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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



หนา้

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ครุภณัฑ์การศึกษา

ครุภณัฑ์การศึกษา ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท
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สารบัญ



หนา้

สารบัญ
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หนา้

สารบัญ
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สารบัญ
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    ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย

ครุภณัฑ์การศึกษาราคาตัง้แต ่1  ล้านขึน้ไป
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1.1 กลุม่การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1 . ชุดทดสอบสมรรถนะการเคล่ือนไหวร่างกายของนกักีฬา 56



หนา้

สารบัญ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี

ครุภณัฑ์การศึกษา ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

อุปกรณว์ิทยาศาสตร์การกีฬา 

1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา

1.2 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1.2.1 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบกล้ามเน้ือ
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9 . เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนือ้ต้นขาส่วนหลัง แบบกระบอกลม 61

10 . เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนือ้ขารวม แบบกระบอกลม 62
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 4. หน่วยโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา

 5. หน่วยเทคโนโลยีทางการกีฬา
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ครุภณัฑ์การศึกษาราคาตัง้แต ่1  ล้านขึน้ไป

1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 

1.1 กลุม่การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1.2 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1.2.1 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบไหลเวียนและหัวใจ
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หนา้

สารบัญ

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ครุภณัฑ์ส านักงาน ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

1 . พัดลมไอเย็น 69

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ราตาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

1 . ชุดเคร่ืองขยายเสียงส้าหรับหอ้งประชุม พร้อมอุปกรณ์ 70

2 . เคร่ืองช่วยสอนขยายเสียงแบบพกพา 70

3 . ชุดเคร่ืองเสียงส้าหรับบรรยาย 70

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

1 . เคร่ืองท้าน้า้เย็น 4 หวัก๊อก 71

2 . เคร่ืองท้าน้า้เย็น 10 หวัก๊อก 71
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

ครุภัณฑ์การศึกษา ราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

กรีฑา

1 ชุดอุปกรณ์กรีฑา  รายการประกอบ ชุด 120,000

1. STARTING BLOCK ส้าหรับลู่วิ่งยางสังเคราะห์

2. แหลน

3. จักรขวา้ง

4. ลูกทุม่น้้าหนัก 

5. ลูกค้อน

6. ไม้พาดกระโดดค้้า

7. ไม้ค้้าถ่อ

8. ชุดเสากระโดดสูง

9. ไม้พาดกระโดดสูง

10. ร้ัววบิาก

11. ร้ัวกระโดด

12. กล่องบอกระยะพุง่แหลน

13. รถเข็นอุปกรณ์

14. เทปวดัระยะทาง

15. ชุดเช็ครอบ

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 เสากระโดดค้้า คุณลักษณะ เสา 120,000

1. ตัวเสากระโดดท้าด้วยวสัดุ Aluminium and Stainless Steel

2. ปรับความสูงขั้นต้่าสุด 3.05 เมตร และขั้นสูงสุดที ่6.40 เมตร

3. ทีเ่สากระโดดมีทีว่ดัระดับความสูงทัง้สองระบบ

4. ทีเ่สากระโดดด้านในทัง้สองข้างมี Vertical Protection Pads 

   ปูองกันความปลอดภัยให้นักกีฬา

5. ได้รับการรับรองจากสหพันธส์มาคมกรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา

   แห่งประเทศไทย AAT

3 ชุดร้ัวกระโดด คุณลักษณะ ชุด 450,000

1. น้้าหนักตัวร้ัวต้องไม่น้อยกวา่ 10 กิโลกรัม

2. วสัดุส่วนบนของร้ัวต้องเป็นไม้หรือวสัดุทีม่ีความเหมาะสม  

3. ความสูงของร้ัวปรับได้อย่างน้อย 4 ระดับ ใช้แข่งขันได้ทัง้ชายและหญิง

4. ได้รับการรับรองจากสหพันธส์มาคมกรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา

   แห่งประเทศไทย AAT

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4 เบาะกระโดดสูง รายการประกอบ ชุด 450,000

1. เบาะรองกระโดดสูง

2. เบาะคลุมเบาะรองกระโดดสูง

คุณลักษณะ

1. เบาะรองกระโดดสูง

  1.1 เบาะหุม้ด้วยวสัดุ Armoured Polyester ทีเ่หนียวและทนต่อแรงกระแทก

  1.2 เบาะมีขนาดไม่น้อยกวา่ 8x6x81 เมตร (กวา้งxยาวxสูง)

  1.3 โดยตัวเบาะแยกเป็น 3 ชิ้น น้ามาประกบกันด้วยสายล็อคทีแ่ข็งแรง

       ด้านในบรรจุฟองน้้าสังเคราะห์พิเศษทีม่ีความยืดหยุ่นสูง

  1.4. ได้รับการรับรองจากสหพันธส์มาคมกรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคม

       กีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย AAT

2. เบาะคลุมเบาะรองกระโดดสูง

  2.1 โครงสร้างท้าจากฟองน้้าโพลียูรีเทน

  2.2 เบาะคลุมมีความหนาไม่น้อยกวา่ 5 ซม. มีความนุ่มเป็นพิเศษ

  2.3 ใช้วางคลุมด้านบนเบาะรองกระโดดสูง เพือ่รองรับแรงกระแทก

       ในขณะทีน่ักกีฬากระโดดลงสู่เบาะ และเพือ่ปูองกันรองเท้าตะปู

  2.4 เบาะคลุมมีขนาดไม่น้อยกวา่ 6×4x0.71 เมตร (กวา้งxยาวxสูง)

5 เบาะกระโดดค้้า คุณลักษณะ ชุด 900,000

1. เบาะหุม้ด้วยวสัดุ Armoured Polyester Vinyl ทีเ่หนียว

2. ตัวเบาะทนต่อแรงกระแทก

3. ตัวเบาะจะเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันด้วยตัวล็อคทีแ่ข็งแรง

4. ด้านในเบาะบรรจุฟองน้้าสังเคราะห์พิเศษทีม่ีความยืดหยุ่นสูง

5. มีผ้าคลุมเบาะกันฝน   

6. ตัวเบาะมีขนาดไม่น้อยกวา่ 8x6x0.81 เมตร (กวา้งxยาวxสูง)

7. ได้รับการรับรองจากสหพันธส์มาคมกรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา

   แห่งประเทศไทย AAT

6 ร้ัววบิาก คุณลักษณะ ชุด 230,000

1. คานร้ัวผลิตจากวสัดุแข็งทนทานมีความคงทน 

2. ใช้แข่งขันได้ทัง้ชาย - หญิง  

3. ฐานขาร้ัวท้าด้วยโลหะ Stainless Steel หรือวสัดุทีแ่ข็งแรง

4. ใน 1 ชุดประกอบด้วยร้ัวจ้านวน 4 ร้ัว

5. สามารถปรับความสูง-ต้่าได้

6. ความสูงไม่น้อยกวา่ 0.914 เมตร (วิ่งวบิาก 3000 เมตร ชาย)

7. ความสูงไม่น้อยกวา่ 0.762 เมตร (วิ่งวบิาก 3000 เมตร หญิง)

8. เป็นร้ัวเฉพาะวิ่งวบิาก 3000 เมตร ไม่รวมร้ัวบ่อน้้า
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

9. ได้รับการรับรองจากสหพันธส์มาคมกรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา

   แห่งประเทศไทย AAT

กีฬายกน้ าหนัก 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้้าหนัก รายการประกอบ ชุด 300,000

ประเภทแข่งขัน 1. ปลอกยึด (Collar) จ้านวน 2 อัน

(ส้าหรับผู้ชาย) 2. แผ่นยางยกน้้าหนัก และแผ่นเหล็กยกน้้าหนัก

คุณลักษณะ

1. ปลอกยึด (Collar)

 1.1 น้้าหนักอันละ 2.5 กก.

 1.2 สีโครเมียม

2. แผ่นยางยกน้ าหนัก และแผ่นเหล็กยกน้ าหนัก

 2.1 แผ่นยางยกน้้าหนัก 25 กก. สีแดง จ้านวน 2 แผ่น

 2.2 แผ่นยางยกน้้าหนัก 20 กก. สีน้้าเงิน จ้านวน 2 แผ่น

 2.3 แผ่นยางยกน้้าหนัก 15 กก. สีเหลือง จ้านวน 2 แผ่น

 2.4 แผ่นยางยกน้้าหนัก 10 กก. สีเขียว จ้านวน 2 แผ่น

 2.5 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 5 กก. สีขาว จ้านวน 2 แผ่น

 2.6 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 2.5 กก. สีแดง จ้านวน 2 แผ่น

 2.7 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 2 กก. สีน้้าเงิน จ้านวน 2 แผ่น

 2.8 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 1.5 กก. สีเหลือง จ้านวน 2 แผ่น

 2.9 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 1 กก. สีเขียว จ้านวน 2 แผ่น

 2.10 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 0.5 กก. สีขาว จ้านวน 2 แผ่น

3. ได้รับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ยกน้ าหนักนานาชาติ ( IWF) 

   ส าหรับใช้แข่งขันระดับนานาชาติได้

4. ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองการแต่งตั้ง และจัดจ าหน่ายอย่างถูกต้อง

   ในประเทศไทย (Distributor  Certificate)

2 ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้้าหนัก รายการประกอบ ชุด 300,000

ประเภทแข่งขัน 1. ปลอกยึด (Collar) จ้านวน 2 อัน

(ส้าหรับผู้หญิง) 2. แผ่นยางยกน้้าหนัก และแผ่นเหล็กยกน้้าหนัก

คุณลักษณะ

1. ปลอกยึด (Collar)

 1.1 น้้าหนักอันละ 2.5 กก.

 1.2 สีโครเมียม

2. แผ่นยางยกน้ าหนัก และแผ่นเหล็กยกน้ าหนัก

 2.1 แผ่นยางยกน้้าหนัก 25 กก. สีแดง จ้านวน 2 แผ่น

 2.2 แผ่นยางยกน้้าหนัก 20 กก. สีน้้าเงิน จ้านวน 2 แผ่น
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

 2.3 แผ่นยางยกน้้าหนัก 15 กก. สีเหลือง จ้านวน 2 แผ่น

 2.4 แผ่นยางยกน้้าหนัก 10 กก. สีเขียว จ้านวน 2 แผ่น

 2.5 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 5 กก. สีขาว จ้านวน 2 แผ่น

 2.6 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 2.5 กก. สีแดง จ้านวน 2 แผ่น

 2.7 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 2 กก. สีน้้าเงิน จ้านวน 2 แผ่น

 2.8 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 1.5 กก. สีเหลือง จ้านวน 2 แผ่น

 2.9 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 1 กก. สีเขียว จ้านวน 2 แผ่น

 2.10 แผ่นเหล็กยกน้้าหนัก 0.5 กก. สีขาว จ้านวน 2 แผ่น

3. ได้รับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ยกน้ าหนักนานาชาติ ( IWF) 

   ส าหรับใช้แข่งขันระดับนานาชาติได้

4. ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองการแต่งตั้ง และจัดจ าหน่ายอย่างถูกต้อง

   ในประเทศไทย (Distributor Certificate)

3 คานยกน้้าหนัก รายการประกอบ อัน 120,000

( ส้าหรับผู้ชาย ) 1. คานเหล็ก  (BAR) 

คุณลักษณะ

1. คานเหล็ก  (BAR) 

 1.1 มีน้้าหนัก 20  กก.

 1.2 มีความยาว 2,200  มม. คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน +/- 1 มม.

 1.3 ผลิตจากเหล็กกล้าอย่างดี

 1.4 มีเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวคาน โดยวดัจากส่วนทีผิ่วเรียบ  

      ไม่น้อยกวา่ 28  มม. คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน  +/- 0.3 มม.

 1.5 มีเส้นผ่านศูนย์กลางทีเ่บ้ากันระยะ (Sleeve) ทัง้สองข้างไม่น้อยกวา่ 50 มม.

      คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน +/- 0.2 มม.

 1.6 ต้องมีลายกันล่ืนเพือ่ช่วยในการจับและแสดงต้าแหน่งการจับ

 1.7 สีโครเมียม

 1.8 เมื่อใส่แผ่นน้้าหนักแล้ว แผ่นน้้าหนักต้องสามารถหมุนได้รอบคาน

 1.9 รองรับน้้าหนักได้สูงสุดที ่1,500 กิโลกรัม

2. ได้รับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ยกน้ าหนักนานาชาติ ( IWF) 

    ส าหรับใช้แข่งขันระดับนานาชาติได้

4 คานยกน้้าหนัก  รายการประกอบ อัน 120,000

( ส้าหรับผู้หญิง ) 1. คานเหล็ก  (BAR) 

คุณลักษณะ

1. คานเหล็ก  (BAR) 

 1.1 มีน้้าหนัก 15  กก.

 1.2 มีความยาว 2,010  มม. คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน +/- 1 มม.
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

 1.3 ผลิตจากเหล็กกล้าอย่างดี

 1.4 มีเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวคาน โดยวดัจากส่วนทีผิ่วเรียบ  

     ไม่น้อยกวา่ 25  มม. คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน  +/- 0.3 มม.

 1.5 มีเส้นผ่านศูนย์กลางทีเ่บ้ากันระยะ (Sleeve) ทัง้สองข้างไม่น้อยกวา่ 50 มม.

      คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน +/- 0.2 มม.

 1.6 ต้องมีลายกันล่ืนเพือ่ช่วยในการจับและแสดงต้าแหน่งการจับ

 1.7 สีโครเมียม

 1.8 เมื่อใส่แผ่นน้้าหนักแล้ว แผ่นน้้าหนักต้องสามารถหมุนได้รอบคาน

 1.9 รองรับน้้าหนักได้สูงสุดที ่1,500 กิโลกรัม

2. ได้รับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ยกน้ าหนักนานาชาติ ( IWF) 

    ส าหรับใช้แข่งขันระดับนานาชาติได้

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาจักรยาน  รายการประกอบ ชุด 20,000

1. เทรนเนอร์คอมพิวเตอร์

2. เทรนเนอร์ลูกกล้ิง (ลูกกล้ิงปรับมือ)

3. ล้อถนน

4. ล้อลู่

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 จักรยานประเภทถนน (แข่งขัน) คุณลักษณะ คัน 150,000

1. ตัวถังแบบ Full Cabon OCLV500 ขึ้นไป

2. ตะเกียบแบบ Full Carbon

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

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

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

กีฬาจักรยาน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

11. ลูกปืนกระโหลกแบบเซรามิคใช้งานแบบชนิดไม่ใช้จาระบี

12. บันไดแบบล๊อคเสือหมอบ

3 จักรยานประเภทถนน คุณลักษณะ คัน 88,000

1. ตัวถังแบบ Full Cabon OCLV500 ขึ้นไป

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

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

3. ชุดขับเคล่ือนประกอบด้วย เฟืองหลัง 10 speed จานหน้า 2 ใบ

4. ระบบเบรคแบบดิสเบรค 

5. โช้คหน้าอย่างดียุบได้ไม่น้อยกวา่ 2 นิ้ว

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
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

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. เก้าอี้กรรมการตัดสินหมุนได้

3. ทีรี่ดน้้าสนามเทนนิสพร้อมยางอะไหล่

4. รถเข็น

5. ปูายคะแนน

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 เคร่ืองฝึกทักษะการตีเทนนิส คุณลักษณะ เคร่ือง 85,000       

1. โครงสร้างท้าจากเหล็กเคลือบสีกันสนิมอย่างดีทนทาน

2. ฐานรองรับลูกท้าจากเหล็ก เคลือบสีกันสนิมอย่างดีสามารถปรับความสูงได้ 2 ระดับ

   มีความสูงจากพืน้ไม่น้อยกวา่ 30 ซม. และ 65. ซม. ตามล้าดับ

3. แผ่นกระดอนลูกเทนนิสมี 2 แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาดความยาวไม่น้อยกวา่ 30 ซม.

   ความกวา้งไม่น้อยกวา่ 25 ซม. ความหนาไม่น้อยกวา่ 2.5 ซม. โดยเจาะรูตรงกลาง

   เป็นรูปวงรี ขึงด้วยเส้นเอ็นของไม้ตีเทนนิสภายในวงรีเพือ่รองรับการกระดอน

   ของลูกเทนนิส ทัง้ 2 ข้าง และสามารถปรับมุมกระดอนได้โดยอิสระจากกัน

4. แผ่นรองรับการตีลูกเทนนิสอย่างดี 2 แผ่นวางซ้อนกันเพือ่ดูดซับแรงกระแทก 

   จากการตีลูก ท้าจาก PVC พร้อมพิมพ์ลายสนาม แบ่งเป็นด้านล่าง

   พิมพ์เป็นรูปตาข่ายเทนนิส

5. ข้อต่อทุกจุดจะยึดด้วยน็อตสแตนเลสอย่างดี ท้าให้มีความแข็งแรง ทนทาน 

   และไม่เป็นสนิมได้ง่าย

6. ฐานของโครงสร้างหลักติดต้ังเสาเป็นเหล็กทรงวงรีทีข่นาดความหนาไม่น้อยกวา่

   1.5 มม.

7. ฐานของโครงสร้างหลักมีล้อติดอยู่ทัง้ด้านซ้ายและขวาด้านละ 2 ล้อ รวมเป็น 4 ล้อ

   เพือ่สะดวกในการเคล่ือนย้ายซ่ึงเป็นล้อทีส่ามารถล็อคได้อย่างน้อย 2 ล้อ

8. กล่องปล่อยลูกทีติ่ดต้ังด้านบน ท้าจากแผ่นเหล็กน้ามาประกอบกัน มีลักษณะ

   เป็นรูปส่ีเหล่ืยมผืนผ้าปล่อยลูกเป็นแนวโค้งเพือ่ความปลอดภัย ปูองกันอุบัติเหตุ

   จากการเดินชน กล่องปล่อยลูกมีความยาวไม่น้อยกวา่ 90 ซม. โดยทีท่่อปล่อยลูก

   อยู่ห่างกันไม่น้อยกวา่ 30 ซม. ภายในกล่องปล่อยลูกมีตาข่ายติดต้ังอยู่ทีส่่วนฐาน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

   เพือ่รองรับลูกเทนนิสให้เข้าไปในกล่องปล่อยลูก และมีท่อส้าหรับปล่อยลูก 

   ติดต้ังอยู่ 2 ท่อ

9. ท่อปล่อยลูกท้าจากเหล็กกล่อง จ้านวน 2 ท่อ มีความกวา้งไม่น้อยกวา่ 6.5 ซม. 

