
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา) 6 รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
 

1.  เครื่องชั่งน ้ำหนักวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและองค์ประกอบภำยในร่ำงกำยแบบวิเครำะห์แยกส่วน โรงเรียนกีฬำ 
      จังหวัดชลบุรี ต้ำบลหนองไม้แดง อ้ำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง เป็นเงิน  35,000  บำท 
2. เครื่องฝึกควำมแข็งแรงและพลังกล้ำมเนื อขำด้วยกำรยืนดัน แบบกระบอกลม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
 ต้ำบลหนองไม้แดง อ้ำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง เป็นเงิน  990,000 บำท 
3. เครื่องฝึกและทดสอบแรงก้ำลังควำมเร็วกล้ำมเนื อขำรวม แบบกระบอกลม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี ต้ำบล 
 หนองไม้แดง อ้ำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง  เป็นเงิน  990,000 บำท 
4. จักรยำนนั่งปั่น   โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี ต้ำบลหนองไม้แดง อ้ำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง    
      เป็นเงิน 390,000 บำท 
5. เครื่องฝึกฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกลม 6 สถานี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
6. ลู่วิ่งสายโค้ง แบบความเร็วอิสระ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี   
 จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง  เป็นเงิน 1,080,000 บาท 
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1. เครื่องชั่งน้ าหนักวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและองค์ประกอบภายในร่างกายแบบวิเคราะห์แยกส่วน 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัด ชลบุรี ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง  
      เป็นเงิน  35,000  บาท 
 คุณลักษณะ 

1. สำมำรถวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและปริมำณกล้ำมเนื อแบบแยกส่วน ได้แก่ แขนซ้ำย-ขวำ, ขำซ้ำย-ขวำ และ
ล้ำตัว  

 2. สำมำรถวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน และวัดเปอร์เซ็นต์น ้ำรวมในร่ำงกำยได้  
 3. สำมำรถวัดมวลกล้ำมเนื อและมวลกล้ำมเนื อแยกส่วน และมวลกระดูกได้  
 4. สำมำรถแสดงค่ำดัชนีมวลกำย หรือ BMI ได้  
 5. สำมำรถแสดงค่ำปริมำณพลังงำนที่ร่ำงกำยต้องกำรในแต่ละวัน และอัตรำกำรเผำผลำญพลังงำนขั นพื นฐำน
และเทียบอำยุได้  
 6. สำมำรถแสดงระดับไขมันที่เกำะอยู่ภำยในช่องท้อง  
 7. สำมำรถแสดงแถบดัชนีมำตรฐำนที่เหมำะสมของระดับไขมันที่เกำะอยู่ภำยในช่องท้องได้  
 8. สำมำรถปรับโหมดผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมแสดงแถบดัชนีมำตรฐำนที่เหมำะสมได้  
 9. สำมำรถชั่งน ้ำหนักเพียงอย่ำงเดียวได้  
 10. ขนำดหน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 40x120 มิลลิเมตร  
 11. สำมำรถใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ได้ 
 
2. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาด้วยการยืนดัน แบบกระบอกลม  โรงเรยีนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง เป็นเงิน  990,000 บาท 
 คุณลักษณะ 
 1. เป็นเครื่องที่ใช้ฝึกควำมแข็งแรงและพลังกล้ำมเนื อด้วยท่ำกำรยืนดัน มีเบำะดันไหล่ แท่นมือจับ และที่ 
วำงเท้ำ โดยใช้กล้ำมเนื อขำออกแรงเหยียดขำและล้ำตัวต้ำนกับแรงต้ำนของกระบอกลม (Squat)  
 2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้ำงแรงต้ำนได้ ตั งแต่ 44 -770 ปอนด์  หรือ 20 - 350 
กิโลกรัม โดยที่แรงต้ำนไม่เปลี่ยนแปลงตำมควำมเร็วในกำรฝึก  
 3. ปุ่มปรับแรงต้ำนอยู่ตรงส่วนปลำยของมือจับทั ง 2 ข้ำง สำมำรถปรับแรงต้ำน  ในช่วงใดของกำรเคลื่อนไหว 
ก็ได้ ทั งเพ่ิมและลด ครั งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์  
 4. แผงหน้ำจอแสดงท่ำกำรฝึก และหน้ำจอแสดงข้อมูลกำรฝึก 5 ค่ำ คือ แรงต้ำน,  จ้ำนวนครั งที่ปฏิบัติ, 
เปอร์เซ็นต์กำรใช้พลังสูงสุด และกำรใช้พลังสูงสุด และแสดง ระดับต้ำแหน่งเริ่มของท่ำฝึก พร้อมกับต่อกับชิป 
ควำมจ้ำได้  
 5. โครงสร้ำงท้ำด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ   Electrostatic Powder Coating  
 6. แท่นมือจับท้ำด้วยยำงพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึ นรูปทรงโดยเฉพำะ  
 7. เบำะดันไหล่ท้ำจำกวัสดุโฟมควำมหนำแน่น หุ้มด้วยหนังเทียมอย่ำงดี  
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 8. ที่วำงเท้ำเป็นพื นยำง รองรับกำรกระแทกและน ้ำหนักตัว  
 9. สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรออกก้ำลังกำย และกำรทดสอบค่ำ 1 Power Max โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล  
 10. Chip บันทึกข้อมูล สำมำรถบันทึกวันและเวลำกำรออกก้ำลังกำย อุปกรณ์ท่ีออกก้ำลังกำย ควำมหนักใน
กำรออกก้ำลังกำย จ้ำนวนครั ง จ้ำนวน Set  และสำมำรถแสดงค่ำ 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั งได้ 
 11. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์  หรือเป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั งโดยตรงจำกเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ หรือได้รับมอบอ้ำนำจช่วงจำกตัวแทนจ้ำหน่ำยโดยตรง   
 
3. เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลังความเร็วกล้ามเนื้อขารวม แบบกระบอกลม  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง  เป็นเงิน  990,000 บาท 
 คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องฝึกและทดสอบพลังกล้ำมเนื อขำรวม  Leg press  แบบกระบอกลม   
2. สำมำรถฝึกโดยกำรแยกส่วนระหว่ำงเท้ำทั งสองและฝึกรวมพร้อมกันได้  
3. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้ำงแรงต้ำนได้ ตั งแต่ 0–1310 ปอนด์ หรือ 0–595 กิโลกรัม  

โดยแรงต้ำนจะไม่เปลี่ยนแปลงตำมควำมเร็วในกำรฝึก 
4. มีปุ่มปรับแรงต้ำนอยู่ตรงส่วนปลำยของมือจับทั ง 2 ข้ำง  
5. สำมำรถปรับแรงต้ำนขณะฝึกได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดเพ่ือปรับเพิ่มหรือลดแรงต้ำน  
6. สำมำรถปรับแรงต้ำนโดยปรับได้ทั งเพ่ิมและลด ครั งละ 1  กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์  
7. แผงหน้ำจอสำมำรถแสดงท่ำกำรฝึก และแสดงข้อมูลกำรฝึก  คือ แรงต้ำน, จ้ำนวนครั งที่ปฏิบัติ,  

เปอร์เซ็นต์กำรใช้พลังสูงสุด และกำรใช้พลังสูงสุดได้  และแสดงระดับต้ำแหน่งเริ่มของท่ำฝึก พร้อมกับต่อ
กับชิปควำมจ้ำได้  

 8. โครงสร้ำงท้ำด้วยเหล็กพิเศษ  (Carbon steel)  เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder Coating  
 9. มือจับท้ำด้วยยำงพิเศษ (Elastomeric) ที่หล่อขึ นรูปทรงโดยเฉพำะ  
 10. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) จ้ำนวน 2 ตัว เป็นตัวสร้ำงแรงต้ำน  
 11. สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรออกก้ำลังกำย และกำรทดสอบค่ำ 1 Power Max โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล  
 12. Chip บันทึกข้อมูล สำมำรถบันทึกวันและเวลำกำรออกก้ำลังกำย อุปกรณ์ ที่ออกก้ำลังกำย ควำมหนัก 
            ในกำรออกก้ำลังกำย จ้ำนวนครั ง จ้ำนวน Set และสำมำรถแสดงค่ำ 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละ 
            ครั งได้ 
 13. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์  หรือเป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั งโดยตรงจำกเจ้ำของ 
           ผลิตภัณฑ์ หรือได้รับมอบอ้ำนำจช่วงจำกตัวแทนจ้ำหน่ำยโดยตรง   
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4. จักรยานนั่งป่ัน   โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุรี ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  
      5 เครื่อง เป็นเงิน 390,000 บาท 
 คุณลักษณะ 
 1. โครงสร้ำงท้ำด้วยเหล็กอย่ำงดี เคลือบสี ปลอดสนิม มีควำมทนทำน  
 2. ก้ำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำด้วยกำรปั่น (Self generating)  
 3. ปรับควำมฝืดด้วยระบบเหนี่ยวน้ำของแม่เหล็กไฟฟ้ำ ปรับได้ไม่น้อยกว่ำ 20 ระดับ  
 4. วัดชีพจรขณะออกก้ำลังกำยได้  
 5. หน้ำปัดแสดงข้อมูลแบบ LED แสดงอัตรำกำรเต้นของหัวใจ,  พลังงำนที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลำ,  
         จ้ำนวนแคลอรี่ที่ร่ำงกำยเผำผลำญ  
 6. มีโปรแกรมกำรฝึกไม่น้อยกว่ำ  8 โปรแกรม  
 7. มีระบบกำรตั งชีพจรเป้ำหมำยในกำรฝึก  
 8. รับน ้ำหนักผู้ใช้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม  
 9. เบำะนั่งสำมำรถปรับควำมสูง และระยะใกล้-ไกล ได้  
 10. มีสำยรัดเท้ำสำมำรถปรับระดับให้เหมำะสมกับขนำดของเท้ำได้ 
 11. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์  หรือเป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั งโดยตรงจำกเจ้ำของ 
           ผลิตภัณฑ์ หรือได้รับมอบอ้ำนำจช่วงจำกตัวแทนจ้ำหน่ำยโดยตรง   
 
