสามารถแสดงสถานะของแบตเตอร่ีได้ในขณะใช้งาน

4. อุปกรณ์สามารถใช้งานต่อเน่ืองได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง

5. มีหน่วยความจ้าภายใน สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด 2 ช่ัวโมง ในกรณีท่ี

   การเช่ือมต่อขาดหายหรือออกนอกระยะของสัญญาณ

6. อุปกรณ์สามารถส่งสัญญาณอุปกรณ์วัดสัญญาณและอุปกรณ์รับสัญญาณได้ในระยะ 

   20 เมตร ในพื นท่ีโล่งท่ีไม่มีส่ิงกีดขวางสัญญาณ

7. อุปกรณ์รับสัญญาณเป็นแบบ USB สามารถเช่ือมต่อได้โดยตรงกับ

   คอมพิวเตอร์ประมวลผล

8. การส่งสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าของกล้ามเนื อแบบไร้สาย (Wireless) และสามารถ

   แสดงข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื อแบบ ณ เวลาจริงได้

9. สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ EMG-Analyzer ส้าหรับการบันทึก

   และวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื อ

    9.1 สามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื อ

         ในรูปแบบฐานข้อมูลได้

    9.2 สามารถสร้างชุดค้าส่ังแม่แบบส้าหรับการวิเคราะห์ผลได้ โดยจะมีลักษณะ

         เป็นไอคอน ท้าให้สะดวกต่อการใช้งาน

9.2.1 มีชุดค้าส่ังการกรองสัญญาณโดยใช้ความถ่ีตามท่ีก้าหนดได้
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9.2.2 มีชุดค้าส่ังเพ่ือเติมข้อมูลสัญญาณส่วนท่ีขาดหาย

9.2.3 มีชุดค้าส่ังเพ่ือหาค่าเฉล่ียก้าลังสอง (RMS) หรือ Rectify ได้

9.2.4 มีชุดค้าส่ังก้าหนดช่วงเหตุการณ์ของข้อมูล เพ่ือเลือกข้อ

มูลส่วนท่ีต้องการวิเคราะห์

9.2.5 มีชุดค้าส่ังเพ่ือค้านวณหาค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าต้่าสุดของข้อมูล

สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื อ

9.2.6 มีชุดค้าส่ังสูตรทางคณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ผล

9.2.7  มีชุดค้าส่ังแสดงข้อมูลการวิเคราะห์สเปกตรัม

9.2.8  มีชุดค้าส่ังส้าหรับก้าหนดค่าเส้นแบ่งระดับของข้อมูล

10. สามารถน้าเข้าข้อมูลประเภท TDF MDX และ C3D เพ่ือวิเคราะห์ผล

11. สามารถสร้างและออกแบบรูปแบบของใบรายงานผลการวิเคราะห์ได้

12. สามารถส่งออกใบรายงานผลในรูปแบบ HTML หรือ PDF และสามารถเพ่ิม

     ส่วนของบันทึกข้อความต่างๆ ในใบรายงานผลได้

13. สามารถเพ่ิมไฟล์ภาพวิดีโอส้าหรับอ้างอิง ลงในใบรายงานผลรูปแบบ HTML ได้

62