   ยาวไม่น้อยกวา่ 34 ซม. สูงไม่น้อยกวา่ 6 ซม. และมีตัวกันกระแทกติดอยู่ภายใน 

   กล่องปล่อยลูกสามารถสุ่มการปล่อยลูกลงทีฐ่านรองรับลูกได้ทัง้ด้านซ้ายและขวา 

   ขึ้นอยู่กับการตีลูกของผู้ฝึกซ้อม

กีฬาฟันดาบ

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาฟันดาบ  รายการประกอบ ชุด 100,000

1. ดาบ epee ทัง้เล่ม

2. ดาบ sabre ทัง้เล่ม

3. ดาบ foil ทัง้เล่ม

4. เส้ือไฟฟูา foil

5. เส้ือไฟฟูา sabre

6. หน้ากาก foil

7. หน้ากาก sabre

8. หน้ากาก epee

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 พืน้สนามกีฬาฟันดาบ คุณลักษณะ ชุด 220,000

1. ท้าด้วยอะลูมิเนียมอย่างดีมีความแข็งแรง มีขนาดไม่น้อยกวา่ 1.50x1 เมตร 

   (กวา้งxยาว) ต่อ 1 แผ่น จ้านวนรวมทัง้หมดไม่น้อยกวา่ 18 แผ่น

   มีเส้นบอกเขตการต่อสู้

2. สนามยาวไม่น้อยกวา่ 18 เมตร

3. ได้รับการรับรองจากสหพันธฟ์ันดาบนานาชาติ (FIE)

1 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู  รายการประกอบ ชุด 65,000

1. ชุดคันธนูโค้งกลับส้าหรับฝึกซ้อม (คันไม)้

2. ชุดคันธนูโค้งกลับส้าหรับฝึกซ้อม (คันโลหะ)

3. ชุดคันธนูทดก้าลังส้าหรับฝึกซ้อม

4. หน้าเปูา 

5. เชือกส้าหรับท้าสายธนู

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 คันธนูแข่งขัน รายการประกอบ ชุด 180,000

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

2. ปีกธนู (Limb) จ้านวน 2 คู่

3. ปุมุปรับลูกธนู (Plunger) จ้านวน 1 ตัว

กีฬายิงธนู
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ชุดถ่วง (Stabilizer) จ้านวน 1  ชุด

5. ศูนย์เล็ง (Sight) จ้านวน 1  ตัว

6. ลูกธนู (Arrow) จ้านวน 3  โหล

7. แผ่นวดัระยะน้าว (Clicker) จ้านวน 1  ตัว

8. ทีพ่าดลูกธนู (Arrow Rest) จ้านวน 20 ตัว

9. แผ่นหนังปูองกันนิ้ว (Finger Teb) จ้านวน  2 อัน

10. ทีปู่องกันแขน (Arm Guard)  จ้านวน  1 อัน

11. ทีปู่องกันอก (Chest Guard)  จ้านวน  1 อัน

12. ซองใส่ลูกธนู (Quiver)  จ้านวน  1 อัน

13. ขาต้ังคันธนู (Bow Stand)  จ้านวน  1 อัน

14. กล่องใส่คันธนู (Bow Case)  จ้านวน  1 อัน

15. โบวส์แควร์ (Bow Square)  จ้านวน  1 อัน

คุณลักษณะ

1. คันธนู (Hand or Riser) 

 1.1 ท้าจากวสัดุคาร์บอนชนิดพิเศษอย่างดี

 1.2 ตัวล็อคตรงจุดเสียบปีกธนู (Limb) มีลักษณะเป็นบูท สามารถปรับแต่ง

      ความหนักเบาและความเทีย่งตรงได้โดยไม่ต้องปลดสาย

2. ปีกธนู (Limb) 

 2.1 มีความยาว 66-70 นิ้ว และมีน้้าหนักการดึง 30-44 ปอนด์

 2.2 ผลิตจากวสัดุคาร์บอน+โฟม หรือ คาร์บอน+ไม้

3. ปุมุปรับลูกธนู (Plunger)

 3.1 แกนท้าจากแท่งสแตนเลส ตัวโครงและส่วนทีย่ึดกับตัวคันธนู ท้าจากอะลูมิเนียม

 3.2 สามารถปรับความตึงของสปริงได้อย่างอิสระ โดยสามารถสังเกตุได้จากตัวเลข

      ทีอ่ยู่บนตัว Plunger ได้ 

 3.3 มีชุดอะไหล่หัว Plunger และชุดสปริงหลายขนาด ชุดประแจส้าหรับไข

      มาพร้อมในกล่อง

4. ชุดถ่วง (Stabilizer System) 

 4.1 ก้านถ่วงยาว (Long Lod) 

  4.1.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบด้วยปลอกโลหะ

  4.1.2 มีลูกยางเพือ่ลดแรงส่ันสะเทือนทีป่ลายถ่วง เป็นยางคุณภาพดี 

         เหนียวและทนทานสามารถใช้งานได้นาน

  4.1.3 ความยาวไม่น้อยกวา่ 28 นิ้ว

 4.2 ก้านถ่วงข้าง  (Side Lod) 

  4.2.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบด้วยปลอกโลหะ

  4.2.2 มีลูกยางเพือ่ลดแรงส่ันสะเทือนทีป่ลายถ่วง เป็นยางคุณภาพดี 
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

         เหนียวและทนทานสามารถใช้งานได้นาน

  4.2.3 ความยาวไม่น้อยกวา่ 10 นิ้ว

 4.3 ข้อต่อระหวา่ง วบีาร์กับคันธนู (Extender)

  4.3.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบด้วยปลอกโลหะ

  4.3.2 ความยาวไม่น้อยกวา่ 4 นิ้ว

 4.4 วบีาร์ (V-Bar)

  4.4.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน 

  4.4.2 มีความแข็งแรง ทนทาน

5. ศูนย์เล็ง (Sight) 

 5.1 ตัวศูนย์ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมหรือคาร์บอนทีม่ีความแข็งแรง ทนทาน

 5.2 ก้านต่อจากแท่นศูนย์เล็งผลิตจากวสัดุคาร์บอน ความยาวไม่น้อยกวา่ 9 นิ้ว

 5.3 มีตัวเลขบอกระยะศูนย์อย่างละเอียด ส้าหรับการปรับศูนย์

6. ลูกธนู (Arrow) ประกอบด้วย

 6.1 ลูกธนู จ้านวน 36 ลูก

  6.1.1 ผลิตจากวสัดุคาร์บอนเสริมแกนกลางด้วยอะลูมิเนียม เกรด 7075

  6.1.2 ตัวลูกธนูมีลักษณะปุองกลาง

 6.2 หัวลูกธนู จ้านวน 36 หัว

  6.2.1 ท้าจากวสัดุสแตนเลสคุณภาพดี 

  6.2.2 มีน้้าหนักไม่น้อยกวา่ 90-120 เกรน สามารถตัดหัวออกเพือ่ลดน้้าหนักได้

 6.3 ท้ายลูกธนู จ้านวน 240 ตัว

  6.3.1 ท้าจากวสัดุพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

  6.3.2 แบบใส่ครอบท้ายลูกธนู

 6.4 ปีกลูกธนู จ้านวน 500 ใบ

  6.4.1 ท้าจากวสัดุพลาสติกแบบแผ่นบาง

  6.4.2 ปีกมีลักษณะโค้งงอ เพือ่เพิม่การตัดอากาศ

7. แผ่นวัดระยะน้าว (Clicker)  

 7.1 ท้าจากวสัดุโลหะหรือคาร์บอน และตรงปลายมีพลาสติกหุม้ 

 7.2 ตัวล็อคกับคันธนูมีแผ่นพลาสติกแข็งส้าหรับจับเพือ่หมุนเกลียว

8. ทีพ่าดลูกธนู (Arrow Rest)  

 8.1 เป็นพลาสติกคุณภาพดี ทนทาน

9. แผ่นหนังปูองกันน้ิว (Finger Teb)

 9.1 แผ่นรองนิ้วท้าจากหนังคุณภาพดี ทนทาน

 9.2 มีโครงประกบกับแผ่นหนังท้าจากวสัดุโลหะ 

 9.3 มีทีค่ั่นระหวา่งนิ้วชี้และนิ้วกลาง และทีร่องคาง

10. ทีปู่องกันแขน (Arm Guard)
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

 10.1 ท้าจากวสัดุพลาสติก

 10.2 มีช่องส้าหรับระบายอากาศ

 10.3 สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดแขนของผู้ใช้

11. ทีปู่องกันอก (Chest Guard) 

 11.1 ท้าจากวสัดุใยสังเคราะห์หรือผ้าคุณภาพดี

 11.2 สามารถปรับขนาดได้ตามรอบอกของผู้ใช้

12. ซองใส่ลูกธนู (Quiver) 

 12.1 มีโครงพลาสติกแข็ง หุม้ด้วยผ้าใยสังเคราะห์กันน้้า

 12.2 มีช่องส้าหรับแบ่งลูกธนู ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง และช่องเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 

        ไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง

 12.3 มีเข็มขัด 

13. ขาตั้งคันธนู (Bow Stand) 

 13.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียม น้้าหนักเบา แข็งแรง ทนทาน

 13.2 ตรงปลายทีพ่ักคันท้าด้วยพลาสติกแข็ง 

 13.3 ขาต้ังสามารถถอดประกอบหรือพับเก็บได้สะดวก

 13.4 ทีล็่อคสายธนูกับขาต้ัง สามารถปรับระดับได้

14. กล่องใส่คันธนู (Bow Case) 

 14.1 ขึ้นรูปจากวสัดุเนื้อแข็ง รูปทรงลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีหูจับทัง้ด้านบน 

        และด้านข้าง 

 14.2 มีระบบล็อคด้วยระบบตัวเลข 

 14.3 บานพับแข็งแรง ทนทาน

 14.4 มีล้อส้าหรับลาก 

15. โบว์สแควร์ (Bow Square)

 15.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคุณภาพดี

 15.2 มีขีดบอกระยะอย่างละเอียดทัง้แบบเซนติเมตรและแบบนิ้ว

3 คันธนูแข่งขัน รายการประกอบด้วย ชุด 190,000

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

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. ทีพ่าดลูกธนู (Arrow Rest) จ้านวน 2 ตัว

7. ลูกธนู (Arrow) จ้านวน 3 โหล

8. ทีปู่องกันแขน (Arm Guard) จ้านวน 1 อัน

9. ทีปู่องกันอก (Chest Guard) จ้านวน 1 อัน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

10. ซองใส่ลูกธนู (Quiver) จ้านวน 1 อัน

11. ขาต้ังคันธนู (Bow Stand) จ้านวน 1 อัน

12. กล่องใส่คันธนู (Bow Case) จ้านวน 1 อัน

13. โบวส์แควร์ (Bow Square) จ้านวน 1 อัน

คุณลักษณะ

1. คันธนู (Hand or Riser)

 1.1 คันธนู (Riser) ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมอัลลอยอย่างดี

 1.2 ปีกคันธนู (Limb) คู่หรือเด่ียว ท้าจากวสัดุโฟมและคาร์บอน มีความแข็งแรง 

      ทนทาน

 1.3 มีน้้าหนักดึง 40-60 ปอนด์

 1.4 มีความยาวคันธนู 38-42 นิ้ว

 1.5 มีความยาวการน้าว 24-30 นิ้ว

 1.6 มีรอกทดก้าลัง 2 ตัว ติดกับปีกบน 1 ตัว ปีกล่าง 1 ตัว

2. ศูนย์เล็ง (Sight) ประกอบด้วย

 2.1 ก้านต่อจากแท่นศูนย์เล็งผลิตจากวสัดุคาร์บอน ความยาวไม่น้อยกวา่ 6 นิ้ว

 2.2 ใช้ระบบล็อคตัวปรับต้ังแนวด่ิงแบบ X-lock system 

 2.3 ใช้ระบบล็อคตัวปรับต้ังแนวระนาบแบบ TRIA-lock system

 2.4 มีเลนส์ขยายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 2.9 มม. ซ่ึงมีก้าลังขยาย 

      ไม่น้อยกวา่ 0.75 เท่า พร้อมโครงยึดทีผ่ลิตจากวสัดุแมกนีเซียม 

      แกนยึดกับตัวศูนย์ทีผ่ลิตจากวสัดุไทเทเนียม และมีระดับน้้า 1 ตัว ในแนวราบ

3. ศูนย์มองหลัง (Peep Sight)  

 3.1 ท้าจากวสัดุพลาสติกคุณภาพดี

 3.2 มีรูอยู่ตรงกลาง ขนาดรูตามความต้องการของผู้ใช้

4. ชุดถ่วง (Stabilizer) ประกอบด้วย

 4.1 ก้านถ่วงยาว จ้านวน 1 อัน

  4.1.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบด้วยปลอกโลหะ 

         พร้อมตัวล็อคผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง

  4.1.2 มีตุ้มน้้าหนักและลูกยางลดแรงกระแทกคุณภาพดี เหนียวและทนทาน 

  4.1.3 ความยาวไม่น้อยกวา่ 28 นิ้ว

 4.2 ชุดถ่วงข้าง (Side Lod) จ้านวน 1 คู่

  4.2.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคาร์บอนหรือคาร์บอนล้วน ครอบปลายด้วยโลหะ

  4.2.2 มีตุ้มน้้าหนักและลูกยางลดแรงกระแทกคุณภาพดี เหนียวและทนทาน 

 4.3 ข้อมูลถ่วงข้าง (V-Bar) จ้านวน 1 ตัว

  4.3.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมหรือคาร์บอนล้วน ข้างเดียวสามารถปรับองศาได้ 

  4.3.2 ตัวล็อคท้าจากสแตนเลส  

12



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

 5. ตัวปล่อยลูกธนู (Release)

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

      มาพร้อมปุมุกดยิงแบบ Adjusto

 5.2 ระบบใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นตัวบังคับการปล่อย

 6. ทีพ่าดลูกธนู (Arrow Rest)

 6.1 ใช้ระบบ Positive Lockdown system ทีอ่อกแบบมาเพือ่รองรับคันธนู

      ทีใ่ช้ระบบ Total Engineering Concept (TEC.)

 6.2 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียม ประกอบกับสแตนเลส

 6.3 มีทีว่างลูกเป็นลักษณะแผ่นสแตนเลสคล้ายล้ินงูหรือก้านคู่

7. ลูกธนู (Arrow) ประกอบด้วย

 7.1 ลูกธนู จ้านวน 36 ลูก

  7.1.1 ผลิตจากคาร์บอนเสริมแกนอะลูมิเนียมเกรด 7075

  7.1.2 ใช้เทคโนโลยี Front-Tapered Stiffer tail

 7.2 หัวลูกธนู จ้านวน 36 หัว

  7.2.1 ท้าจากสแตนเลสคุณภาพดี

  7.2.2 มีน้้าหนักไม่น้อยกวา่ 90-120 เกรน สามารถตัดหัวออกเพือ่ลดน้้าหนักได้

 7.3 ท้ายลูกธนู จ้านวน 240 ตัว

  7.3.1 ท้าจากวสัดุพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

  7.3.2 แบบสวมเข้ากับตัว Pin Nock

 7.4 Pin ใส่ท้ายลูกธนู จ้านวน 60 ตัว 

  7.4.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคุณภาพดี

 7.5 ปีกลูกธนู จ้านวน 400 ใบ

  7.5.1 ท้าจากวสัดุพลาสติกอย่างดี 

8. ทีปู่องกันแขน (Arm Guard) 

 8.1 ท้าจากวสัดุพลาสติก

 8.2 มีช่องส้าหรับระบายอากาศ

 8.3 สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดแขนของผู้ใช้

9. ทีปู่องกันอก (Chest Guard)

 9.1 ท้าจากวสัดุใยสังเคราะห์หรือผ้าคุณภาพดี

 9.2 สามารถปรับขนาดได้ตามรอบอกของผู้ใช้

10. ซองใส่ลูกธนู (Quiver) 

 10.1 มีโครงพลาสติกแข็ง หุม้ด้วยผ้าใยสังเคราะห์

 10.2 มีช่องส้าหรับแบ่งลูกธนู ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

 10.3 มีเข็มขัด และช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง

11. ขาตั้งคันธนู (Bow Stand)
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

 11.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียม น้้าหนักเบา แข็งแรง ทนทาน

 11.2 ตรงปลายทีพ่ักคันท้าด้วยพลาสติกแข็ง 

 11.3 ขาต้ังสามารถถอดประกอบหรือพับเก็บได้สะดวก

 11.4 ทีล็่อคสายธนูกับขาต้ัง สามารถปรับระดับได้

12. กล่องใส่คันธนู (Bow Case) จ านวน 1 อัน

 12.1 ท้าจากวสัดุพลาสติกเนื้อแข็ง รูปทรงของกล่องรับกับรูปทรงของธนู 



       Compound

 12.2 มีชุดสายรัดฟองน้้า และแท่นยึดลูกธนู มาพร้อมในกล่อง

13. โบว์สแควร์ (Bow Square)

 13.1 ท้าจากวสัดุอะลูมิเนียมคุณภาพดี

4 แผ่นรองรับลูกธนู รายการประกอบ ชุด 5,000

พร้อมขาต้ังเปูา 1. แผ่นรองรับลูกธนู

2. ขาต้ังเปูาธนู

คุณลักษณะดังน้ี

1. แผ่นรองรับลูกธนู

 1.1 แผ่นรองรับลูกธนูท้าจากวสัดุโฟมโพลิเมอร์ EVA คุณภาพดีคืนสภาพเมื่อ

      ถอนลูกธนูออก

 1.2 มีลักษณะรูปส่ีเหล่ียมด้านเท่า ขนาดไม่น้อยกวา่ 125x125 ซม. (กวา้งxยาว)

 1.3 มีความหนาไม่น้อยกวา่ 10 ซม.

2. ขาตั้งเปูาธนู

 2.1 ขาต้ังเปูาธนูท้าด้วยไม้ สามารถพับเก็บได้

กีฬายิงปืน

1 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืน  รายการประกอบ ชุด 420,000

1. เคร่ืองวดัความหนาและความแข็งของเส้ือและกางเกงปืนยาว

   มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์

2. กล่องวดัขนาดปืนส้ันอัดลม

3. กล่องวดัขนาดปืนส้ันมาตรฐาน

4. กล่องใส่ปืนส้ันอัดลม

5. กล่องใส่ปืนยาวอัดลม

6. กระเป๋าใส่ชุดแข่งขันปืนยาว

7. รองเท้าปืนส้ัน

8. รองเท้าปืนยาว

9. เคร่ืองวดัรอยกระสุนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

10. ถังอัดอากาศ พร้อมข้อต่อส้าหรับเติมลม

11. แวน่ตาส้าหรับใส่ยิงปืนส้ันระบบสากล
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

12. เคร่ืองชั่งไกปืนส้ัน

13. เคร่ืองชั่งน้้าหนักปืนยาว ปืนยาวอัดลม และปืนยาวมาตรฐาน

14. ถุงมือยิงปืน

15. สลิงพร้อมแฮนด์สต๊อป

16. เกรดวดัคะแนน

17. เปูาปืนส้ันอัดลม

18. เปูาปืนยาวอัดลม

19. เส้ือแจ๊คเก็ต ส้าหรับใส่ยิงปืนยาวอัดลม และปืนยาวสามท่า

20. กางเกง ส้าหรับใส่ยิงปืนยาวอัดลม และปืนยาวสามท่า

21. หมอนท่านั่งปืนยาว (ปืนยาว 3 ท่า)

22. ชุดแปลงระบบปืนส้ันอัดลม

23. เตียงฝึกยิงปืน

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนยาว คุณลักษณะ ชุด 180,000

อัดลม 1. ใช้แรงอัดอากาศด้วยก๊าซออกซิเจนบรรจุกระสุนคร้ังละ 1 นัด

2. ขนาดกระสุน .177 (4.5 มม.) เบอร์ 1

3. ใช้ส้าหรับฝึกซ้อมและแข่งขันในระบบสากล มาตรฐาน ISSF 

4. พานท้ายปรับระดับสูง-ต้่า ส้ัน-ยาว ได้

5. ทีป่ระทับแก้มปรับระดับ สูง-ต้่า ซ้าย-ขวา ได้

6. ศูนย์หลังปรับซ้าย-ขวา สูง-ต้่า ได้

7. ศูนย์หน้าถอดเปล่ียนใบศูนย์ได้

8. ไกสามารถปรับน้้าหนักไกให้หนัก-เบา ได้

9. ท้างานด้วยการขับดันกระสุนด้วยอากาศอัด

10. มีท่ออัดอากาศพร้อมมาตรวดั ติดอยู่ทีป่ืนแต่ละกระบอก

11. มีท่ออัดอากาศอะไหล่กระบอกละท่อ

12. ด้ามไม้สามารถปรับรองมือได้

กีฬาคาราเต้โด 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาคาราเต้โด  รายการประกอบ ชุด 150,000

1. นวมคาราเต้ สีแดง 

2. นวมคาราเต้ สีน้้าเงิน 

3. สนับแข้งและเท้า สีแดง 

4. สนับแข้งและเท้า สีน้้าเงิน 

5. เกราะปูองกันผู้หญิง Cup A, B 

6. เปูาเตะเล็ก

7. เปูาเตะใหญ่
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

8. เปูาถือ

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเทควนัโด  รายการประกอบ ชุด 100,000

1. เกราะปูองกันล้าตัวแข่งขันเทควนัโดอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 2 ตัว

2. อุปกรณ์รับสัญญาณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 1 ชุด

3. สนับเท้าแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 2 คู่

4. ซอฟแวร์ระบบการแข่งขันเทควนัโดอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

1. เกราะปูองกันล าตัวแข่งขันเทควันโดอิเล็กทรอนิกส์

  1.1 ผลิตและตัดเย็บจากโฟมยางสังเคราะห์ทีส่ามารถยืดตัวได้เป็นอย่างดี

       สามารถโค้งตามล้าตัวขณะสวมใส่

  1.2 ภายนอกเย็บหุม้ด้วยวสัดุอย่างดีรอบตัวรอบข้างเย็บปิดด้วยผ้าไนล่อน

  1.3 ตัวเกราะมีหมายเลขบอกขนาดมาตรฐานตามสรีระผู้ใช้ 

  1.4 ต้าแหน่งช่องคล้องศีรษะด้านหลังมีช่องใส่อุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

  1.5 มีสายผูกด้านหลังเพือ่รัดให้กระชับกับล้าตัวด้วยผ้าไนล่อน

  1.6 อุปกรณ์ชาร์จกล่องส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

2. อุปกรณ์รับสัญญาณวงจรอิเล็กทรอนิกส์

  2.1 ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ภายในมีวงจรประกอบรับสัญญาณ

  2.2 อุปกรณ์รับสัญญาณมีจ้านวน 2 ชิ้น ส้าหรับต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

3. สนับเท้าแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์

  3.1 ผลิตและตัดเย็บจากฟองน้้าอย่างดีชนิดบางตัดขึ้นรูปให้เข้ากับขนาด

       และรูปทรงของเท้าหุม้และตัดเย็บด้วยหนังเทียมสามารถยืดขยายตัวได้

       เพือ่สะดวกและกระชับในขณะสวมใส่

  3.2 บริเวณหลังเท้าภายในสนับปูองกันมีวงจรสัมผัสรับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  

       สามารถปูองกันน้้าได้เป็นอย่างดี

  3.3 ส่วนหลังเท้าบุด้วยฟองน้้าเพือ่ลดแรงกระแทก

  3.4 มีสายรัดบริเวณข้อเท้าท้าจากยางยืดเพือ่ช่วยให้เข้ารูปขณะสวมใส่ได้เป็นอย่างดี 

4. ซอฟแวร์ระบบการแข่งขันเทควันโดอิเล็กทรอนิกส์  

  4.1 โปรแกรมแสดงผลคะแนนอย่างละเอียด ทัง้ฝุายแดงและฝุายน้้าเงิน

  4.2 มีระบบจับเวลา สามารถกดหยุดและแก้ไขระบบได้

  4.3 แสดงหมายเลขคู่แข่งขัน จ้านวนยก เวลาท้าการแข่งขัน เวลาพัก คะแนน

       และจ้านวนฟาวล์ของทัง้สองฝุาย

  4.4 ด้านล่างของโปรแกรมแสดงระดับน้้าหนักการสัมผัสจากเซ็นเซอร์ 

       ของสนับเท้าแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์และวงจรส่งสัญญาณ

กีฬาเทควันโด
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  4.5 ได้รับการรับรองจากสหพันธเ์ทควนัโดโลก (W.T.F) 

  4.6.ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

กีฬาปันจักสีลัต

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาปันจักสีลัต  รายการประกอบ ชุด 60,000

1. เกราะปูองกันล้าตัว

2. เปูาเตะโค้งงอ

3. เปูากวาดล่าง

4. เบาะยาง

5. เปูาส่ีเหล่ียม

6. สนับแข้ง

7. กระสอบทราย

8. สนับแขน

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 สนามแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต คุณลักษณะ สนาม 288,000      

1. พืน้สนามแข่งขันมีขนาด กวา้งไม่น้อยกวา่ 12 เมตร  ยาวไม่น้อยกวา่ 12 เมตร 

   พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 144 ตารางเมตร 

2. ชั้นล่างของแผ่นพืน้เป็นชั้นยางชนิดพิเศษมีลักษณะเป็นสีเทาอ่อน หนาไม่น้อยกวา่

   15 มม. ซ่ึงเป็นชั้นยางทีม่ีส่วนผสมและคุณสมบัติเฉพาะในการสปริงตัวของแผ่นพืน้

   ในการรับแรงกระแทก

3. ชั้นบนของแผ่นพืน้มีลวดลายเป็นสีเขียว (Bright Green) เพือ่สะดวกและ

   ถูกต้องในการก้าหนดขอบเขตการแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกามาตรฐานการแข่งขัน

4. ความหนาในการยืดหยุ่นของแผ่นพืน้ไม่น้อยกวา่ 40

   (หน่วย Hardness Shore-C) ซ่ึงใช้วธิกีารตรวจวดัโดยเคร่ืองมือทางเทคนิคเฉพาะ

   ในการตรวจสอบค่าความยืดหยุ่นของยางสังเคราะห์ EVA

5. มีพืน้ทีมุ่มผู้ตัดสินทีก่ติกาก้าหนดไว ้จ้านวน 2 จุด เป็นพืน้ทีสี่เหลือง

   ซ่ึงแผ่นจะต้องเป็นชนิดสีในตัว

6. มีพืน้ทีมุ่มนักกีฬา ฝุายแดงและฝุายน้้าเงิน จ้านวน 2 จุด ขนาดกวา้ง 1 เมตร 

   ยาว 1 เมตร ตีเส้นด้วยสีพลาสติกชนิด PU ทีส่ามารถยืดหยุ่น

   ตามลักษณะของพืน้ยางสังเคราะห์ได้

7. พืน้ทีแ่ข่งขันมีขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ตีเส้นวงกลม

   จุดเร่ิมต้นการประลองเส้นผ่าศูนย์กลาง 3  เมตร และเส้นเขตแข่งขัน 

   ผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร ตีเส้นด้วยสีพลาสติกชนิด PU ทีส่ามารถยืดหยุ่น

   และเส้นมีขนาด 5 ซม.