5. เครื่องฝึกฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกลม 6 สถานี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
      ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
 คุณลักษณะ 
 1. เป็นเครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ แบบเคลื่อนไหวอิสระโดยการฝึกได้พร้อมกัน 6 คน  
 2. อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ 6 สถานี แบบ Column Trainer ส าหรับฝึกกล้ามเนื้อแบบ 
          อิสระด้วยการยืนจับมือจับดึงหรือดันมือจับ ที่ต้องผ่านสายดึง (cable) โดยใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน ออก 
          แรงต้านกับแรงต้านของกระบอกลม 
 3. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านในแต่ละตัวได้ ตั้งแต่ 0–36 กิโลกรัม หรือ 0–80  
          ปอนด์ต่อสถานี โดยแรงต้านจะไม่เปลี่ยนแปลง ตามความเร็วในการฝึก เหมาะส าหรับฝึกความแข็งแรง            
          ด้วยจังหวะอย่างช้าและฝึกสลับด้วยจังหวะอย่างเร่ง  
 4. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงตัวเครื่อง ท าให้เกิดความสะดวกในการฝึกท่าต่างๆ  และปรับแรงต้านในช่วงใดของ 
          การเคลื่อนไหวหรือฝึกได้ โดยปรับได้ทั้งเพ่ิมและลดครั้งละ 0.1 กิโลกรัม หรือ 0.1 ปอนด์ เพ่ือความสะดวก 
          ในการใช้ สามารถปรับความหนักด้วยตัวเองได้ทีละน้อย  
 5. สามารถปรับความสูงของแขนฝึกแบบคอลัมน์ (แนวตั้ง) ให้เหมาะสมกับท่าฝึกต่างๆ ได้  
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 6. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และหน้าจอแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, จ านวนครั้งที่ปฏิบัติ,  
         เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงาน, การใช้พลังสูงสุด และแสดงระดับต าแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิป 
         ความจ าได้  
 7. สามารถใช้ฝึกพร้อมกันได้ 6 คน โดยแยกใช้แรงต้านในการฝึกไม่เท่ากันได้  
 8. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon steel) เคลือบสีผิว แบบ Electrostatic Powder Coating  
 9. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max  โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล 
 10. Chip บันทึกข้อมูล สำมำรถบันทึกวันและเวลำกำรออกก้ำลังกำย อุปกรณ์ ที่ออกก้ำลังกำย ควำมหนัก 
           ในกำรออกก้ำลังกำย จ้ำนวนครั ง จ้ำนวน Set และสำมำรถแสดงค่ำ 1 Power  Max ที่ทดสอบในแต่ละ 
           ครั งได ้
 11. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์  หรือเป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั งโดยตรงจำกเจ้ำของ 
           ผลิตภัณฑ์ หรือได้รับมอบอ้ำนำจช่วงจำกตัวแทนจ้ำหน่ำยโดยตรง   
6. ลู่ว่ิงสายโค้ง แบบความเร็วอิสระ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี      
      จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง  เป็นเงิน 1,080,000 บาท 
 คุณลักษณะ 
 1. เครื่องวิ่งสายพานชนิดที่ไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  
 2. สายพานเครื่องวิ่งเป็นแผ่นแข็ง เคลือบผิวด้วยยางพิเศษ (vulcanized) ต่อเรียงกัน ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น  
 3. ระบบขับเคลื่อนสายพานด้วยตลับลูกปืน (ball bearing) ไม่น้อยกว่า 112 ตัว   และแกนหมุน (roller)   
     ไม่น้อยกว่า 12 ตัว  

4. ความเร็วไม่จ ากัดขึน้อยู่กับก าลังของผู้ใช้งานเป็นหลัก  
5. ความชันคงท่ี แต่ออกแบบให้ลาดเอียงหรือโค้ง  
6. รองรับน้ าหนักตัวผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์  
7. วัดการเต้นหัวใจแบบไร้สาย (Wireless)  
8. หน้าจอแสดงข้อมูล เวลา,ความเร็ว,ระยะทางต่อรอบ,วัตต์,แคลอรี่,METs,  อัตราเต้นหัวใจ ระยะทาง 
   ทัง้หมด ระยะทางเวลาที่วิ่งครบ 1 Kg./ครัง้ ไมล์ (Pace) ระยะทางต่อรอบ (Lap)  

  - สามารถบันทึกข้อมูลการออกก าลังกายเป็นรอบ (Lap)    
  - สามารถแสดงค่าแคลอรี่จากการค านวณโดยใช้หลักการค านวณของ ACSM  

9. พ้ืนที่วิ่งไม่น้อยกว่า 16x56 นิ้ว  
10. พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายได้เอง 

       11. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์  หรือเป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั งโดยตรงจำกเจ้ำของ 
           ผลิตภัณฑ์ หรือได้รับมอบอ้ำนำจช่วงจำกตัวแทนจ้ำหน่ำยโดยตรง   
  

 