8. พืน้ทีค่วามปลอดภัยรอบสนาม (Safety Zone Area) ด้านละ 1 เมตร 

   เป็นสีแดงหรือสีน้้าเงิน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

9. ขนาดของแผ่นกวา้งไม่น้อยกวา่ 102  ซม. ยาวไม่น้อยกวา่ 102 ซม.

   และความหนาทุกแผ่นไม่น้อยกวา่ 5 ซม.

10. มีลักษณะการปูและติดต้ังส้าเร็จรูปในรูปแบบของจิ๊กซอว ์มีเขี้ยวรอบตัวทัง้ 4 ด้าน

     รวมไม่น้อยกวา่ 52 จุด เพือ่เพิม่ความหนาแน่นในการติดต้ังและใช้งาน

11. แผ่นสุดท้ายของพืน้ทีส่นามแข่งขันทัง้ 4 ด้าน จะต้องมีลักษณะเรียบตรง 

     ไม่มีเขี้ยวหรือรอยหยักเพือ่ความสะดวกและปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

12. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

1 ชุดอุปกรณ์กีฬามวยปล้้า  รายการประกอบ ชุด 50,000

1. ปูายคะแนน (ไฟฟูา)

2. โต๊ะพร้อมเก้าอี้กรรมการ (4 ทีน่ั่ง)

3. หุน่ทุม่

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬามวย  รายการประกอบ ชุด 30,000

1. ผ้าใบปูเวที

2. เบาะหุม้เวที

3. กระสอบทราย

4. พันชิ่งบอลพร้อมฐาน

5. เคร่ืองชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบวางพืน้

6. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 ครุภัณฑ์กีฬามวยสากล รายการประกอบ ชุด 480,000

1. เคร่ืองชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบมีคานอ่านน้้าหนัก

2. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย

คุณลักษณะ

1. เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบมีคานอ่านน้ าหนัก

  1.1 ขนาดพิกัดชั่งสูงสุด 150 กิโลกรัม ความละเอียดต้่าสุด 20 กรัม

  1.2 แท่นชั่งเหล็กพร้อมฝาครอบเป็นสแตนเลส 40x50 ซม. (กวา้งxยาว)

       แสดงค่าน้้าหนักเป็นตัวเลขแบบ LCD มี Black Light

  1.3 สามารถชั่งหักค่าน้้าหนักภาชนะได้ตลอดพิกัด

  1.4 ใช้ได้ทัง้ถ่านไฟฉายหรือไฟฟูา 220 โวลต์

  1.5 มีช่องสัญญาณ RS 232 ส้าหรับต่อสัญญาณออก

2. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเน้ือทุกส่วนของร่างกาย

  2.1 เป็นเคร่ืองสถานีเด่ียวส้าหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อขา น่อง หน้าอก แขนและหัวไหล่

กีฬามวย

กีฬามวยปล้ า
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  2.2 โครงสร้างท้าด้วยเหล็กอย่างดีพ่นสีด้วยระบบเหนี่ยวน้าไฟฟูา 

       Electrostatic Powder coat โดยมีเหล็กสองต้นท้าหน้าทีเ่ป็นเสา

       และมีคานเชื่อมระหวา่งเหล็กสองต้นอยู่ด้านบนสูงไม่น้อยกวา่ 200 ซม.

       และเสาทัง้สองต้นห่างกันไม่น้อยกวา่ 250 ซม.

  2.3 มีสายเคเบิลอย่างดี แข็งแรงทนทาน

  2.4 สามารถปรับน้้าหนักได้ในการเพิม่ลดน้้าหนัก (แผ่นเหล็ก)

       รวมน้้าหนักไม่น้อยกวา่ 85 กิโลกรัม

  2.5 สามารถปรับระดับของคานด้านข้างไม่น้อยกวา่ 20 ต้าแหน่ง

3 เวทีมวย รายการประกอบ ชุด 630,000

1. ชุดเวทีมวยมาตรฐาน

2. เสาเวทีมวย 

3. โครงสร้างเหล็ก 

4. เบาะปูพืน้

5. ผ้าใบ

6. เสาค้้าเชือก 

7. เชือก 

8. เบาะหุม้ยาว 

9. ผ้าล้อมเวที 4 มุม 

10. เกลียวเร่ง

11. เบาะหุม้มุมเวทีส้ัน 

12. ระฆังทองเหลือง 

13. ถาดรองน้้า 

14. บันได 

15. ไม้ปูพืน้เวที 

16. กร่ิงไฟฟูาพร้อมไฟบอกยก  

คุณลักษณะ

1. ชุดเวทีมวยมาตรฐาน

  1.1 ขนาดความกวา้งด้านละไม่น้อยกวา่ 20x20 ฟุต สามารถถอดประกอบได้ใน 

       1 ชุด

2. เสาเวทีมวย 

  2.1 เสามุมเวทีท้าด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 นิ้ว หนาไม่น้อยกวา่ 

       2.50 มม. สูงไม่น้อยกวา่ 2.65 เมตร จ้านวน 4 ต้น เป็นเสาสีแดง 

       จ้านวน 1 ต้น เสาสีน้้าเงิน จ้านวน 1 ต้น และเสาสีขาว จ้านวน 2 ต้น 

       ส้าหรับเสาสีแดง และสีน้้าเงิน ต้องมีเก้าอี้ส้าหรับนักมวย ติดต้ังส้าเร็จรูป  

       พร้อมกรวยบ้วนน้้าทิง้ ข้างละ 1 ชุด
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  2.2 เสากลางท้าด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกวา่ 4x2 นิ้ว สูงไม่น้อยกวา่ 

       80 ซม. จ้านวน 4 ต้น ส้าหรับรองรับคานรองจาก 4 ทิศทาง โดยมี

       แผ่นเพลท หรือร่องเสียบข้างหัวเสา ส้าหรับเชื่อมต่อโครงสร้าง 

  2.3 เสาค้้ายัน ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกวา่ 2 มม. จ้านวน 21 ชิ้น 

3. โครงสร้างเหล็ก 

  3.1 คานหลัก ขนาด 4x2 นิ้ว ประกอบไปด้วยคาน 12 ชิ้น มีความยาว

       ประมาณชิ้นละ 2.4 เมตร คานหลักแต่ละชิ้นจะมีความหนาไม่น้อยกวา่ 2 มม.

  3.2 คานรอง ขนาดไม่น้อยกวา่ 2x4 นิ้ว หนาไม่น้อยกวา่ 2 มม. มีจ้านวน 21 ชิ้น 

  3.3 คานรองรับพืน้เวที ขนาดไม่น้อยกวา่ 1¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกวา่ 2 มม.  

       จ้านวน 18 ชิ้น

  3.4 ฐานรองรับคานล่างวาง ณ จุดเชื่อมต่อระหวา่งคาน โดยมีเหล็กสลักล็อค

       ปูองกันการเคล่ือนตัว 

  3.5 โครงสร้างเหล็กทุกชิ้นส่วน สามารถถอดประกอบได้โดยอิสระ 

4. เบาะปูพ้ืน 

  4.1 เป็นวสัดุทีท่้าจาก EVA โฟม หนาไม่น้อยกวา่ 1.5 ซม. ไม่เกิน 2 ซม.   

       มีความยืดหยุ่นสูง จ้านวนไม่น้อย 18 แผ่น

5. ผ้าใบ 

  5.1 เป็นผ้าดิบสีขาวหรือสีฟูา มีขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่ 7.20x7.20 เมตร

       หนาไม่น้อยกวา่ 16 ปอนด์ จ้านวน 1 ผืน

6. เสาค้ าเชือก 

  6.1 ท้าด้วยเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกวา่ 1 นิ้ว ติดต้ังทีมุ่มเสาทัง้ 4 มุม 

       เพือ่รักษาระดับความตึงของเชือกเวที 

7. เชือก 

  7.1 ท้าจากใยไนลอน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 1 นิ้ว 2 หุน 

       พร้อมปลอกหุม้เชือกทีม่ีฟองน้้าอัดแน่น แบ่งเป็นสีตามกติกาสากล 

       จ้านวน 4 เส้น พร้อมห่วงร้อยเชือก ขนาด 4 หุน จ้านวน 16 ห่วง 

8. เบาะหุม้ยาว 

  8.1 ท้าด้วยฟองน้้าอัดหุม้ด้วยหนัง PVC สีแดง จ้านวน 1 อัน  

       สีน้้าเงิน จ้านวน 1 อัน และสีขาว จ้านวน 2 อัน

9. ผ้าล้อมเวที 4 มุม 

  9.1 ผ้าล้อมเวที 4 มุม แต่ละมุมมีขนาดไม่น้อยกวา่ 1x7.20 เมตร (กวา้งxยาว) 

10. เกลียวเร่ง 

  10. เกลียวเร่ง ปรับความตึงของเชือก ท้าด้วยเหล็กมีขนาดไม่น้อยกวา่ 6 หุน 

       จ้านวน 16 ตัว 

11. เบาะหุม้มุมเวทีสั้น
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  11.1 เบาะหุม้มุมเวทีส้ัน ท้าด้วยฟองน้้าอัดหุม้ด้วยหนัง PVC จ้านวน 16 อัน 

12. ระฆังทองเหลือง 

  12.1 ระฆังทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 นิ้ว จ้านวน 1 อัน 

13. ถาดรองน้ า 

  13.1 ถาดรองน้้าท้าด้วยสังกะสี จ้านวน 2 อัน 

14. บันได 

  14.1 ท้าด้วยเหล็กกล่อง ปูด้วยไม้เนื้อแข็ง สามารถวางล็อคกับคานบน 

        และคานล่าง จ้านวน 3 อัน (สีแดง, น้้าเงิน และขาว อย่างละ 1 อัน) 

15. ไม้ปูพ้ืนเวที 

  15.1 ท้าด้วยไม้อัด ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 4 ฟุต ยาวไม่น้อยกวา่ 8 ฟุต  

        หนาไม่น้อยกวา่ 20 มม. จ้านวน 18 แผ่น

กีฬายูโด

1 ชุดอุปกรณ์กีฬายูโด  รายการประกอบ ชุด 80,000

1. เบาะรองทุม่

2. หุน่ทุม่

3. เคร่ืองชั่งน้้าหนักและวดัส่วนสูง

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

กีฬาวูซู

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาวซูู รายการประกอบ ชุด 298,000

ประเภทสิงโต 1. หัวราชสีห์สิงโตแบบธรรมดา จ้านวน 2 หัว

2. หัวราชสีห์สิงโตแบบปากเป็ด จ้านวน 2 หัว

3. กลองศึก จ้านวน 12 ใบ 

4. ชุดมโหรี จ้านวน 3 ชุด

คุณลักษณะ

1. หัวราชสีห์สิงโตแบบธรรมดา 

  1.1 หัวราชสีห์สิงโตแบบธรรมดาพร้อมหางในชุดเดียวกัน

  1.2 สามารถน้าเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติได้

  1.3 สหพันธก์ีฬาวซููนานาชาติรับรอง

2. หัวราชสีห์สิงโตแบบปากเป็ด 

  2.1 หัวราชสีห์สิงโตแบบปากเป็ดพร้อมหางในชุดเดียวกัน

  2.2 สามารถน้าเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติได้

  2.3 สหพันธก์ีฬาวซููนานาชาติรับรอง

3. กลองศึก 

  3.1 ใช้ส้าหรับแข่งขันแข่งขันราชสีห์สิงโตขึ้นเสาดอกเหมย

  3.2 หนังท้าจากหนังววัแท้
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  3.3 ท้าจากไม้ทีค่งทน แข็งแรง

  3.4 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 85x85 ซม. (กวา้งxสูง)

4. ชุดมโหรี

  4.1 ไม้กลอง

  4.2 ฉาบ

  4.3 เหง่ง

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 รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

กีฬาว่ายน้ า

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาวา่ยน้้า  รายการประกอบ ชุด 40,000

1. ทุน่สระวา่ยน้้า ขนาด 50 เมตร

2. ทุน่สระวา่ยน้้า ขนาด 25 เมตร

3. เก้าอี้กรรมการ

4. ยางดึงฝึกการวา่ยท่ากบ

5. ยางดึงรัดตัว

6. ยางดึงการแหวกมือในน้้า

7. ยางดึงต้านทานแรงขา

8. เคร่ืองดึงส้าหรับฝึกวา่ยน้้า

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 ลู่วา่ยน้้า  คุณลักษณะ ชุด 310,000

1. ท้าจากพลาสติกอย่างดีเกรด A

2. เป็นวงกลมมีใบพัดตัดคล่ืนไม่น้อยกวา่ 5 แฉก ลวดยึดท้าจากสแตนเลสอย่างดี

3. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 6 นิ้ว
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. มีขนาดความยาวไม่น้อยกวา่ 50 เมตร จ้านวน 9 เส้น พร้อมขอเกี่ยวทัง้ 2 ด้าน 

   และอุปกรณ์ประกอบการติดต้ังจ้านวน 1 ชุด

5. มีอุปกรณ์ต้ังความตึงของลู่ 

3 เคร่ืองฝึกวา่ยน้้าบนบกแบบ  คุณลักษณะ เคร่ือง 330,000

อิเล็กทรอนิกส์ 1. แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ค้านวณน้้าหนักและระยะทาง (Stroke rate) 

   ความเร็วต่อนาที (Distance,Pace) และแสดงน้้าหนักของแรงดึงของแขน

   แต่ละข้างและเก็บบันทึกสถิติการฝึกซ้อม

2. ระบบการเคล่ือนของวงล้อในการดึงเป็นไปอย่างนุ่มนวลและแม่นย้า

3. สามารถปรับระดับแรงต้านทานได้ 7 ระดับ

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ  รายการประกอบ ชุด 55,000

1. เสาตะกร้อแบบมีล้อเล่ือน

2. เสาตะกร้อธรรมดา

3. เก้าอี้กรรมการ

4. ปูายคะแนน

5. เสาฝึกเสิร์ฟ

6. เสาตะกร้อแบบปรับระดับ ชาย, หญิง

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 สนามเซปักตะกร้อพืน้ยาง รายการประกอบ สนาม 900,000

สังเคราะห์ (แข่งขัน) 1. คอร์ดยางแข่งขันเซปักตะกร้อนานาชาติ

2. เสาเซปักตะกร้อแข่งขันนานาชาติ

คุณลักษณะ

1. คอร์ดยางแข่งขันเซปักตะกร้อนานาชาติ

  1.1 พืน้สนามมีเส้นใย Polyester ทีส่ามารถแนบกับพืน้สนามได้ตลอดพืน้สนาม

      และเคลือบผิวด้านบนด้วยยางทีข่รุขระมีความฝืด และการเกาะยึด

      พืน้ชั้นล่างเป็นโฟมความหนาแน่นสูง มีความหนาประมาณ 3 มม.

      สามารถรองรับแรงกระแทกของผู้เล่น

  1.2 พืน้สนามเซปักตะกร้อ แบ่งถอดออกเป็น 7 ส่วน ตามความกวา้งของสนาม

      แต่ละส่วนยึดติดกันด้วยซิป/เวลโครอย่างดีเพือ่ไม่ให้สนามแยกตัวอันเกิดจากแรง

      ของผู้เล่นเวลากระโดด และอ้านวยความสะดวกในการถอดและประกอบ

      ได้แม่นย้า

      1.2.1 แต่ละส่วนมีหน้ากวา้งไม่น้อยกวา่ 1.70 เมตร และมีความยาว

             ไม่น้อยกวา่ 19.40 เมตร

      1.2.2 เส้นขนาดสนามเป็นสีขาว หน้ากวา้งของเส้นสีขาวมีขนาดไม่น้อยกวา่ 

             4 ซม.

กีฬาเซปักตะกร้อ
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

      1.2.3 วงกลมเสิร์ฟทีอ่ยู่กึ่งกลางคอร์ดทัง้สองด้าน ต้องไม่มีซิปผ่านกลาง

             วงกลมเสิร์ฟ

      1.2.4 วงกลมเสิร์ฟมีรัศมีประมาณ 30 ซม. เส้นวงกลมเสิร์ฟมีขนาดไม่น้อยกวา่ 

             4 ซม.

      1.2.5 ขนาดความกวา้งของเส้นกึ่งกลางสนาม ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 ซม.

      1.2.6 มีพืน้ทีเ่มื่อวดัจากขอบเส้นสนามด้านนอกไปจนถึงขอบสนาม

             และด้านทัง้ 4 ด้าน ด้านละประมาณ 3 เมตร

             (ส้าหรับนักกีฬาไล่ตามลูกตะกร้อขณะแข่งขัน)

2. เสาเซปักตะกร้อแข่งขันนานาชาติ

  2.1 เป็นชุดเสาตะกร้อพร้อมเก้าอี้กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ในชุดเดียวกัน

       โดยฐานเก้าอี้กรรมการข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับชุดเสาด้านหนึ่ง

       และฐานเก้าอี้ผู้ช่วยกรรมการเชื่อมต่อกับชุดเสาอีกด้านหนึ่ง ฐานเก้าอี้ทัง้ 2 ด้าน

       ท้าจากเหล็กท่อส่ีเหล่ียมอย่างดีและมีพืน้เรียบเสมอกันทัง้ 2 ด้าน

  2.2 ตัวเก้าอี้กรรมการ ท้าจากโครงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

       ขนาดไม่น้อยกวา่ 25.4 มม. เคลือบสีอย่างดีแบบ Powder Coating 

       ความสูงจากพืน้ถึงเบาะนั่งไม่น้อยกวา่ 158 ซม. โดยประมาณ ทีน่ั่งและพนักพิง 

       ท้าจากพลาสติกขึ้นรูปอย่างดี วางเรียงเพือ่รองรับกับสรีระร่างกาย

       และระบายความร้อน ทนต่อแดดและลม มีแผ่นพลาสติก  

       โพลีคาร์บอเนตอย่างดีความหนาไม่น้อยกวา่ 10 มม. สามารถเปิด-ปิด ได้

       ส้าหรับกรรมการจดบันทึก เก้าอี้ผู้ช่วยกรรมการมีระยะความสูง

       จากพืน้ถึงต้าแหน่งยืนไม่น้อยกวา่ 28 ซม. มีพนักพิงหลัง และมีชุดคลุมปิดทีฐ่าน

       ทุกด้านเพือ่ความสวยงาม

  2.3 ตัวเสาด้านในเป็นวสัดุชนิดท่อเหล็กกลวง ผิวด้านนอกพ่นสีกันสนิม มีผิว

       ด้านหนึ่งเป็นเหล่ียมกวา้งไม่น้อยกวา่ 40 มม. ผิวอีกด้านเป็นคร่ึงวงกลม

       มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 40 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 2 มม. 

       มีระยะห่างจากผิวเหล่ียมถึงผิวโค้ง ไม่น้อยกวา่ 50 มม. ตัวเสาด้านนอก

       เป็นวสัดุท่อเหล็กกลวง ชุบสีกันสนิมด้วยระบบ Powder Coating 

       มีผิวด้านหนึ่งเป็นเหล่ียม กวา้งไม่น้อยกวา่ 55 มม. ผิวอีกด้านเป็นคร่ึงวงกลม

       ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกวา่ 55 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 2 มม.

       มีระยะห่างจากผิวเหล่ียมถึงผิวโค้ง ไม่น้อยกวา่ 60 มม.

  2.4 โครงสร้างฐานท้าจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกวา่ 50x50 มม. ทีม่ี

       เหล็กระแนงขนาดไม่น้อยกวา่ 25x50 มม. เรียงเป็นระนาบเดียวกันเพือ่

       กระจายน้้าหนักลงบนพืน้จ้านวนไม่น้อยกวา่ 7 อัน เรียงกัน 

       เพือ่รองรับน้้าหนักจากถังน้้าถ่วงน้้าหนักข้างละ 4 ใบ หนักใบละ

       ประมาณ 30 กิโลกรัม ออกแบบส้าหรับใช้ได้ทัง้การแข่งขัน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

       ในโรงยิมส์และการแข่งขันกลางแจ้งบนพืน้ชายหาด

  2.5 ปรับความสูงต้่าของเสาด้วยระบบกลอนสปริงได้ 2 ระดับคือ 1.45 เมตร 

       และ 1.55 เมตร มีชุดนวมหุม้เสาทัง้ 2 ด้าน เพือ่ปูองกันการบาดเจ็บ

       ของนักกีฬา

3. ได้รับการรับรองใช้ในการแข่งขันจากสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย (ASTAF)

    และสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล รายการประกอบ ชุด 200,000

1. อุปกรณ์แสดงผลการฟาวล์

2. ปูายคะแนนระบบดิจิตอล

3. เคร่ืองจับเวลา 24,14 วนิาที พร้อมขาต้ัง

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส้าหรับงานประมวลผล *

คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์แสดงผลการฟาวล์

 1.1 ตัวเลขการฟาวล์ของนักกีฬา

 1.2 ตัวเลขการฟาวล์ของของทีม

 1.3 ปูายลูกศรแสดงสลับการครองบอล

 1.4 อุปกรณ์ทัง้หมดบรรจุอยู่ในกล่อง สะดวกในการพกพา

2. ปูายคะแนนระบบดิจิตอล

 2.1 ปูายจับเวลาและเก็บคะแนนระบบดิจิตอล ขนาดไม่นอยกวา่ 620x405x275 มม.

      น้้าหนัก 4.75 กิโลกรัม ใช้พลังงาน : มากกวา่ 25 วตัต์             

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

 2.3 ระยะสูงสุดทีส่ามารถมองเห็น 50 เมตร

 2.4 time accuracy มากกวา่ 0.5 วนิาทีต่อวนั

 2.5 มีโปรแกรมใช้งาน 8 ประเภท 

3. เครื่องจับเวลา 24 วินาที พร้อมขาตั้ง

 3.1 ตัวควบคุม 1 ยูนิต (BBSC BxP)

 3.2 จอแสดงผล 2 ยูนิต (BBSCOP)

 3.3 สายไฟยาว 40 เมตร 2 เส้น ส้าหรับเชื่อมต่อตัวควบคุม และจอแสดงผล 

      ใช้ไฟฟูา 220 โวลต์

 3.4 ขาต้ังเคร่ืองจับเวลา

4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล *

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

กีฬาบาสเกตบอล
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2 แปูนบาสเกตบอล รายการประกอบ ชุด 900,000

(ระบบไฮดรอริค) 1. แปูนบาส

2. ห่วงตาข่าย

3. ตัวฐานของแปูนบาส

4. ขนาดเหล็ก

5. เคร่ืองบอกเวลาดิจิตอล

6. เคร่ืองจับเวลา 24,14 วนิาทีพร้อมขาต้ัง

7. สกอร์บอร์ด

    คุณลักษณะ

1. แปูนบาส

1.1 แปูนบาสท้าจากวสัดุ Organic Glass เป็นแบบโปร่งใส แข็งแรง ทนทาน 

ไม่แตกง่ายและเบา

1.2 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 1.8 x 1.05 เมตร หนาไม่น้อยกวา่ 25 มม.

1.3 ขอบปูองกันแปูนบาสท้าจาก Polyurethane อย่างดี

มีความต้านทานความคงทน เหมาะส้าหรับในร่ม

2. ห่วงตาข่าย

2.1 ท้าจากวสัดุ Elastic Ring พร้อมตาข่าย

2.2 ห่วงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 45 ซม.

2.3 ห่วงท้าจากเหล็กตัน ขนาดไม่น้อยกวา่ Dia 20 มม.

2.4 ตัวห่วงเป็นแบบดับเบิลสปริง

3. ตัวฐานของแปูนบาส

3.1 สามารถปรับยืดออกได้ตามมาตรฐานสากล 2.55 เมตร

โดยใช้ระบบ auto elastic-hydraulic

3.2 ตัวฐานมีขนาดไม่น้อยกวา่ 1.1 x 2.2 เมตร (กวา้งxยาว) ความสูงด้านหน้า

  ไม่น้อยกวา่ 55 ซม. ความสูงด้านหลังไม่น้อยกวา่ 45 ซม.

3.3 ความหนาของแกนกลางอยู่ระหวา่ง 3-4 มม.

3.4 วสัดุท้าจากเหล็กอย่างดี

3.5 สามารถปรับความสูง-ต้่าได้จากฐานถึงห่วงอยู่ที ่3.05 เมตร

โดยใช้ระบบ auto elastic-hydraulic

3.6 แผ่นปูายเหล็กท้าด้วย electrostatic powder coating 

ช่วยกันรังสี UV กันสีลอกและกันสนิม

3.7 ห่อหุม้ด้วยหนังอย่างดีและมี sponge ใส่ด้านในเพือ่รองรับการกะแทก

3.8 สามารถเคล่ือนย้ายได้ มีไม่ต้่ากวา่ 6 ล้อ

  3.9 โรงงานทีผ่ลิตได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

       GB/T24001-2004 Idt ISO14001 : 2004 
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       และ ใบรับรองจากอาชีวอนามัยและระบบการจัดการความปลอดภัย 

       GB/T28001-2001 Standard และใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ 

       GB/T19001 - 2008 Idt ISO 9001:2008 Standard

3.10 ใช้ไฟขนาด 220 โวลต์

4. ขนาดเหล็ก

4.1 ขนาดเหล็กกลมด้านหลังแปูน Dia.ขนาดไม่น้อยกวา่ 42 มม.

4.2 ขนาดเหล็กเหล่ียมด้านหลังแปูน ขนาดไม่น้อยกวา่ 3x5 มม.

4.3 ขนาดเหล็กเหล่ียมทีย่ืดออก ขนาดไม่น้อยกวา่ 60x120x4 มม.

4.4 ขนาดเหล็กเหล่ียมทีย่ืดขึ้น ขนาดไม่น้อยกวา่ 60x60x3 มม.

5. เครื่องบอกเวลาดิจิตอล

5.1 หน้าจอเป็นแบบ LED ใช้ส้าหรับบอกเวลาขณะเล่นบาสเก็ตบอล

5.2 ขนาดไม่น้อยกวา่ 100x480x380 มิล (กวา้งxยาวxสูง)

5.3 สายไฟยาวไม่ต้่ากวา่ 2 เมตร และสายสัญญาณ 2 เส้น ยาวไม่ต้่ากวา่ 45 เมตร

5.4 ติดต้ังมากับตัวแปูนบาส

6. เครื่องจับเวลา 24,14 วินาทีพร้อมขาตั้ง

6.1 เคร่ืองควบคุม BBSCSXP 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกวา่ 29x18.2x7.8 ซม. 

น้้าหนักไม่น้อยกวา่ 850 กรัม

6.2 จอแสดงผล BBSCXDP 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกวา่ 42x5.5x29 ซม.

     น้้าหนักไม่น้อยกวา่ 1.7 กิโลกรัม

6.3 สายไฟ MSC40C ยาวไม่น้อยกวา่ 40 เมตร จ้านวน 2 เส้น ส้าหรับเชื่อมต่อ

กับเคร่ืองควบคุมและจอแสดงผล

6.4 ใช้ไฟฟูา 220-240 โวลต์

6.5 BBFSN ขาต้ังพืน้ส้าหรับจอแสดงผล BBSCXDP  ขนาดไม่น้อยกวา่ 

     50x46x80 ซม. 

7. สกอร์บอร์ด

7.1 จับเวลาและเก็บคะแนน ส้าหรับกีฬาอย่างน้อย เช่น บาสเกตบอล,  

     ฟุตบอล, แฮนด์บอล, มวยปล้้า, มวยสากล, ยูโด, เทนนิส, ปิงปอง, 

แบดมินตัน, วอลเล่ย์บอล

7.2 ใช้เป็นนาฬิกา จับเวลา ส้าหรับช่วงการแข่งขันได้

7.3 มีเสียงสัญญาณ นกหวดี ส้าหรับแจ้งหมดเวลา, ฟาวล์, มี ช๊อตคล็อก 

(Shot Clock) (บาสเกตบอล) 

7.4 ใช้งานง่าย สะดวกในการเคล่ือนย้าย

7.5 เหมาะส้าหรับโรงเรียน มหาวทิยาลัย งานกีฬาสี งานราชการ 

หน่วยงานราชการ ศูนย์กีฬา 

7.6 จับเวลารอบ และจับเวลานับถอยหลัง
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7.7 มองเห็นได้ดีในระยะไกล

7.8 มีโปรแกรมจับเวลา

7.9 นาฬิกามีสัญญาณเตือน

7.10 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 62x40.5x27.5 ซม. (กวา้งxยาวxสูง) 

7.11 มีน้้าหนักไม่น้อยกวา่ 4.75 กิโลกรัม

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล  รายการประกอบ ชุด 20,000

1. เสาประตูฟุตซอล

2. รถเข็นตะแกรงเหล็กใส่ฟุตซอล

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล  รายการประกอบ ชุด 60,000

1. เสาฟุตบอล (7 คน)

2. เสาประตูเล็ก (โกวห์นู) 

3. เสาประตูฟุตบอล

4. รถเข็นตะแกรงเหล็กใส่ฟุตบอล

5. เคร่ืองปัม๊ลมแบบไฟฟูา

6. รถโรยเส้นสนาม ชนิดปูนแห้ง

7. รถโรยเส้นสนาม ชนิดปูนน้้า 

8. เสาฝึกโหม่งบอล 4 ทิศ

9. ก้าแพงคน

10. เตียงแทรมโพลีน

11. ชุดม้านั่งส้ารอง 12 ทีน่ั่ง

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล  รายการประกอบ ชุด 490,000

1. เสาวอลเลย์บอล 

2. เสาวอลเลย์บอลเคล่ือนทีไ่ด้

3. เสาอากาศ

4. เบาะหุม้เสา

5. ตาข่าย

6. รถเข็นใส่ลูกวอลเลย์บอล 

7. เก้าอี้กรรมการ

8. ปูายบอกคะแนน 

9. เคร่ืองปัม๊ลมแบบไฟฟูา

กีฬาฟุตบอล

กีฬาวอลเลย์บอล

กีฬาฟุตซอล
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล  รายการประกอบ ชุด 30,000

ชายหาด 1. เสาวอลเลย์บอลชายหาด

2. เสาอากาศวอลเลย์บอล 

3. เส้นสนามวอลเลย์บอลชายหาด

4. เบาะหุม้เสา

5. ตาข่าย

6. รถเข็นใส่ลูกวอลเลย์บอล 

7. เก้าอี้กรรมการ

8. ปูายบอกคะแนน 

9. เคร่ืองปัม๊ลมแบบไฟฟูา

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กีฬาฮอกก้ี 

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาฮอกกี้ รายการประกอบ ชุด 300,000

(กลางแจ้ง) 1. เสาประตู จ้านวน 1 คู่

2. ชุดปูองกันผู้รักษาประตู จ้านวน 2 ชุด

3. ไม้ฮอกกี้ จ้านวน 36 อัน

4. หน้ากากชาร์ตซ็อตคอนเนอร์ (Penalty Face Mask) จ้านวน 4 อัน

คุณะลักษณะ

1. เสาประตู 

 1.1 เป็นเหล็กมีด้านเหล่ียมส่ีด้านความกวา้งระหวา่งเสา 3.66 เมตร (วดัจากด้านใน)

      ปลายเสาด้านบนเชื่อมต่อด้วยคานขวางสูงจากพืน้ดิน 2.14 เมตร 

      (วดัจากด้านใน)

 1.2 เสาประตูและคานประตูด้านหน้ากวา้งระหวา่ง 5 -7.5 ซม. 

 1.3 เสาและคานต้องทาสีขาว เสาสามารถถอดแยกส่วนจากตัวคานประตูได้

      และเมื่อเวลาประกอบเข้ากับตัวเสาต้องมีอุปกรณ์ล็อคเพือ่ความมั่นคง แข็งแรง

 1.4 กระดานข้างและกระดานหลังทาสีเขียว ท้าจากแผ่นโลหะ บุด้วยวสัดุ

      รองรับแรงกระแทกทีม่ีความแข็งแรงทนทาน สามารถถอดแยกส่วน

      จากตัวโครงเสาได้ และเมื่อเวลาประกอบเข้ากับตัวเสาต้องมีอุปกรณ์ล็อค

      เพือ่ความมั่นคง แข็งแรง

 1.5 ตาข่ายใช้ส้าหรับประตูฮอกกี้โดยเฉพาะท้าจากวสัดุไนลอน มีความแข็งแรง 

      ทนทานต่อแรงกระแทกของลูกเป็นอย่างดี ช่องตาข่ายมีความกวา้ง

      และยาวไม่เกิน 45 มม. ในแต่ละช่อง 

* หมายเหตุ ขนาดและรูปแบบของเสาประตูและตาข่ายต้องเป็นไปตามกติกาการแข่งขันฮอกกี้กลางแจ้ง 

              (Field Hockey) ของสหพันธฮ์อกกี้นานาชาติ (FIH)

2. ชุดปูองกันผู้รักษาประตู 

 2.1 เคร่ืองปูองกันขาประตู (Legguards & Kickers)

  2.1.1 เคร่ืองปูองกันขา (Legguards) วสัดุด้านนอกท้าจากโฟมลามิเนตเนื้อแข็ง

         อย่างดีมีความยืดหยุ่นลดแรงกระแทกจากส่ิงทีม่ากระทบ ด้านในวสัดุ

         ท้าจากโฟมหรือฟองน้้ามีความยืดหยุ่นเข้ารูปกับขาเมื่อสวมใส่แล้วสามารถ

         เคล่ือนไหวเข่าและข้อเท้าได้ มีสายรัดและตัวล็อคสายทีส่ามารถ

         ปรับความยาวได้

  2.1.2 เคร่ืองปูองกันเท้า (Kickers) วสัดุด้านนอกท้าจากโฟมลามิเนต โดยเฉพาะ

         พืน้ทีบ่ริเวณหลังเท้า และข้างเท้าด้านในจะต้องมีความหนาและ

         ทนแรงกระแทกได้ดีเป็นพิเศษ ท้าจากวสัดุทีช่่วยเพิม่การกระดอนของลูก 

         (High rebound) มีขนาดเข้ารูปกับเท้าผู้รักษาประตูและเข้าชุด

         กับเคร่ืองปูองกันขา (Legguards) มีสายรัดและตัวล็อคสาย
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

         ทีส่ามารถปรับความยาวได้

 2.2 หมวกผู้รักษาประตู (Helmets )

  2.2.1 วสัดุด้านนอกท้าด้วยพลาสติกเนื้อแข็งหรือดีกวา่ ครอบได้ทัง้ศีรษะ

         ด้านหน้ามีโครงเหล็กกันลูก ด้านในขึ้นรูปจากโฟมทีม่ีความหนาแน่นสูง

         รองรับแรงกระแทกได้ดี มีสายรัดคางและตัวล็อคปรับความยาวได้      

         รวมถึงมีตัวล็อคด้านหลังศรีษะแบบยืดหยุ่นและปรับความยาวได้  

         มีน้้าหนักเบา

 2.3 เคร่ืองปูองกันคอผู้รักษาประตู (Throat Shield)  

  2.3.1 ท้าจากพลาสติกเนื้อแข็งใช้ส้าหรับปูองกันล้าคอของผู้รักษาประตู

 2.4 สนับกางเกงผู้รักษาประตู (Padded Shorts)

  2.4.1 ลักษณะคล้ายกางเกงขาส้ัน บุด้วยโฟมกันกระแทก ตัวผ้าด้านนอกท้าจาก

         ไนลอน เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่น ตัวโฟมรองรับแรกกระแทกได้เป็นอย่างดี 

         เพือ่ปูองกันแรงกระแทกบริเวณสะโพก เอวและต้นขา

  2.4.2 ด้านหน้ามีสายร้อย หรือสายรัดและตัวล็อคทีส่ามารถปรับระดับความยาวได้

         ส้าหรับสวมใส่และถอดได้

  2.4.3 เอวเป็นฟองน้้าเนื้อแข็งปูองกันลูกและมีสายรัดส้าหรับรัดเอว

  2.4.4 กางเกงคลุม (over shot) ส้าหรับใส่ทับสนับกางเกงผู้รักษาประตู   

         (Padded Shorts) ท้าจากวสัดุไนลอนขนาดเข้าชุดพอดีกับสนับกางเกง

 2.5 เคร่ืองปูองกันหน้าอก ไหล่ และแขนผู้รักษาประตู (Body Armour)

  2.5.1 ด้านนอกล้าตัวท้าจากพลาสติกหรือโฟมเนื้อแข็งมีฟองน้้ารองอยู่ด้านใน

         ทัง้หมดเย็บประกอบกันเป็นชุดอย่างเรียบร้อยสะดวกต่อการสวมใส่

         สามารถปูองกันและรองรับแรงกระแทกบริเวณล้าตัว หน้าอก ไหล่ ต้นแขน 

         ข้อศอก และปลายแขน สามารถปรับระดับความกวา้งช่วงตัว 

         และหน้าอกให้พอดีกับผู้สวมใส่ได้

 2.6 เส้ือคลุมสนับอกผู้รักษาประตู (Smock)  

  2.6.1 เป็นเส้ือผ้าไนล่อนแขนยาวทีเ่บาระบายอากาศได้ดี ใช้ส้าหรับสวมใส่ทับ

         เคร่ืองปูองกันหน้าอก และล้าตัว

 2.7 เคร่ืองปูองกันมือผู้รักษาประตู (Hand Protectors)

  2.7.1 ด้านมือซ้าย วสัดุด้านนอกท้าจากโฟมลามิเนต สามารถปูองกันแรงกระแทก

         จากลูกด้านในท้าจากโฟมหรือฟองน้้า สามารถสวมใส่ทัง้มือมีสายรัดล็อค

         บริเวณข้อมือโดยด้านฝุามือด้านนอกมีพืน้ผิวลักษณะเรียบและท้าจากวสัดุ

         ทีช่่วยเพิม่การกระดอนของลูก (High rebound)

  2.7.2 ด้านมือขวา วสัดุด้านนอกท้าจากโฟมลามิเนต สามารถปูองกันแรงกระแทก

         จากลูกด้านในท้าจากโฟมหรือฟองน้้า สามารถสวมใส่ทัง้มือ มีสายรัดล็อค

         บริเวณข้อมือสามารถสวมใส่ทัง้มือ โดยมีช่องส้าหรับใส่ไม้เพือ่ให้มือด้านขวา
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

         สามารถถือไม้ได้ท้าจากวสัดุทีช่่วยเพิม่การกระดอนของลูก (High rebound)

 2.8 ไม้ส้าหรับผู้รักษาประตู (Save)

  2.8.1 มีด้านแบนอยู่ด้านซ้ายมือของตัวไม้ 

  2.8.2 น้้าหนักของไม้ไม่เกิน 22 ออนซ์ และไม่น้อยกวา่ 20 ออนซ์

  2.8.3 สามารถผ่านวงแหวนทีม่ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 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) เท่านั้น

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

      หรือความโค้งแบบไดนาโบว ์(Dyna-Bow) เท่านั้น

 3.3 สามารถผ่านวงแหวนทีม่ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.10 ซม. ได้โดยตลอด

 3.4 ความยาวของไม้ไม่ต้่ากวา่ 36.5 นิ้ว และไม่เกิน 37.5 นิ้ว

 3.5 วสัดุต้องท้าจากวสัดุผสม (Composite) ซ่ึงประกอบด้วย Fiber Glass

      Aramid และ Carbon เท่านั้น

 3.6 น้้าหนักของไม้ไม่เกิน 22 ออนซ์ และไม่น้อยกวา่ 20 ออนซ์

* หมายเหตุ  ขนาด รูปลักษณ์ และคุณภาพของไม้ต้องเป็นไปตามกติกาการแข่งขันฮอกกี้กลางแจ้ง (Field Hockey)

               ของสหพันธฮ์อกกี้นานาชาติ (FIH)

4. หน้ากากชาร์ตช็อตคอนเนอร์ (Penalty Face Mask)

 4.1 ด้านนอกวสัดุผลิตจากพลาสติกเนื้อแข็งอย่างดี ปูองกันแรงกระแทก

      ได้เป็นอย่างดี

 4.2 ด้านใน (ส่วนทีสั่มผัสใบหน้า) ท้าจากฟองน้้า มีความนุ่มยืดหยุ่น

 4.3 มีสายรัดด้านหลังแบบยางยืดคุณภาพดี สามารถปรับระดับให้กระชับกับใบหน้า

 4.4 เป็นหน้ากากส้าหรับปูองกันการรับซ็อตคอนเนอร์ของผู้เล่นทีส่ามารถส่วมใส่

      แล้วมีวสัิยทัศน์ในการมองอย่างชัดเจน

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล  รายการประกอบ ชุด 40,000

1. เสาประตูแฮนด์บอล

2. ปูายบอกคะแนนและบอกเวลาไฟฟูา

3. รถเข็นลูกแฮนด์บอล

4. เคร่ืองปัม๊ลมแบบไฟฟูา

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

กีฬาเทเบิลเทนนิส

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส  รายการประกอบ ชุด 60,000

1. ปูายบอกคะแนน

กีฬาแฮนด์บอล
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2. โต๊ะเทเบิลเทนนิส

3. แผงกั้นลูกเทเบิลเทนนิส

4. เก้าอี้ตัดสิน

5. โต๊ะต้ังปูายนับคะแนน

คุณลักษณะ

1. ปูายบอกคะแนน

 1.1 ท้าจากพลาสติกแข็ง

 1.2 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 42x4x24 ซม. (กวา้งxยาวxสูง)

 1.3 มีตัวเลขบอกคะแนน 0-30 และบอกเซทการแข่งขัน 0-7

2. โต๊ะเทเบิลเทนนิส

 2.1 โต๊ะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อยกวา่ 152x274x76 ซม. 

      (กวา้งxยาวxสูง)

 2.2 โต๊ะต้องมีความกระดอนสม่า้เสมอ เมื่อเอาลูกเทเบิลเทนนิสมาตรฐาน

      ปล่อยจากความสูงระดับ 30 ซม. ลูกจะกระดอนขึ้นจากพืน้ผิวโต๊ะประมาณ 

      23 ซม.

 2.3 ขอบโต๊ะด้านบนของพืน้ผิวโต๊ะทัง้ 4 ด้าน เป็นเส้นขาวขนาดกวา้ง 2 ซม.

      ด้านยาวทัง้ 2 ด้าน เรียกวา่ เส้นข้าง ด้านกวา้งทัง้ 2 ด้าน เรียกวา่ เส้นสกัด 

      ส้าหรับการแข่งขันประเภทคู่ในแต่ละแดนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน  

      ด้วยเส้นสีขาวมีขนาดกวา้ง 3 มม. โดยขีดขนานกับเส้นข้าง เรียกวา่เส้นกลาง

 2.4 ต้องเป็นโต๊ะทีไ่ด้รับการรับรองจากสหพันธเ์ทเบิลเทนนิสนานาชาติ

3. แผงก้ันลูกเทเบิลเทนนิส

 3.1 ท้าด้วยเหล็กมีขนาดยาวไม่น้อยกวา่ 150 ซม. สูงไม่น้อยกวา่ 75 ซม.

 3.2 มีผ้าหรือพลาสติก PVC คุม ยาวไม่น้อยกวา่ 150 ซม. สูงไม่น้อยกวา่ 75 ซม.

 3.3 มีจ้านวน 18 แผง

4. เก้าอ้ีตัดสิน

 4.1 ท้าด้วยโครงเหล็กพับเก็บได้

 4.2 มีเบาะรองนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้้า

 4.3 เบาะรองนั่งต้องสูงไม่น้อยกวา่ 75 ซม. จากพืน้ถึงเบาะรองนั่ง

5. โต๊ะตั้งปูายนับคะแนน

 5.1 ท้าด้วยโลหะหรือไม้มีลักษณะไม่สะท้อนแสง สีด้า

 5.2 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 70x90x76 ซม. (กวา้งxยาวxสูง)

กีฬาแบดมินตัน

1 ชุดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน  รายการประกอบ ชุด 25,000

1. เก้าอี้กรรมการ

2. ตาข่ายแข่งขันแบบ 2 ชั้น
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. เสาแบดมินตันโลหะมีล้อเล่ือน

4. ปูายบอกคะแนน

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 สนามแบดมินตันพืน้ยาง คุณลักษณะ สนาม 750,000

สังเคราะห์ (แข่งขัน) 1. ชั้นบนสุด

 1.1 ผลิตด้วยพีวซีี ทีม่ีความทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง

 1.2 พืน้ผิวมีความหยาบ (Embossing) เพือ่ปูองกันการล่ืนได้อย่างดี

      เหมาะสมในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

 1.3 มีสาร Protecsol (polyurethene + UV cure) เพือ่ความทนทาน

      ดูแลรักษาความสะอาดง่าย

 1.4 มีสาร Sanosol ปูองกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

2. ชั้นกลาง

 2.1 ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส เป็นวสัดุทีท่้าให้เกิดความแข็งแรง และความคงรูป

      ระหวา่งพืน้ผิวชั้นบนทีเ่ป็นพีวซีี และพืน้ผิวชั้นล่างทีเ่ป็นชั้นโฟม (Foaming) 

      เพิม่อายุการใช้งาน รองรับการใช้งานหนักในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

3. ชั้นล่าง

 3.1 เป็นโฟมมีรูปทรงเป็นรูปไข่และเรียงตัวกันในแนวต้ัง

      (CXP foam) มีคุณสมบัติยืดหยุ่นช่วยให้ลดแรงกระแทกทีเ่กิดจากการ

      ฝึกซ้อมและแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็สามารถคืนตัวได้อย่างรวดเร็ว 

      ช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

4. สนามประกอบด้วย พืน้สนามขนาดไม่น้อยกวา่ 2.7x16 เมตร (กวา้งxยาว)

    จ้านวน 3 ชิ้น ต่อกันด้วยเทปหนามเตย สะดวกในการเคล่ือนย้าย

5. พืน้ทีส่นามมาตรฐานพร้อมพืน้ทีป่ลอดภัยรอบสนาม 

   (Safety Zone Area ขนาดไม่น้อยกวา่ 8.1x16 เมตร (กวา้งxยาว)

6. พืน้ทีร่วมของสนามมาตรฐาน ไม่น้อยกวา่ 129.60 ตารางเมตร

7. สีของเส้นสนาม (Color Line) สีขาว ท้าส้าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

8. พืน้ทีส่นามขนาดมาตรฐานสากล รับรองโดยสหพันธแ์บดมินตันโลก (BWF) 

9. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

กีฬากระบีก่ระบอง

1 ชุดอุปกรณ์กีฬากระบีก่ระบอง  รายการประกอบ ชุด 60,000

1. ดาบเหล็ก

2. โล่เขียนลาย

3. เขนเขียนลาย

4. ด้ังเขียนลาย

* หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเภททัว่ไป

1 ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน รายการประกอบ ชุด 526,000

1. โต๊ะบรรยาย จ้านวน 1 ตัว

2. เก้าอี้บรรยาย จ้านวน 1 ตัว

3. ชุดกระดานอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกวา่ 97 นิ้วพร้อม pad ไร้สาย 

   จ้านวน 1 ชุด

4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 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 แบบที ่1 * 

   (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 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 โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกวา่ 75x150x75 ซม. (กวา้งxยาวxสูง) หรือดีกวา่

  1.2 ส่วนของ Work Top เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หนาไม่น้อยกวา่ 28 มม.

      ตลอดทัง้แผ่น ตอนบนปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate)

      ลายไม้ หนาไม่น้อยกวา่ 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. ส่วนใต้ Top ปิดด้วย

      วสัดุกันความชื้น ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกวา่ 2 มม. ด้วยกาวกันน้้าชนิด

      Hot Melt Grade A พร้อมเจาะช่องร้อยสายไฟ

  1.3 ส่วนของตัวตู้ (Cupboard) ท้าด้วยไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หนาไม่น้อยกวา่ 16 มม.

      ปิดผิวด้วยลามิเนต (High Pressure Laminate) ลายไม้ หนาไม่น้อยกวา่

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

      ด้วยกาวกันน้้าชนิด Hot Melt Grade A

  1.4 ส่วนหน้าล้ินชัก ท้าด้วยไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หนาไม่น้อยกวา่ 16 มม.

      ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ลายไม้ หนาไม่น้อยกวา่ 

      0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.  ทัง้ 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้้า

      Hot Melt Grade A

  1.5 รางล้ินชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (Self Closing System) 

      โดยล้ินชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวรางล้ินชักเป็นโลหะ

      ชุบอีพ๊อกซ่ี (Epoxy Coated) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทัง้เป็นรางระบบ

35



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

      Stop 2 ชั้น (Double Stop) โดยเมื่อดึงล้ินชักออกมาจนสุดล้ินชักจะไม่หลุด

      ออกมา และลูกล้อท้าจากพลาสติกชนิดซับเสียง เมื่อเล่ือนล้ินชักจะมีเสียงเบา

      และล่ืน เป็นผลิตภัณ์ทีไ่ด้รับมาตรฐาน ISO 9001

  1.6 ทีว่างคีย์บอร์ด ท้าด้วยไม้ปารฺติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกวา่ 16 มม. 

      ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate)

      ลายไม้หนาไม่น้อยกวา่ 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.  ปิดขอบด้วย PVC

      หนาไม่น้อยกวา่ 2 มม. ด้วยกาวน้้าชนิด Hot Melt Grade A

  1.7 มีการล็อคด้วยกุญแจเพือ่ปูองกันครุภัณฑ์เสียหาย

  1.8 มีโต๊ะส้าหรับวางเคร่ืองปร้ินเตอร์

2. เก้าอ้ีบรรยาย

  2.1 เป็นเก้าอี้แบบมีเท้าแขน และพนักพิงสูงถึงบ่า หรือดีกวา่

  2.2 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 58x68x105 ซม. (กวา้งxลึกxสูง) หรือดีกวา่

  2.3 สามารถหมุนและปรับระดับสูง-ต้่าได้ด้วยโช๊คแก๊ส หรือไฮโดรลิค หรือเทียบเท่า

  2.4 วสัดุหุม้เป็นหนังเทียมหรือดีกวา่

  2.5 มีล้อสามารถเคล่ือนย้าย และรองรับน้้าหนักได้ดี

3. ชุดกระดานอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 97 น้ิวพร้อม pad ไร้สาย 

     รายละเอียดชุดกระดาน

  3.1 เทคโนโลยี Electromagnetic ระบบไร้สาย ขนาดวดัตาม

       เส้นทแยงมุมไม่น้อยกวา่ 97 นิ้ว

  3.2 ตัวบอร์ดท้าจากวสัดุทีม่ีความแข็งแรง ทนทาน พืน้ผิวสีขาว 

       มีค่าความละเอียดภายใน 4,096 จุด/นิ้ว ค่าความละเอียด

       ในการใช้งาน 1,000 เส้น/นิ้ว หรือ 46,500x83,000 pixels

  3.3 อัตราการตอบสนอง 250 เส้น/วนิาที

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

       Windows7, MAC OSx หรือดีกวา่

  3.5 มีปากกาเป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกับจอภาพ 2 ด้าม เป็นระบบ 

       Rechargeable ท้าหน้าทีแ่ทนเมาส์ เคร่ืองชาร์ตติดต้ังทีตั่วบอร์ด

  3.6 มีปุมุค้าส่ังฟังก์ชั่นพืน้ฐานอยู่บนจอรับภาพ ส้าหรับควบคุมส่ังงาน

       โปรแกรมทีใ่ช้ร่วมกับจอ เพือ่สะดวกในการใช้งาน โดยมีค้าส่ัง

       ไม่น้อยกวา่ 18 ค้าส่ัง

  3.7 สามารถบันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล GWB, JPG, BMP,

       GIF, TIFF, PNG, PDF, HTML

  3.8 สามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวในโปรแกรมได้โดยรองรับไฟล์ชนิด AVI

  3.9 สามารถเพิม่ลดเมนูในทูลบาร์ได้ และแสดงชื่อเคร่ืองมือเป็นภาษาไทย

  3.10 มีโปรแกรมช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนมากมาย เช่น
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แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

        สร้างหน้ากระดาษขาว, ปากกาเขียนรูปแบบต่างๆ, 

        คลังภาพทุกวชิา, คลังภาพเคล่ือนไหว, บันทึกวดีีโอ

  3.11 สามารถใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมกัน 2 แท่ง

  3.12 โปรแกรมควบคุม สามารถแบ่งหน้าจอกระดานอิเล็กทรอนิกส์

         เป็น 9 ส่วน เพือ่รองรับการใช้อุปกรณ์โต้ตอบแสดงผลงาน

         ทีแ่ตกต่างได้พร้อมกัน

  3.13 สามารถ upgrades โปรแกรมจาก Web-site ตลอดเวลาได้โดย

         ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  3.14 สามารถใช้งานร่วมกับ Tablet หรือ iPad ได้เป็นอย่างดี

         เสมือนเป็นอุปกรณ์โต้ตอบ

  3.15 มีซอฟท์แวร์ควบคุมการท้างาน ดังนี้

   3.15.1 สามารถน้าเสนอรูปแบบ กราฟฟิก ภาพนิ่ง วดีีโอ เสียงได้

   3.15.2 สามารถเขียนไฮไลท์ข้อความบนซอฟต์แวร์อื่นได้

   3.15.3 สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

            เป็นอย่างน้อย

   3.15.4 สามารถแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์

   3.15.5 สามารถบันทึกไฟล์ผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมการท้างานได้

   3.15.6 สามารถใช้งานร่วมกับ Ms Office และสามารถบันทึกข้อมูล

           ทีเ่ขียนรูปแบบของไฟล์เอกสาร, ไฟล์ค้านวณ, ไฟล์น้าเสนอ, PDF, HTML

           รวมทัง้วดีีโอไฟล์ได้

   3.15.7 สามารถ Input ตัวอักษรภาษาไทยได้ ผ่านแปูนพิมพ์เสมือน

            (Virtual Keyboard)

   3.15.8 สามารถบันทึกข้อมูลการสอนบนกระดานทัง้ภาพและเสียง

           ในรูปแบบวดีีโอไฟล์

  3.16 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของ

         ผลิตภัณฑ์หรือผู้น้าเข้า

  3.17 ผลิตภัณฑ์จากโรงงานทีไ่ด้รับรองมาตรฐาน ISO 9001

  3.18 มาตรฐานการแผ่กระจายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา IEC/EN

        60950-1 มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA 60950-1

  รายละเอียด Pad ไร้สาย

  3.19 มีขนาดไม่น้อยกวา่ 11x10.4 นิ้ว พืน้ทีก่ารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6.3x8 นิ้ว

  3.20 มีสวติซ์เปิดปิด พร้อมหน้าจอ LCD

  3.21 เป็นระบบ Rechargeable พร้อมสายชาร์ต สามารถใช้งาน

         ได้ไม่น้อยกวา่ 24 ชั่วโมงต่อการชาร์ต 1 คร้ัง

  3.22 มีปากกาอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะส้าหรับเขียน เป็นระบบ
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

         Rechargeable ชาร์ต พร้อมตัวกระดาน

  3.23 มีไอคอนแสดงสถานะขณะก้าลังชาร์ตบนหน้าจอ LCD

  3.24 ปากกาสามารถใช้แทนเมาส์ได้เป็นอย่างดี

  3.25 ใช้เทคโนโลยีอิเล็กโตรแมกนิติก (Electromagnetic)

  3.26 มีค่าความละเอียด 4,000 จุด/นิ้ว

  3.27 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Wireless (RF Com) หรือ USB

  3.28 สามารถท้างานได้ไกลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมาณ 50 ฟุต 

         หรือ 15.24 เมตร

  3.29 สามารถเชื่อมต่อได้ 9 เคร่ืองต่อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

         พร้อมโปรแกรมแบ่งหน้าจอ

  3.30 มี Tool bar ค้าส่ังพืน้ฐาน ทัง้หมด 14 รายการ

         ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

  3.31 สามารถปรับเปล่ียนชื่อของกระดานได้ตามต้องการ

        เพือ่ให้ง่ายต่อการจดจ้า

  3.32 มีโปรแกรมช่วยในการ Presentation ทีส่นับสนุนการท้างานบน

        MS Windows XP และสามารถใช้งานร่วมกับ MS Power Point

        ได้เป็นอย่างดี

  3.33 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

         หรือผู้น้าเข้า

  3.34 ผลิตภัณฑ์จากโรงงานทีไ่ด้รับรองมาตรฐาน ISO 9001

4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว 

  4.1 เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ

       และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟูา

  4.2 มอเตอร์ไฟฟูา เป็นชนิดทีใ่นแกนสามารถหมุนย้อนกลับได้ ซ่ึงสามารถ

       ควบคุมการหยุดของจอได้ทุกต้าแหน่ง และจะหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุดหรือลงสุด

  4.3 มีขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกวา่ 150 นิ้ว

  4.4 กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดต้ังกับผนังหรือเพดานได้

  4.5 มีระบบปูองกันการ Overload และตัดไฟอัตโนมัติเพือ่ปูองกัน

       ความเสียหายของมอเตอร์

  4.6 ชุดควบคุมได้รับการรับรองมาตรฐาน CE (มีเอกสารแสดง)

  4.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

  5.1 เป็นเคร่ืองฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกวา่ 

       0.63 นิ้ว

  5.2 สามารถรองรับความละเอียด มาตรฐาน (1,024x768) 
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

       พร้อมล้าโพงขนาด 16 วตัต์

  5.3 สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ระดับ VGA, SVGA, XGA, 

      SXGA, WXGA และ UXGA ได้เป็นอย่างน้อย

  5.4 ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 4,000 ANSI Lumens 

      (ในการใช้งานแบบมาตรฐาน)

  5.5 มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 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 สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต RS-232 เพือ่ควบคุมการท้างานของเคร่ือง

  5.8 ใช้หลอดภาพชนิด UHE ก้าลังไฟไม่เกิน 235 วตัต์

  5.9 สามารถฉายภาพพร้อมเสียงผ่าน USB ได้ 

        (USB Display With Audio)

  5.10 มีระบบแก้ไขภาพส่ีเหล่ียมคางหมู (Keystone Correction) 

         ได้ทัง้แบบธรรมดาและอัตโนมัติ

  5.11 สามารถปรับแก้ส่ีเหล่ียมคางหมูในแนวต้ัง (Keystone Correction) 

         ได้ไม่น้อยกวา่ ± 30 องศาและในแนวนอนได้ไม่น้อยกวา่ ± 30 องศา

  5.12 สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ้ว ทีร่ะยะ 0.83-13.86 เมตร 

         เป็นอย่างน้อย

  5.13 สามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 60 นิ้ว วดัแบบทแยงมุม 

         โดยมีระยะห่างจากจอภาพถึงเคร่ืองฉายไม่เกิน 1.69 เมตร

  5.14 มีฝาปิดครอบเลนส์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบเดียวกับ

         ตัวเคร่ือง

  5.15 มีระบบ AV Mute Slide เพือ่ใช้ในการพักการฉายภาพ

  5.16 หลอดภาพมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกวา่ 5,000 ชั่วโมง ทีก่ารท้างาน 

         ในโหมด HighBrightness

  5.17 ใช้ช่วงเวลาในการ Start UP ไม่เกิน 8 วนิาที

  5.18 มีระบบ Instant Off เพือ่รองรับการปิดเคร่ืองได้โดยไม่ต้องรอ Cool-Down

  5.19 สามารถต้ัง Password เพือ่รักษาความปลอดภัยของเคร่ือง

  5.20 มีเอกสารรับรองคุณลักษณะ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

  5.21 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

6. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

  6.1 เป็นเคร่ืองฉายภาพสามมิติ สามารถใช้งานร่วมเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์

       และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้

  6.2 สามารถซูมขยายภาพได้ไม่น้อยกวา่ 440 เท่า 
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  6.3 บันทึกภาพลงบนตัวเคร่ืองได้ และสามารถบันทึกภาพได้ทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์

  6.4 สามารถปรับโฟกัสได้ทัง้แบบอัตโนมัติ และปรับด้วยมือ

  6.5 สามารถปรับแสงได้ และมีปุมุกดส้าหรับปรับ Auto White Balance

  6.6 หัวกล้องสามารถหมุนได้ในแนวด่ิง

  6.7 มีแขนไฟส่องสวา่งด้านบนเป็นชนิด LED 2 ข้าง

  6.8 มีไฟส้าหรับส่องสวา่งด้านล่าง

  6.9 อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพขนาด 1/2 นิ้ว CMOS ความละเอียด

       5,000,000 Pixels

  6.10 สามารถปรับความคมชัดของภาพได้

  6.11 สามารถท้าภาพปกติและภาพ Negative ได้

  6.12 สามารถหยุดภาพชั่วคราวได้

  6.13 สามารถท้าการแบ่งภาพได้

  6.14 มีช่องรับสัญญาณอย่างน้อยดังนี้

        - RGB Input x 2

        - Video Input x 1

        - S-Video Input x 1

        - Audio Input x 1

        - Microphone x 1

  6.15 มีช่องจ่ายสัญญาณอย่างน้อยดังนี้

        - RGB Output x 2

        - Video Output x 2

        - S-Video Output x 1

        - Audio Stereo Output x 1

  6.16 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ PC ทัง้ชนิด RS-232 และ USB

  6.17 สามารถใช้ได้ดีกับกระแสไฟฟูาภายในประเทศไทย โดยไม่ต้องมีตัวแปลง

  6.18 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * 

   (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

10. เครื่องเล่น Blu Ray Disc

  10.1 สามารถอ่านแผ่น BD/BD-R/BD-RE/DVD/VCD/CD/CD-R/RW
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แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

        และรองรับการอ่านไฟล์ MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 หรือดีกวา่

  10.2 รองรับระบบภาพ 3D

11. เครื่องเสียง 1 ชุดประกอบด้วย

  11.1 เครื่องผสมสัญญาณ ขนาด 12  Ch จ านวน 1 เครื่อง

   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 เครื่องขยายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 2x450 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง

   11.2.1 สามารถเลือกใช้งานได้ทัง้แบบ 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 มีก้าลังวตัต์ที ่4 โอห์ม 450 วตัต์ ต่อข้าง 8 โอห์ม 330 วตัต์ ต่อข้าง

       และเมื่อเลือก Bridge Mono ต้องมีก้าลังวตัต์ 900 วตัต์หรือดีกวา่

  11.3 ล าโพง 2 ทางขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 น้ิว จ านวน 1 คู่

   11.3.1 มีก้าลังวตัต์ที ่100 โวลต์ สามารถเลือกใช้งานได้ที ่30วตัต์, 20วตัต์,

       15วตัต์, 10วตัต์, 5วตัต์

   11.3.2 มีก้าลังวตัต์ที ่70 โวลต์ สามารถเลือกใช้งานได้ที ่30วตัต์, 20วตัต์, 

       15วตัต์, 10วตัต์, 5วตัต์

   11.3.3 SPL (1W/1m),  90db (1W/1m)

   11.3.4 ตอบสนองความถี่ 80-20,000 เฮิรตซ์

  11.4 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครื่องรับ จ านวน 1 เครื่อง

   11.4.1 มีค่าความถี่ตอบสนอง 50 เฮิรตซ์ -15 กิโลเฮิรตซ์

   11.4.2 ช่วงความถี่ที ่794-806 เมกะเฮิรตซ์

   11.4.3 Transmitter RF output/LO power mode : 1 mW maximum

   11.4.4 Transmitter RF output/HI power mode : 10 mw maximum

   11.4.5 ใช้ถ่านแบบ 2AA สามารถใช้งานได้ 10 ชั่วโมง

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

   11.4.7 ไมโครโฟนแบบถือ

  11.5 ไมโครโฟนสายชนิดมือถือ จ านวน 1 ตัว

   11.5.1 เป็นแบบ Dynamic
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   11.5.2 มีทิศทางรับเสียงแบบ Cardioid 

   11.5.3 ตอบสนองความถี่ 70 เฮิรตซ์ -15 กิโลเฮิรตซ์

   11.5.4 มีสาย 10 เมตร เป็นแจ๊ค XLR 

  11.6 เครื่องเล่นและบันทึกเสียงดิจิตอล   จ านวน 1 เครื่อง 

   11.6.1 เป็นเคร่ืองเล่นและบันทึกเสียงระบบ Digital MP3 แบบ USB Drive

            และ SD/MMC Card

   11.6.2 สามารถ Copy ข้อมูล MP3 ไปมาระหวา่ง USB Drive กับ 

            SD/MMC Card ได้

   11.6.3 มีจุดต่อ Analog AUX In, Output และบันทึกเสียง Analog 

            เป็น MP3 ได้ทันที

   11.6.4 มีปุมุใช้ควบคุมการใช้งานทีห่น้าเคร่ือง และรีโมทคอนโทรล

   11.6.5 ต้ังคุณภาพบันทึกเสียงได้ 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
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2 ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ รายประกอบ ชุด 480,000

ทางภาษา 1. โต๊ะคูหาผู้เรียน ไม้ปาร์ติเกิล บุพรม จ้านวน 40 ทีน่ั่ง

2. โต๊ะวางชุดควบคุมทัง้ระบบ ไม้ปาร์ติเกิล จ้านวน 1 ชุด

3. เก้าอี้ส้าหรับผู้สอน จ้านวน 1 ตัว

4. เก้าอี้ส้าหรับผู้เรียน จ้านวน 40 ตัว

5. เคร่ืองควบคุมส้าหรับผู้สอน (Master Control) จ้านวน 1 ชุด

6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 *  

   (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ้านวน 1 เคร่ือง

7. เคร่ืองขยายเสียงส้าหรับผู้เรียน (Hearing Unit) ระบบเสียงสเตอริโอ

   จ้านวน 40 ชุด

8. หูฟังพร้อมไมโครโฟน (Head Stereo) สเตอริโอ จ้านวน 41 ชุด

9. อุปกรณ์ไฟฟูาและสายสัญญาณพร้อมติดต้ัง จ้านวน 1 ชุด

10. ล้าโพงประจ้าห้องเรียน (Room Speaker) จ้านวน 2 ตู้

11. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

    จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จ้านวน 1 เคร่ือง

12. ขาเหล็กยึดโทรทัศน์ จ้านวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

1. โต๊ะคูหาผู้เรียน ไม้ปาร์ติเกิล บุพรม 

  1.1 โต๊ะคูหาแต่ละทีน่ั่งขนาดไม่น้อยกวา่ 450x500x1,150 มม. (กวา้งxยาวxสูง)

  1.2 คูหาผู้เรียนโครงสร้างเป็นไม้ปาร์ติเกิลหน้าโต๊ะปิดทับ ด้วยเมลามีน

  1.3 ความหนาของไม้ไม่น้อยกวา่ 19 ม.ม.

  1.4 จ้านวนคูหาของโต๊ะแต่ละตัว ให้มีคูหาต้ังแต่ 2 คูหา ขึ้นไป

  1.5 มีทีส้่าหรับแขวนหูฟัง และตัวโต๊ะคูหายึดติดกับพืน้อย่างแข็งแรง

  1.6 ด้านหน้ามีกระจกใส และสต๊ิกเกอร์ส้าหรับบอกเบอร์ต้าแหน่งผู้เรียน

2. โต๊ะวางชุดควบคุมทัง้ระบบ ไม้ปาร์ติเกิล 

  2.1 เป็นโต๊ะขนาดไม่น้อยกวา่ 600x1,800x750 ม.ม. (กวา้งxยาวxสูง)

  2.2 ด้านบนเป็นไม้ปาร์ติเกิล ปิดหน้าโต๊ะด้วยเมลามีน

  2.3 โครงสร้างท้าด้วยไม้ปาร์ติเกิล

  2.4 มีช่องส้าหรับ ใส่เคร่ืองเล่นดีวดีี ด้านล่างมีช่องเก็บของมีประตู มีกุญแจล็อค

  2.5 มีล้ินชักส้าหรับใส่ Keyboard

3. เก้าอ้ีส าหรับผู้สอน 

  3.1 โครงเก้าอี้เป็นเหล็กเคลือบสี ทีน่ั่งบุด้วยฟองน้้า หุม้ด้วยหนังเทียม

4. เก้าอ้ีส าหรับผู้เรียน

  4.1 เก้าอี้มีทีน่ั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้้าหุม้ด้วยหนังเทียม

  4.2 ขาเก้าอี้เป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม
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5. เครื่องควบคุมส าหรับผู้สอน (Master Control) 

  5.1 เป็นระบบดิจิตอลควบคุมการท้างานของเคร่ืองด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

      (Micro controller) ใช้ปุมุกด มีหลอด LED และตัวเลขดิจิตอล

      แสดงให้เห็นการท้างาน

  5.2 เป็นระบบเสียงแบบสเตอริโอ มีปุมุกดปิด-เปิดพร้อมกันทุกรายการ

      และแยกแต่ละรายการ เคร่ืองควบคุม เคร่ืองขยายเสียงส้าหรับผู้เรียน

      เคร่ืองคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เคร่ืองเล่น Blu ray เคร่ืองรับโทรทัศน์สีหรืออื่นๆ  

  5.3 รับสัญญาณเสียงเข้าระบบได้ไม่น้อยกวา่ 5 รายการพร้อมกัน 

       โดยมีปุมุกดปรับระดับสัญญาณ เพือ่เลือกปรับระดับความดัง

       ของรายการเสียงเข้าของแต่ละรายการ และมีปุมุกดเพือ่เลือกปรับโทน

       ของสัญญาณเสียงทุม้และสัญญาณเสียงแหลมโดยแยกกันอย่างอิสระ

       และแสดงผลเป็นดิจิตอล

  5.4 ผู้สอนสามารถส่งรายการสอนให้ผู้เรียนพร้อมกันทัง้หมด 

       และแยกให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มฟังรายการสอนทีแ่ตกต่างกัน 5 รายการ

       และมีปุมุกดตัดแหล่งสัญญาณเสียงแบบอิสระทัง้ 5 รายการ

  5.5 แผงหน้าปัดเคร่ืองมีจอ Monitor แบบ LCD เพือ่แสดงสัญญาณภาพ 

       รายการทีส่อนมีช่องเสียบต่อ USB เพือ่เล่นไฟล์ MP4 หรืออื่นๆ 

  5.6 มีปุมุกดฟังก์ชั่นฟังสัญญาณเสียงของโปรแกรมอิสระทัง้ 8 กลุ่ม 

       ออกล้าโพงมอนิเตอร์

  5.7 สามารถควบคุมการเรียนการสอนได้ไม่น้อยกวา่ 40 ผู้เรียน

       และสามารถขยายได้ถึง 80 ผู้เรียน โดยแบ่งการควบคุมได้ไม่น้อยกวา่ 8 กลุ่ม

  5.8 มีช่องเสียบหูฟังไมโครโฟน (HeadSed) ส้าหรับผู้สอน 2 ท่าน 

       แบบสเตอริโอสามารถปรับความดังของหูฟัง เสียงทุม้ เสียงแหลม 2 ชุด

       มีทีป่รับความดังของไมโครโฟน เสียงทุม้ เสียงแหลม 1 ชุด 

       พร้อมปุมุปิด-เปิด Mic

  5.9 มีสัญญาณไฟแสดงสภาวะการท้างานของเคร่ืองผู้เรียนและสามารถ

       ตรวจสอบจ้านวนของผู้เรียนทีเ่คร่ืองควบคุมของผู้สอน (Master Control) 

  5.10 มีสัญญาณเสียงและมีสัญญาณไฟแสดงต้าแหน่งของผู้เรียน

        ในขณะทีผู้่เรียนติดต่อมายังผู้สอนจะกระพริบจนกวา่ผู้สอนจะกดรับ

  5.11 มีปุมุตัดไมโครโฟนอัตโนมัติ ของผู้เรียน

  5.12 ผู้สอนสามารถติดต่อสนทนากับผู้เรียนเป็นรายบุคคล กลุ่มทัง้หมดได้ 

  5.13 ผู้สอนสามารถติดต่อสนทนากับผู้เรียนได้ทัง้แบบรายบุคคล

        แบบกลุ่ม พร้อมกันทัง้หมด โดยไม่รบกวนการเรียนของผู้เรียน

        คนอื่นทีไ่ม่ได้ร่วมสนทนา

  5.14 มีสวทิซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจับคู่ผู้เรียนสนทนาได้แบบ
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         อัตโนมัติ (Pairing) ทัง้แนวต้ัง-แนวนอน แบบจับคู่ในกลุ่ม

         และแบบข้ามกลุ่มได้ 

  5.15 ในขณะจับคู่สนทนาแบบอัตโนมัติ (Pairing) ผู้สอนสามารถเลือก

        สนทนากับคู่ใดคู่หนึ่ง ทัง้แนวต้ัง–แนวนอนได้

  5.16 ผู้สอนสามารถพูดพร้อมกับรายการสอนได้

  5.17 ผู้สอนสามารถทดสอบฟังรายการอื่นๆ ได้ ในขณะทีผู้่เรียนก้าลัง

        ฟังรายการสอนอยู่

  5.18 มีล้าโพงมอนิเตอร์ส้าหรับผู้สอนอยู่ภายในเคร่ืองควบคุม แบบสเตอริโอ,

        สามารถปรับความดัง เสียงทุม้ เสียงแหลม แสดงผลแบบดิจิตอล

        มีมาตรวดัสัญญาณแบบ LED  

  5.19 มีปุมุเลือกรายการสอน ออกล้าโพงประจ้าห้องเรียนได้แบบสเตอริโอ

        สามารถปรับความดังเสียงทุม้ เสียงแหลม แสดงผลแบบดิจิตอล

        มีมาตรวดัสัญญาณแบบ LED 

  5.20 สามารถน้าเสียงรายการทีส่อน เสียงของผู้สอน ผู้เรียนคนเดียว 

        ผู้เรียนหลายคน หรือผู้เรียนทัง้หมด ออกล้าโพงประจ้าห้องเรียนได้

  5.21 มีช่องเสียบต่อไมโครโฟนประชุม (Extra Mic) ของผู้สอน 2 ที ่

  5.22 มีระบบรีเซ็ทเคร่ืองอัตโนมัติเมื่อเปิดเคร่ืองโดยจะยกเลิกรายการเดิมทัง้ระบบ

  5.23 ปุมุกดควบคุมการท้างานเป็นแบบอิสระทุกฟังก์ชั่น (Module) 

        หากช้ารุดสามารถถอดซ่อมแยกชิ้นแบบ Module ได้ 

  5.24 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบได้มาตรฐานโดยเป็นอุปกรณ์ประเภท SMD 

  5.25 ตัวเคร่ืองเป็นกล่องฉนวนปูองกันไฟฟูา มีช่องระบายความร้อน

        เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟูา ส้าหรับเคร่ืองควบคุมผู้สอน

        5.25.1 ตัวเคร่ืองเป็นกล่องโลหะปิดทุกด้าน มีช่องระบายความร้อน

        5.25.2 สามารถจ่ายกระแสไฟฟูาให้เคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

        5.25.3 มีอุปกรณ์ปูองกันการลัดวงจร ขณะใช้งานเกินก้าลัง 

        5.25.4 มีมาตรวดัไฟฟูากระแสตรง (DC โวลต์) แบบ Digital 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 *  

   (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

7. เครื่องขยายเสียงส าหรับผู้เรียน (Hearing Unit) ระบบเสียงสเตอริโอ

  7.1 มีระบบขยายเสียงในตัวและสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ

  7.2 มีทีเ่สียบต่อหูฟังไมโครโฟน (Headset) แบบแจ๊คสเตอริโอ 3.5 มม.  

       และช่องเสียบหูฟังแบบแจ๊ค DIN 5 PIN

  7.3 มีปุมุกดปรับความดังหูฟัง และไมโครโฟนในตัวเดียวกันแบบดิจิตอล

  7.4 มีปุมุกดส้าหรับติดต่อกับผู้สอน (Call) 
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  7.5 มีปุมุปรับระดับความดังเสียงได้ 10 ระดับ แสดงผลเป็นหลอด LED 

  7.6 ควบคุมการท้างานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

  7.7 มีไฟแสดงการเปิดเคร่ือง

8. หูฟังพร้อมไมโครโฟน (Head Stereo) สเตอริโอ 

  8.1 เป็นแบบสวมศรีษะ มีล้าโพงทีหู่ฟังด้านซ้ายและด้านขวา

  8.2 สามารถปรับระดับความสูงต้่าของล้าโพงหูฟังได้ และมีล็อคกันการเล่ือนไหล

  8.3 ส่วนของหูฟังมีฟองน้้าหุม้ด้วยหนังเทียม

  8.4 มีไมโครโฟนยึดติดกับหูฟัง สามารถปรับความสูงต้่าของไมโครโฟนได้

  8.5 ความยาวสายสัญญาณทีต่่อระหวา่งหูฟังกับช่องเสียบ

       ต้องยาวไม่น้อยกวา่ 1.20 เมตร

  8.6 ตัวเสียบเพือ่รับสัญญาณเป็นชนิดหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับสายสัญญาณ

       แบบแจ๊คคู่

9. อุปกรณ์ไฟฟูาและสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง 

  9.1 จะต้องติดต้ังระบบไฟฟูาและสายสัญญาณเพือ่ให้ระบบท้างานได้อย่างสมบูรณ์

  9.2 อุปกรณ์ไฟฟูาและสายสัญญาณต้องมีคุณภาพ

10. ล าโพงประจ าห้องเรียน (Room Speaker) 

  10.1 เป็นล้าโพงสองทางพร้อมท่อเบสรีเฟล็กซ์ มีขายึด ตู้ล้าโพง

        กับผนังห้องหรือเพดาน

  10.2 ตัวตู้ท้าด้วยพลาสติก ABS หรือดีกวา่

  10.3 ภายในตู้บรรจุล้าโพง ขนาดไม่น้อยกวา่ 6 นิ้ว ทนแรงขับ

        ได้ไม่น้อยกวา่ 150 วตัต์ 

11. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

    จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว

      ตามมาตรฐานส้านักงบประมาณ

12. ขาเหล็กยึดโทรทัศน์ 

  12.1 โครงเหล็กแขวนโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

        ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกวา่ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

  12.2 โครงเหล็กพ่นเคลือบด้วยสี

3 ชุดห้องปฏิบัติการทาง รายการประกอบ ชุด 194,000

วทิยาศาสตร์ 1. โต๊ะปฏิบัติงานครูพร้อมเก้าอี้

2. โต๊ะเรียนวทิยาศาสตร์

3. เก้าอี้กลมประจ้าโต๊ะเรียนวทิยาศาสตร์

4. โต๊ะสาธติวทิยาศาสตร์

5. เก้าอี้ประจ้าโต๊ะสาธติวทิยาศาสตร์

6. ตู้ระดับหน้าต่างพร้อมก๊อกน้้าและอ่างน้้า
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

7. ตู้ทึบใต้ระดับหน้าต่าง

8. ตู้เก็บสารเคมี

9. ตู้เก็บอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์

10. ชั้นหนังสืออเนกประสงค์

11. รถเข็นอุปกรณ์

12. แท่นยกพืน้

*หมายเหตุ ให้หน่วยงานเลือกรายการ รวมทัง้ก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1 เคร่ืองวดัความดัน คุณลักษณะ เคร่ือง 6,000

และอัตราชีพจรขณะพัก 1. สามารถวดัความดันโลหิตและอัตราชีพจรได้ในเคร่ืองเดียว

แบบอัตโนมัติ 2. สามารถวดัความดันได้ต้ังแต่ 40-250 มิลลิเมตรปรอท และวดัอัตราชีพจรได้ต้ังแต่ 

   40-180 คร้ังต่อนาที

3. ใช้ระบบเพิม่ความดันของผ้าพันแขนโดยอัตโนมัติ

4. สามารถปล่อยลมจากผ้าพันแขนโดยอัตโนมัติ

5. มีจอภาพแสดงค่าความดันทัง้บีบตัว คลายตัวและอัตราชีพจร

6. มีระบบปิดการท้างานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังการวดัคร้ังสุดท้าย

7. ใช้พลังงานจากแบตเตอร่ี

2 เคร่ืองวดัความจุปอด คุณลักษณะ เคร่ือง        16,000

แบบแห้ง 1. เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้วดัความสามารถของปอดในการสูดลมหายใจเข้า–ออก 

   อย่างเต็มทีท่ีท่้างานด้วยใบพัดหมุน

2. สามารถวดัค่าความจุอากาศของปอดได้ระหวา่ง 1,000-7,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

3. มีความละเอียดในการวดัอย่างน้อย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

4. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 65 มม. และสูงไม่น้อยกวา่ 80 มม.

5. มีอุปกรณ์ทีเ่ป็นหลอดพลาสติกส้าหรับเปุา จ้านวน 100 หลอด

3 เคร่ืองวดัการกระโดดสูง คุณลักษณะ เคร่ือง 179,000

แบบไม้หลา 1. เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้วดัความสามารถในการกระโดดสูง

2. มีโครงสร้างเป็นอะลูมิเนียม น้้าหนักเบา มีความทนทาน ถอดประกอบได้

 และเคล่ือนย้ายง่าย

3. แสดงตัวเลขบอกระดับความสูงทีช่ัดเจน มองเห็นง่าย มีความแข็งแรง 

   ทนต่อแรงกระแทกไม่บิดงอง่าย สามารถหมุนหรือเคล่ือนทีไ่ด้เมื่อมีแรงสัมผัส 

 หรือใช้มือปัด

4. แสดงค่าการวดัละเอียดทุกๆ 1 ซม. ขนาดความสูงทีว่ดัได้ไม่น้อยกวา่ 

   3.90 เมตร

5. สามารถปรับเล่ือน บอกต้าแหน่งได้ชัดเจนทีร่ะดับความสูงทุกๆ 10 ซม.

6. มีฐานรองรับทีแ่ข็งแรง มีน้้าหนักเหมาะสม ไม่เคล่ือนออกเมื่อกระโดดตบ 

   แต่สามารถถอดประกอบได้

7. มีอุปกรณ์แท่งโลหะยาว แข็งแรง และน้้าหนักเบา ส้าหรับจัดแนวทีบ่อกระดับ

   ความสูง

8. มีกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ สามารถถอดส่วนประกอบชิ้นต่างๆ เพือ่เคล่ือนย้ายได้สะดวก

1.1 กลุ่มการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา : 1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา

48
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4 เคร่ืองวดัแรงบีบมือ คุณลักษณะ เคร่ือง        32,000

แบบดิจิตอล 1. ใช้วดัความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปลายแขนและมือ

2. แสดงค่าการวดัด้วยระบบตัวเลข 3 หลัก บนจอ LCD 

3. สามารถวดัได้ต้ังแต่ 5-100 กิโลกรัม

4. มีความละเอียดในการวดั 0.1 กิโลกรัม 

5. ความแม่นย้า ± 2.0 กิโลกรัม

6. มีระบบปิดการท้างานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการวดัคร้ังสุดท้าย

7. ตัวเคร่ืองมีขนาดไม่น้อยกวา่ 150x220x60 มม. (กวา้งxยาวxสูง)

8. ใช้พลังงานจากแบตเตอร่ี

5 เคร่ืองวดัแรงเหยียดขา คุณลักษณะ เคร่ือง        52,000

และหลังแบบดิจิตอล 1. ใช้วดัความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและหลัง

2. แสดงค่าการวดัด้วยระบบตัวเลข 4 หลักบนจอ LCD 

3. สามารถวดัได้ต้ังแต่ 20-300 กิโลกรัม

4. ความแม่นย้า ± 6.0 กิโลกรัม

5. มีระบบปิดการท้างานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการวดัคร้ังสุดท้าย

6. มีโซ่ปรับระดับความสูง มีคานจับยาวไม่น้อยกวา่ 300 มม.

7. ใช้พลังงานจากแบตเตอร่ี

6 เคร่ืองวดัความอ่อนตัว คุณลักษณะ เคร่ือง        27,000

ด้านหน้าแบบดิจิตอล 1. ใช้วดัความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อในการก้มตัวไปข้างหน้า

2. แสดงค่าการวดัด้วยระบบตัวเลข 3 หลักบนจอ LCD

3. สามารถวดัได้ต้ังแต่ –20 ถึง +35 ซม.

4. ความแม่นย้า ±0.5 ซม.

5. มีระบบปิดการท้างานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการวดัคร้ังสุดท้าย

6. ขนาดฐานกวา้งไม่น้อยกวา่ 25 ซม. ยาวไม่น้อยกวา่ 25 ซม. 

   แกนวดั ยาวไม่น้อยกวา่ 60 ซม. จรดวดักวา้งไม่น้อยกวา่ 5 ซม.

7. ใช้พลังงานจากแบตเตอร่ี

7 เคร่ืองวดัอัตราการเต้น คุณลักษณะ เคร่ือง        25,000

ของหัวใจขณะออกก้าลังกาย 1. เป็นเคร่ืองวดัอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย และนาฬิกา

2. สามารถเปล่ียนแบตเตอร่ีนาฬิกาและสายคาดส่งสัญญาณหัวใจได้

3. สามารถก้าหนดช่วงเปูาหมายในการออกก้าลังกายให้เลือกระดับความหนัก

   ของหัวใจ 3 แบบ

4. มีสัญญาณเตือนรูปและเสียง เพือ่แสดงการอยู่นอกช่วงเปูาหมายหัวใจทีก่้าหนด

5. สามารถค้านวณปริมาณแคลอร่ีทีร่่างกายเผาผลาญในขณะออกก้าลังกาย

6. สามารถแบ่งช่วงข้อมูลได้ไม่น้อยกวา่ 50 ช่วง

7. ใน 1 ชุดประกอบด้วย เคร่ืองวดัอัตราการเต้นหัวใจจ้านวน 5 เคร่ือง
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

   Transmitter (สายรัดหน้าอก) 5 เส้น และยางยืด 5 เส้น (ส้าหรับเปล่ียน)

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ คุณลักษณะ เคร่ือง       150,000

พร้อมโปรแกรมประเมินผล 1. สามารถประมวลผลการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกายทัง้ในเด็กและผู้ใหญ่

สมรรถภาพทางกาย 2. สามารถรายงานผลการทดสอบเป็นแบบรายบุคคล ด้วยค้าส่ังพิมพ์เพียงคร้ังเดียว

   ดังนี้

 2.1 น้้าหนัก เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และข้อแนะน้า

 2.2 เปอร์เซ็นต์ไขมัน เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.3 อัตราเต้นหัวใจขณะพัก เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.4 ความดันโลหิต เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.5 แรงบีบมือ เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.6 แรงเหยียดขา เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.7 แรงเหยียดหลัง เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.8 ความอ่อนตัวด้านหน้า เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.9 เวลาปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสง เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.10 เวลาปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียง เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.11 สมรรถภาพอดทนของหัวใจขณะปัน่จักรยาน เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ 

       และค้าแนะน้า

 2.12 ความคล่องแคล่ววอ่งไวในการวิ่งกลับตัว เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ 

       และค้าแนะน้า

 2.13 ทดสอบการลุกนั่ง เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

 2.14 ทดสอบพลังการกระโดด เกณฑ์เทียบ ค่าเกณฑ์ปกติ และค้าแนะน้า

3. สรุปรายงานผลเป็นแบบหน่วยงานหรือกลุ่มโครงการได้ทัง้ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย,  

   ค่าสูงสุด, ค่าต้่าสุด, รายชื่อผู้ทดสอบทีไ่ด้ค่าสูงสุดและต้่าสุด, กราฟแท่งเปรียบเทียบ

   จ้าแนกตามเกณฑ์สมรรถภาพแบบแยกเพศ, สรุปรวมเทียบเกณฑ์รายบุคคล

4. การสรุปรายงานผลเป็นหน่วยงานหรือกลุ่มโครงการ สามารถก้าหนดค่าเง่ือนไข

   เป็นช่วงวนัที ่และอายุได้

5. รายงานผลแบบรายบุคคล

6. สามารถต้ังกลุ่มทดสอบ และสรุปค่าตามกลุ่มได้

7. มีอุปกรณ์ Hard lock ส้าหรับต่อคอมพิวเตอร์ ท้างานกับโปรแกรมทดสอบ

   เพือ่ปกปูองความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล และปูองกันการท้าส้าเนา

   โปรแกรมไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

8. สามารถลงทะเบียนชื่อหน่วยงานทีใ่ช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

   ตามกฎหมายลิขสิทธิ์

9. ชุดวเิคราะห์ประเมินผล ประกอบด้วย

    9.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา และโปรแกรมซอฟท์แวร์ควบคุมการท้างาน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

         มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ INTEL® CORE™ I3 

         9.1.1 มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ 

                ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

         9.1.2 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 

                500 GB จ้านวน 1 หน่วย

         9.1.3 มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 14 นิ้ว 

         9.1.4 มีโปรแกรม ไม่ต้่ากวา่ Microsoft Windows 7 ไม่น้อยกวา่ 32 bit

                มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

    9.2 เคร่ืองพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท

          9.2.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200 × 600 dpi

          9.2.2 มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 20 หน้าต่อนาที

          9.2.3 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

                 หรือดีกวา่จ้านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

          9.2.4 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal โดยมีถาดใส่กระดาษ

                 ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ครุภัณฑ์การศึกษาราคาตั้งแต่ 1  ล้านขึ้นไป

กีฬามวยปล้ า

1 เบาะมวยปล้้า รายการประกอบ ชุด 1,300,000

1. ชุดเบาะมวยปล้้า 1 ชุด มีเบาะ 72 ชิ้น พร้อมผ้าใบ 1 ผืน

คุณลักษณะ

1. ชุดเบาะมวยปล้ า

  1.1 เบาะ 1 ชุด มีขนาด 12x12 เมตร ตามกฎข้อบังคับของสหพันธม์วยปล้้า

       นานาชาติ (UWW) และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสหพันธม์วยปล้้า  

       นานาชาติ (UWW)

  1.2 เบาะมีขนาด 2x1x0.06 เมตร จ้านวน 72 ชิ้น 

  1.3 เบาะผลิตจากวสัดุ XPE โฟม เป็นโฟมคุณภาพกึ่งแข็ง สามารถคืนรูปทันที 

       หลังจากถูกกดหรือกระทบแรง ผิวทัง้สองด้านฉาบด้วยส่ิงทีม่ีลักษณะ 

       คล้ายขนแกะ 

  1.4 ผ้าใบคลุมเบาะมีขนาด 12x12 เมตร วงกลมกลางเบาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

       ล้อมด้วยแถบกวา้ง 10 ซม. ตามข้อก้าหนดของสหพันธม์วยปล้้า

       นานาชาติ (UWW) ดังนี้

       1.4.1 วงกลมกลางเบาะสีน้้าเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

       1.4.2 พืน้ทีป่ล้้าส่วนกลางสีน้้าเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เมตร    

       1.4.3 เขตอันตรายสีส้มกวา้ง 1 เมตร

       1.4.4 พืน้ทีปู่องกันสีน้้าเงินกวา้ง 1.50 เมตร

  1.5 ผ้าคลุมเบาะผลิตจากวสัดุสังเคราะห์มีสภาพคงทน ทนต่อสภาพอากาศ

       และกันน้้า มีความยืดหยุ่นสูง ปูองกันนักกีฬาจากการล่ืนไถล ไม่มีรอยต่อ 

       มีแถบเวลโครเพือ่จับยึดกับตัวเบาะ
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเภททัว่ไป

1 อัฒจันทร์พับเก็บได้ คุณลักษณะ ชุด 4,950,000

1. อัฒจันทร์พับเก็บได้ จ้านวน 1ชุด ขนาดหน้ากวา้ง 23.0 เมตร ความสูงจากล้อ

    ถึงราวกันตก 3.0 เมตร และความลึกเมื่อกางออกมีขนาดไม่น้อยกวา่ 5.00 เมตร 

    ระยะยื่นจากผนังขณะพับเก็บมีความยาวไม่น้อยกวา่ 1.00 ม. แบบ 9 ชั้น 

    โดยชั้นที ่1 ถึงชั้นที ่8 มีม้านั่งผู้ชมชั้นละ 44 ทีน่ั่ง และชั้นที ่9 มีม้านั่งผู้ชม 

    จ้านวน 51 ทีน่ั่ง รวมจ้านวนม้านั่งผู้ชมทัง้ส้ิน 403 ทีน่ั่ง

2. โครงสร้างคานรับน้้าหนักอัฒจันทร์ท้าจากเหล็กกล่องรับแรงดึงสูง 

    เหล็กด้านหน้า ขนาด 60x40 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 2.0 มม. 

    และเหล็กด้านหลังขนาด 100x50 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 2.5 มม.

    เสริมด้วยเหล็กขั้นระยะกลาง ขนาด 40x40 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 2.0 มม. 

    ด้วยวธิกีารเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเรียบเนียน โดยมีลูกล้อช่วยในการกาง

    และพับเก็บ 2 จุด

3. โครงสร้างเสารับน้้าหนักอัฒจันทร์ ท้าจากเหล็กกล่อง ขนาด 100x50 มม. 

    หนาไม่น้อยกวา่ 2.5 มม. เสริมความแข็งแรงในลักษณะแนวทะแยง

    แบบค้้ายันจากคานรับน้้าหนักถึงเสาหลักตัวโครงสร้างด้วยเหล็กกล่อง 

    ขนาด 40x40 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 2.0 มม.

4. การติดต้ังโครงสร้างหลักอัฒจันทร์สามารถถอดประกอบแต่ละจุด

    ด้วยการใช้น็อตและการเชื่อมติด มีระบบล็อคการเคล่ือนที ่Dule Locking System

    จ้านวน 2 จุด (บนและล่าง) ของแต่ละชั้นแบบอัตโนมัติ เพือ่ความปลอดภัย

5. โครงสร้างเหล็กต้องเคลือบด้วยสารกันสนิมอย่างดี ท้าสีด้วยระบบพ่น

    และอบด้วยความร้อน

6. พืน้เวทีทีน่ั่งและทางเดิน ท้าจากไม้อัดเนื้อดีความหนาไม่น้อยกวา่ 12 มม. 

   บุผิวหน้าด้วยพรมหรือแผ่นวสัดุชนิดเรียบทีม่ีคุณสมบัติปูองกันการล่ืนไถล

   ของผู้ชม กรอบเวทีและทางเดินปิดด้วยอะลูมิเนียมแผ่นเรียบแบบเข้ารูป

   โดยรอบ 3 ด้าน และมีแผ่นปิดช่องแสงระหวา่งขั้นปูองกันฝุุนและเสียง

   เพือ่ความสวยงามและปลอดภัย

7. พืน้เวทีแต่ละชั้นมีความสูงไม่น้อยกวา่ 20 ซม. ทางเดินระหวา่งชั้นกวา้งไม่น้อยกวา่ 

   30 ซม. มีขั้นบันไดทางขึ้น-ลง 16 ขั้น และมีหมายเลขก้ากับแต่ละขั้น

   จ้านวน 3 ช่องทางเดิน ความกวา้งทางเดินไม่น้อยกวา่ 100 ซม.

8. ม้านั่งอัฒจันทร์ ผลิตจากวสัดุพลาสติกโพลิเมอร์ ความหนาแน่นสูง

   แบบฉีดขึ้นรูป (HDPE Blow Molded) มีรูปทรงทีโ่ค้งมนตามสรีระของร่างกาย  

   มีขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 420 มม. ลึกไม่น้อยกวา่ 300 มม. 

   มีอักษรก้ากับแถวและหมายเลขทีน่ั่งบนตัวม้านั่งทุกตัว

9. การติดต้ังตัวม้านั่งท้าได้โดยยึดน็อตกับโครงเหล็กทีย่ึดติดกับตัวม้านั่ง
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

   ส่วนบนม้าเข้ากับพืน้เวที เมื่อติดต้ังม้านั่งเสร็จจะต้องมีความมั่นคง

   และมีความสูงจากพืน้เวทีอย่างน้อย 425 มม.

10. ราวกันตกด้านข้าง จ้านวน 3 ด้าน โครงสร้างราวกันตกท้าจากเหล็กกลม 

     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 1.0 นิ้ว หนาไม่น้อยกวา่ 1.8 มม. 

     ดัดโค้งให้มีความสวยงาม และเสริมลูกนอนกันตกด้วยเหล็กกลม 

     หรือเหล็กเหล่ียม ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.8 มม. จ้านวนไม่น้อยกวา่ 4 ชั้น 

11. ชุดลูกล้ออัฒจันทร์ ผลิตจากวสัดุพลาสติกไนล่อนชนิดพิเศษ ขนาดไม่น้อยกวา่

     121x36 มม. ทีม่ีความเหนียวสูงทนต่อการฉีกขาดได้เป็นอย่างดี 

12. ซุ้มล้อ ท้าจากเหล็กพับพิเศษแบบตัว (U) ขนาดไม่น้อยกวา่ 90x55 มม. 

     หนาไม่น้อยกวา่ 2.5 มม.  

13. ระบบกลไกอัฒจันทร์  ขับเคล่ือนโดยมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดแรงดัน

     380 โวลต์/3 เฟส/0.5Hp/0.4kw/50Hz หรือ 110 โวลต์/220 โวลต์/440 โวลต์

     ทีม่ีแรงหมุนเร็วและส่ังหยุดได้ทันทีเพือ่ความปลอดภัยและสามารถก้าหนด 

     เปิด-ปิด การส่ังงานอัฒจันทร์ทีละชั้นได้เพือ่ความเหมาะสมของพืน้ที่

     และจ้านวนผู้ชม

14. ชุดขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟูา จ้านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย มอเตอร์ 1 ตัว 

     สายพานหรือโซ่และเฟือง 2 ชุด (ท้างานด้วยเฟืองเป็นหลัก) ยึดติดไวใ้ต้ขั้นแรก 

     บริเวณกึ่งกลางของอัฒจันทร์ มีรีโมทควบคุมการใช้งานแบบไร้สาย

15. สินค้าผลิตจากโรงงานทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล 

     ISO 14001:2015 และ ISO 9001: 2015 และ ISO 45001 : 2018 

16. สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานส่ิงอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ชมระดับสากล

     โดย SGS 

17. ติดต้ังมาพร้อมกับระบบปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน ระบบ e-plus

     ทีส่ามารถถอดแยกระบบได้เพือ่สะดวกในการเคล่ือนย้ายและใช้งาน

18. โครงสร้างตัวเคร่ืองปรับอากาศ ภายนอกผลิตจากพลาสติกอย่างดีชนิด 

     Polyethylene และด้านในเสริมความแข็งแรงด้วยวสัดุเหล็กชุบ  

     Hot Dip Galvanized

19. สามารถใช้ได้กับไฟฟูา 220 โวลต์ หรือ 380 โวลต์ มีพัดลมส่งอากาศออกจาก

     ตัวเคร่ืองปรับอากาศด้วยลมเย็น ระบบ e-plus ก้าลังไม่ต้่ากวา่ 1.0 กิโลวตัต์ 

     ทีม่ีระบบควบคุมความชื้นสัมผัสด้วยเซ็นเซอร์ติดต้ังมาพร้อมตัวเคร่ืองเพือ่สุขภาพ

     ของผู้ชมบนทีน่ั่ง

20. ภายในระบบมีชุดผลิตโอโซนบ้าบัดน้้าสะอาดท้างานร่วมกับระบบปรับอากาศ

     ทีส่ามารถสร้างลมเย็นออกจากปากปล่องเคร่ืองได้ต้่าสุดถึง 22-26 องศาเซลเซียส

21. ระบบปรับอากาศได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากกรมพลังงาน

     กระทรวงพลังงาน หรือสถาบันทีม่ีความเชี่ยวชาญและได้การรับรองมาตรฐาน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

     ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศระดับนานาชาติ ผลิตจากโรงงานมาตรฐานสากล

     ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1 ชุดทดสอบสมรรถนะ รายการประกอบ  ชุด 1,500,000

การเคล่ือนไหวร่างกาย  1. ชุดส่งสัญญาณการเคล่ือนไหว 

ของนักกีฬา  2. เคร่ืองวเิคราะห์พลังงานกล้ามเนื้อและความเร็วในการตอบสนอง

 3. อุปกรณ์ส้าหรับฝึกการทรงตัว (Balance&Stability Test)

คุณลักษณะทัว่ไป

 1. ชุดส่งสัญญาณการเคลื่อนไหว 

  1.1 สามารถจัดรูปแบบการทดสอบได้ง่ายและรวดเร็ว แบบหลายช่อง

       (multi-lane timing gate) เพือ่ใช้ในการทดสอบ การฝึกความเร็ว

การฝึกจังหวะการก้าว ความแข็งแรง ก้าลังความคล่องตัว และ

ความวอ่งไว โดยใช้ Infrared light ทีม่ีโครงสร้าง เป็นแบบ

Photo electric cells พร้อมกับตัวสะท้อนกลับของแสงและ

สามารถสร้างเป็นเลนทดสอบทีม่ีความกวา้งสูงสุดได้อย่างน้อย 3 เมตร

 2. เครื่องวิเคราะห์พลังงานกล้ามเน้ือและความเร็วในการตอบสนอง

  2.1 เป็นอุปกรณ์ส้าหรับวดัพลังกล้ามเนื้อ (muscle power) จากการกระโดด

       และสามารถน้าค่าไปค้านวณ anaerobic power,

ความเร็วในการตอบสนองของร่างกายในหลายทิศทาง

  2.2 มีลักษณะเป็นแผ่นยางทนแรงกระแทก ประกอบด้วยเซ็นเซอร์

       ส้าหรับวดัเวลาในการสัมผัสและเคล่ือนที ่

  2.3 มีความไวต่อการสัมผัส และวดัได้อย่างแม่นย้า แสดงเวลาทีห่น้าจอ

       มีความละเอียดเป็นมิลลิวนิาที (msec.)

  2.4 สามารถใช้ในการท้าการทดสอบได้หลายรูปแบบ และวางโปรแกรมเองได้

  2.5 สามารถออกแบบโปรแกรมการทดสอบเองได้

  2.6 สามารถแสดงผลได้ทันทีภายหลังการวดั

  2.7 สามารถเก็บข้อมูลไวไ้ด้เพือ่วเิคราะห์ในภายหลัง

 3. อุปกรณ์ส าหรับฝึกการทรงตัว (Balance&Stability Test)

  3.1 เพือ่ใช้ในการศึกษาระยะเวลาทีใ่ช้ในการทรงตัว เปรียบเทียบการทรงตัว

ของขาทัง้สองข้าง และมีการส่งผลการทดสอบทีไ่ด้เข้ากับระบบ

การประมวลผล เพือ่เป็น feed back ให้กับทางนักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา : 1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา

1.1 กลุ่มการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายการประกอบ / คุณลกัษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

ครุภณัฑ์การศึกษา ราคาต่ ากว่า 1 ลา้นบาท

1.2 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1.2.1 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบกลา้มเน้ือ

1 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 500,000

พลังของกล้ามเนือ้ 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวส้าหรับฝึก 

ต้นแขนส่วนหนา้     กล้ามเนือ้ (Biceps) ด้วยการนัง่จับมอืจับทาบต้นแขนกบัเบาะรอง ดึงแขนยกขึน้

แบบกระบอกลม     โดยใช้กล้ามเนือ้ต้นแขนส่วนหนา้ออกแรงต้านกบัแรงต้านของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ต้ังแต่ 6-126 ปอนด์ 

    หรือ 3-57 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวกในการ

    ปรับแรงต้านขณะฝึกได้ทันทีโดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านการปรับ

    แรงต้านโดยปรับได้ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. สามารถปรับความสูงของเบาะนัง่ ใหเ้หมาะสมกบัขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้

5. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้าหนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

    Electrostatic Powder Coating

8. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

9. เบาะนัง่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแนน่ หุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี

2 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 500,000

พลังของกล้ามเนือ้ต้นแขน 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวส้าหรับ 

ส่วนหลัง แบบกระบอกลม     ฝึกกล้ามเนือ้ (Triceps) ด้วยการนัง่จับมอืจับดันแขนลง โดยใช้กล้ามเนือ้ต้นแขน

   ส่วนหลังออกแรงต้านกบัแรงต้านของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ต้ังแต่ 0-260 ปอนด์

   หรือ 0-118 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวกในการปรับ

    แรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้าน โดยปรับได้

    ทั้งเพิ่มและลดคร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. สามารถปรับความสูงของเบาะนัง่ ใหเ้หมาะสมกบัขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้

5. มสีายรัดตัวกบัพนกัพิงหลัง ช่วยใหอ้อกแรงได้อย่างเต็มความสามารถ

อุปกรณว์ิทยาศาสตร์การกีฬา : 1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลงักายและกีฬา

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมสีขุภาวะทีด่ี

ครุภณัฑ์การศึกษา
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายการประกอบ / คุณลกัษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมสีขุภาวะทีด่ี

ครุภณัฑ์การศึกษา

6. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

7. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

8. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้าหนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ

    Electrostatic Powder Coating

9. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

10. เบาะนัง่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแนน่ หุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี

3 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 500,000

พลังของกล้ามเนือ้ไหล่ 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวส้าหรับฝึก

แบบกระบอกลม     กล้ามเนือ้ (Deltoids) ด้วยการนัง่จับมอืจับดันแขนขึน้ โดยใช้กล้ามเนือ้อก

    ออกแรงต้านกบัแรงต้านของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ต้ังแต่ 14-190 ปอนด์ 

    หรือ 6-86 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวกในการปรับ

    แรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านโดยปรับได้

    ทั้งเพิ่มและลดคร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์  

4. สามารถปรับความสูงของเบาะนัง่ ใหเ้หมาะสมกบัขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้

5. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ

    Electrostatic Powder Coating

8. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษน้้าหนกัเบา (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

9. เบาะนัง่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแนน่ หุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี

4 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 500,000

พลังของกล้ามเนือ้อก 1. เคร่ืองทดสอบฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวส้าหรับฝึกกล้ามเนือ้ 

แบบกระบอกลม     (Pectorals) ด้วยการนัง่จับมอืจับดันแขนออกไปด้านหนา้ โดยใช้กล้ามเนือ้อก

    ออกแรงต้านกบัแรงต้านของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ต้ังแต่ 0-270 ปอนด์

    หรือ 0-122 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายการประกอบ / คุณลกัษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมสีขุภาวะทีด่ี

ครุภณัฑ์การศึกษา

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวกในการปรับ

    แรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านโดยปรับได้

    ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. สามารถปรับความสูงของเบาะนัง่ ใหเ้หมาะสมกบัขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้

5. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้าหนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

    Electrostatic Powder Coating

8. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

9. เบาะนัง่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแนน่ หุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี

5 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 500,000

พลังของกล้ามเนือ้หลัง 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวส้าหรับฝึก 

ส่วนบน แบบกระบอกลม     กล้ามเนือ้ (Lat Dorsi, Rhomboids) ด้วยการนัง่ จับมอืจับดึงแขนลง โดยใช้

    กล้ามเนือ้หลังส่วนบนออกแรงต้านกบัแรงต้านของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ต้ังแต่ 0-250 ปอนด์

    หรือ 0-113 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวก

    ในการปรับแรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้าน

    โดยปรับได้ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. สามารถปรับความสูงของเบาะนัง่ ใหเ้หมาะสมกบัขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้

5. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้าหนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

    Electrostatic Powder Coating

8. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

9. เบาะนัง่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแนน่ หุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายการประกอบ / คุณลกัษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมสีขุภาวะทีด่ี

ครุภณัฑ์การศึกษา

6 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 500,000

พลังของกล้ามเนือ้หลัง 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวส้าหรับฝึก 

ส่วนล่าง แบบกระบอกลม     กล้ามเนือ้ (Erector Spinae) ด้วยการนัง่ จับมอืจับแนบหลังกบัเบาะ 

    เอนตัวดันไปด้านหลังโดยใช้กล้ามเนือ้หลังส่วนล่างออกแรงต้านกบัแรงต้าน

    ของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ต้ังแต่ 0-275 ปอนด์

    หรือ 0-125 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับข้างเบาะนัง่ทั้ง 2 ข้าง เพิ่มความสะดวก

    ในการปรับแรงต้านขณะฝึก ได้ทันทีโดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้าน

    โดยปรับได้ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. มสีายรัดบริเวณเบาะนัง่ช่วยปอูงกนั และท้าใหจุ้ดหมนุอยูท่ี่ต้าแหนง่กระดูกสะโพก

   อย่างถูกต้อง

5. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้าหนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

    Electrostatic Powder Coating

8. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

9. เบาะนัง่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแนน่ หุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี

7 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง       500,000

พลังของกล้ามเนือ้ท้อง 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวแบบ 

แบบกระบอกลม    Abdominal Crunch ส้าหรับฝึกกล้ามเนือ้ท้อง (Abdominals) ด้วยการนัง่จับ

   มอืจับทาบหนา้อกกบัเบาะกม้ตัวดันลงโดยใช้กล้ามเนือ้ท้องออกแรงต้านกบัแรงต้าน

   ของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ต้ังแต่ 0-310 ปอนด์

   หรือ 0-141 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวกในการปรับ

   แรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านโดยปรับได้

   ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. สามารถปรับความสูงของเบาะนัง่ ใหเ้หมาะสมกบัขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้

5. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายการประกอบ / คุณลกัษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมสีขุภาวะทีด่ี

ครุภณัฑ์การศึกษา

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้าหนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

   Electrostatic Powder Coating

8. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

9. เบาะนัง่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแนน่ หุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี

8 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 500,000

พลังของกล้ามเนือ้ต้นขา 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียว ส้าหรับฝึก

ส่วนหนา้ แบบกระบอกลม    กล้ามเนือ้ (Quadriceps) ด้วยการนัง่จับมอืจับวางเบาะเตะกบัหนา้ขา เตะขาขึน้ 

   โดยใช้กล้ามเนือ้ต้นขาส่วนหนา้ออกแรงต้านกบัแรงต้านของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ ต้ังแต่ 0-230 ปอนด์

    หรือ 0-104 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับข้างเบาะนัง่ทั้ง 2 ข้าง เพิ่มความสะดวก

    ในการปรับแรงต้าน ขณะฝึกได้ทันทีโดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้าน

    โดยปรับได้ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์ 

4. สามารถปรับระยะของเบาะพิงหลังเพื่อปอูงกนัหลังส่วนล่างในขณะออกก้าลังกาย

5. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้า หนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ

    Electrostatic Powder Coating

8. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

9 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 500,000

พลังของกล้ามเนือ้ต้นขา 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวส้าหรับฝึก 

ส่วนหลัง แบบกระบอกลม     กล้ามเนือ้ (Hamstrings) ด้วยการนัง่จับมอืจับวางเบาะเตะกบันอ่ง 

    กดเบาะกบัต้นขา เตะขาลงโดยใช้กล้ามเนือ้ต้นขาส่วนหลังออกแรงต้านกบัแรงต้าน

    ของกระบอกลม

2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ต้ังแต่ 0-275 ปอนด์ 

    หรือ 0-125 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้างเพิ่มความสะดวกในการปรับ

    แรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านโดยปรับ
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายการประกอบ / คุณลกัษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมสีขุภาวะทีด่ี

ครุภณัฑ์การศึกษา

    ได้ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์ 

4. สามารถปรับเบาะดันต้นขาและเบาะพิงหลัง ใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างของผู้ใช้

   แต่ละคนได้

5. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

7. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้าหนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

    Electrostatic Powder Coating

8. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

9. เบาะนัง่ท้าจากวัสดุโฟมความหนาแนน่ หุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี

10 เคร่ืองฝึกความแข็งแรงและ คุณลกัษณะ เคร่ือง 580,000

พลังของกล้ามเนือ้ขารวม 1. เคร่ืองทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้สถานเีด่ียวส้าหรับฝึก

แบบกระบอกลม     กล้ามเนือ้ Quadriceps, Hamstrings, Gluteus ด้วยการนัง่จับมอืจับ  

    วางเท้าบนเท้าเหยียบดันขาออก โดยใช้กล้ามเนือ้ขาออกแรงต้านกบัแรงต้าน

    ของกระบอกลม

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

   หรือ 0-454 กโิลกรัม โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

3. ปุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้าง เพิ่มความสะดวกในการปรับ

   แรงต้านขณะฝึกได้ทันที โดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านในการปรับ

   แรงต้านโดยปรับได้ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1 กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์

4. แผงหนา้จอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก 

5. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength)

   โดยการออกแรงที่ระดับความหนกัต้่าและระดับความหนกัสูงด้วยความเร็วสูงสุด

6. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษน้้าหนกัเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ 

    Electrostatic Powder Coating

7. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ
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11 เคร่ืองฝึกและทดสอบ คุณลกัษณะ เคร่ือง 990,000

แรงก้าลังความเร็ว 1. เปน็เคร่ืองฝึกและทดสอบพลังกล้ามเนือ้ขารวม  Leg press  แบบกระบอกลม  

กล้ามเนือ้ขารวม 2. สามารถฝึกโดยการแยกส่วนระหว่างเท้าทั้งสองได้

แบบกระบอกลม 3. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เปน็ตัวสร้างแรงต้านได้ ต้ังแต่ 0–1310 ปอนด์

   หรือ 0–595 กโิลกรัม  โดยแรงต้านจะไมเ่ปล่ียนแปลงตามความเร็วในการฝึก

4. มปีุมุปรับแรงต้านอยูต่รงส่วนปลายของมอืจับทั้ง 2 ข้าง

5. สามารถปรับแรงต้านขณะฝึกได้ทันทีโดยไมต้่องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้าน

6. สามารถปรับแรงต้านโดยปรับได้ทั้งเพิ่มและลด คร้ังละ 1  กโิลกรัม หรือ 1 ปอนด์

7. แผงหนา้จอสามารถแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมลูการฝึก  คือ แรงต้าน , 

   จ้านวนคร้ังที่ปฏบิติั, เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้

   และแสดงระดับต้าแหนง่เร่ิมของท่าฝึก พร้อมกบัต่อกบัชิปความจ้าได้

8. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กพิเศษ  (Carbon steel)  เคลือบสีผิวแบบ  

    Electrostatic Powder Coating

9. มอืจับท้าด้วยยางพิเศษ (Elastomeric) ที่หล่อขึน้รูปทรงโดยเฉพาะ

10. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) จ้านวน 2 ตัว เปน็ตัวสร้างแรงต้าน

12 เคร่ืองสร้างแรงดันลม คุณลกัษณะ เคร่ือง 190,000

(Compressors) 1. เคร่ืองสร้างแรงดันส้าหรับใช้กบัเคร่ืองฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนือ้

   สถานเีด่ียวขนาดเล็ก       

2. ใช้ต่อเข้ากบัระบบกระบอกลม (Pneumatic) ของเคร่ืองฝึกได้ 4 - 6 เคร่ือง

    โดยสามารถวางภายในบริเวณหอ้งออกก้าลังกายได้

3. ใช้กบัระบบไฟฟูา 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

13 ชุดอปุกรณ์ฝึกกล้ามเนือ้ คุณลกัษณะ ชุด 45,000

แบบดัมเบล พร้อมมา้นัง่ราบ 1. Dumbell ท้าด้วยเหล็กเกรดเอ กอ้นน้้าหนกัเปน็เหล็กหุม้ยาง แบบชิน้เดียว

2. Dumbell ประกอบด้วยน้้าหนกัดังนี ้

    2.1 ขนาดน้้าหนกั 1 กโิลกรัม 1 คู่

    2.2 ขนาดน้้าหนกั 2 กโิลกรัม 1 คู่

    2.3 ขนาดน้้าหนกั 2.5 กโิลกรัม 1 คู่

    2.4 ขนาดน้้าหนกั 4 กโิลกรัม 1 คู่

    2.5 ขนาดน้้าหนกั 5 กโิลกรัม 1 คู่

    2.6 ขนาดน้้าหนกั 6 กโิลกรัม 1 คู่

    2.7 ขนาดน้้าหนกั 7.5 กโิลกรัม 1 คู่

    2.8 ขนาดน้้าหนกั 9 กโิลกรัม 1 คู่

    2.9 ขนาดน้้าหนกั 10 กโิลกรัม 1 คู่

    2.10 ขนาดน้้าหนกั 12.5 กโิลกรัม 1 คู่
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    2.11 ขนาดน้้าหนกั 15 กโิลกรัม 1 คู่

    2.12 ขนาดน้้าหนกั 17.5 กโิลกรัม 1 คู่

    2.13 ขนาดน้้าหนกั 20 กโิลกรัม 1 คู่

    2.14 ขนาดน้้าหนกั 22.5 กโิลกรัม 1 คู่

3. ชัน้วาง Dumbell ท้าด้วยเหล็กเคลือบพ่นสี จ้านวนไมเ่กนิ 2 ชัน้

4. มมีา้นัง่แบบปรับความลาดเอยีงได้ ที่มโีครงสร้างท้าด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนมิ

   และพ่นสีด้วยระบบเหนีย่วน้าของไฟฟูา (Electrostatic Powder Coating) 

   สามารถปรับพนกัพิงหลังขึน้-ลง มา้นัง่เปน็แบบเบาะฟองน้้าชนดิแข็งแยกเปน็ 

   2 ชิน้ คือ ใช้ส้าหรับรองนัง่และพนกัพิง หุม้ด้วยวัสดุอย่างดี 

   มา้นัง่มขีนาดไมน่อ้ยกว่า 20x140x50 ซม. (กว้างxยาวxสูง)

14 เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้ คุณลกัษณะ เคร่ือง 8,500

หนา้ท้อง 1. เปน็เคร่ืองใช้ฝึกกล้ามเนือ้ท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถฝึกกล้ามเนือ้ท้อง

    ได้เต็มช่วงการเคล่ือนที่

2. โครงสร้างท้าด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนมิพ่นสีด้วยระบบเหนีย่วน้าไฟฟูา 

    Electrostatic Powder Coat

3. มเีบาะฟองน้้าชนดิแข็งหุม้ด้วยวัสดุสังเคราะหอ์ย่างดี

4. มลูีกกล้ิงโฟมขนาดใหญ่ 4 ลูก เพื่อเสริมใหเ้กดิความสบายและมัน่คงในขณะฝึก

5. ปรับความสูงของเบาะได้ และปรับระดับลูกกล้ิงโฟมยืดข้อเท้าได้ 

6. ขนาดไมน่อ้ยกว่า 50x150x55 ซม. (กว้างxยาวxสูง)

15 อปุกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ คุณลกัษณะ ชุด 22,000

1. เปน็เคร่ืองยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ประกอบด้วยเบาะนัง่ เบาะรองขา มอืจับ 

   โฟมรองขา

2. สามารถใช้ฝึกท่ายืดเหยียดกล้ามเนือ้โดยฝึกกล้ามเนือ้หนา้อก

   หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ต้นขาด้านหนา้และด้านหลังและนอ่ง

3. เบาะนัง่และเบาะรองขาขนาดใหญ่ ใช้วัสดุโฟมหนาอย่างดีหุม้ด้วยหนงัเทียมอย่างดี

4. มอืจับหุม้ด้วยวัสดุพิเศษ ปอูงกนัการล่ืนจากเหง่ือ ไมน่ิม่มากเกนิไปท้าใหจ้ับใช้

   สะดวก

5. มสีายคล้องข้อมอื ปอูงกนัมอืหลุดจากมอืจับ

6. มโีฟมรองข้อเท้าด้านหนา้ เพื่อฝึกท่ายืดเหยียดกล้ามเนือ้
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อุปกรณว์ิทยาศาสตร์การกีฬา : 2. หน่วยชวีกลศาสตร์การออกก าลงักายและกีฬา

1 ชุดวัดอตัราการเต้นหวัใจ รายการประกอบ ชุด 750,000

ประเภททีมแบบไร้สาย 1. ชุดสายสัญญาณวัดกจิกรรมกฬีาและฝึกสมรรถนะนกักฬีาระบบไร้สาย 

ทางไกลตามเวลาจริง    จ้านวน 15 ชุด

2. ชุดรับสัญญาณและชาร์จแบตเตอร่ี

3. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  

4. ซอฟแวร์วิเคราะหข์้อมลู

คุณลกัษณะ

 1. ชดุสายสญัญาณวัดกิจกรรมกีฬาและฝึกสมรรถนะนักกีฬาระบบไร้สาย 

  1.1     สามารถวัดอตัราการเต้นหวัใจ,ระยะทางและความเร็ว

1.2     สามารถเชือ่มต่อข้อมลูแบบไร้สายด้วยระบบ Bluetooth

1.3     ใช้แบตเตอร่ีแบบลิเทียมความจุ 310 mAh ใช้ได้นาน 10 ชัว่โมง ไมต้่องชาร์จ

1.4     สามารถส้ารองข้อมลูภายในสายคาดอกได้สูงสุด 65 ชม.

(ในกรณีขาดการเชือ่มต่อกบัคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต)

1.5     สามารถวัดอตัราการเต้นของหวัใจแปรผัน (HRV)

1.6     สามารถวัดระยะทางได้ด้วยระบบ GPS ในสนามกลางแจ้ง

1.7     สามารถวัดการเปล่ียนแปลงทิศทางการเคล่ือนที่และความเร็ว

      ในการเคล่ือนที่ได้

1.8     มหีนา้จอ LED แสดงหมายเลข

1.9     สามารถรับ-ส่งสัญญาณรัศมไีมน่อ้ยกว่า 200 เมตร ในสนามกลางแจ้ง

 2. ชดุรับสญัญาณและชาร์จแบตเตอรี่

2.1     มแีบตเตอร่ีแบบลิเทียมความจุ 2,800 mAh สามารถชาร์จไฟได้

2.2     สามารถชาร์จแบตเตอร่ีใหเ้ซ็นเซอร์วัดอตัราการเต้นหวัใจได้สูงสุด 20 ตัว

2.3     สามารถเชือ่มต่อกบัคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตได้

2.4     สามารถเชือ่มต่อข้อมลู (Synchronize) ระหว่างเซ็นเซอร์

        วัดอตัราการเต้นหวัใจ, ระยะทางและความเร็วกบัคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตได้ 

   2.5 สามารถปรับปรุงระบบปฏบิติัการ (Firmware) ได้

3. คอมพิวเตอร์แทป็เลต็  

1.1     ใช้ระบบปฏบิติัการที่สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน่ที่ควบคุมเซ็นเซอร์

วัดอตัราการเต้นหวัใจ, ระยะทางและความเร็ว

1.2     หนว่ยความจ้าไมน่อ้ยกว่า 128 GB

อุปกรณว์ิทยาศาสตร์การกีฬา : 4. หน่วยโภชนาการการออกก าลงักายและกีฬา

อุปกรณว์ิทยาศาสตร์การกีฬา : 3. หน่วยจติวิทยาการออกก าลงักายและกีฬา

อุปกรณว์ิทยาศาสตร์การกีฬา : 5. หน่วยเทคโนโลยทีางการกีฬา
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1.3     สามารถเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ได้

1.4     สามารถเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์แบบไร้สายแบบบลูทูช  (Bluetooth)

 และแบบอนิเตอร์เนต็ไร้สาย (wifi)

1.5     จอแสดงผลแบบ Multi-Touch ขนาดไมเ่กนิ 9.7 นิว้ (แนวทแยง)

4. ซอฟแวร์วิเคราะหข์อ้มลู

4.1     วิเคราะหอ์ตัราเต้นหวัใจ (Heart rate) แบบรายบคุคลและแบบทีม

4.2     สามารถวิเคราะหค์วามเร็ว (Speed), ระยะทาง (Distance),

 และการวิ่งแข่ง (Sprint) ได้แบบรายบคุคลและแบบทีม

4.3     สามารถเปรียบเทียบอตัราเต้นหวัใจ (Heart rate), ความเร็ว (Speed),

        ระยะทาง (Distance), และการวิ่งแข่ง (Sprint) ระหว่างผู้เล่นในทีมได้

4.4     ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตที่สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน่

 ที่ควบคุมเซ็นเซอร์วัดอตัราการเต้นหวัใจ, ระยะทางและความเร็วได้

4.5     สามารถวิเคราะหข์้อมลูผ่านอนิเตอร์เนต็ได้

4.6     สามารถใส่ข้อมลูส่วนตัวของนกักฬีาแบบย่อและแบบเต็ม เช่น ชือ่ วัน เดือน ปี

 เพศ รูปภาพ อเีมล์ อตัราการเต้นหวัใจสูงสุด น้้าหนกั ส่วนสูง

4.7     สามารถก้าหนดทีมกฬีาและผู้เล่นได้

4.8     สามารถก้าหนดกลุ่มฝึกได้ใหมโ่ดยไมต้่องต้ังค่าใหมอ่กี

4.9     สามารถเชือ่มต่อเซ็นเซอร์พร้อมแสดงข้อมลูแบบ real time

4.10  สามารถแสดงข้อมลูการฝึกซ้อมของนกักฬีาแบบ real time ขณะฝึกซ้อมได้

4.11  สามารถแสดงสีของโซนการฝึกได้ถึง 6 สีตามการก้าหนดการต้ังค่าเปอร์เซ็นต์

 ของอตัราการเต้นของหวัใจสูงสุด

4.12  สามารถแบง่โซนอตัราเต้นหวัใจ (Heart rate) ได้

4.13  สามารถแบง่โซนความเร็วในการเคล่ือนที่ (Speed) ได้

4.14  สามารถแสดงกราฟอตัราเต้นหวัใจ และสามารถเลือกวิเคราะหใ์นโซน

      ที่ต้องการได้

4.15  สามารถก้าหนดช่วง (Phase) และต้าแหนง่ (Marker) ได้

4.16  สามารถแสดงผลการวิเคราะหร์ายสัปดาห ์(week) รายเดือน (Month)

 หรือเปน็ฤดูกาลแข่งขัน (Season) ได้

4.17  สามารถก้าหนดกลุ่มนกักฬีาเปน็ทีมได้มากกว่าหนึง่ทีม และสามารถวิเคราะห์

 ข้อมลูได้ทั้งหลังการฝึกและขณะการฝึก

4.18  สามารถแสดงอตัราการเต้นหวัใจเปน็แบบคร้ังต่อนาที หรือเปอร์เซ็นต์

      ของอตัราการเต้นหวัใจสูงสุด

4.19  สามารถแสดงภาพข้อมลูได้สามรูปแบบ รูปนกักฬีา แบบแท่งสี

      และข้อมลูทางสถิติส่วนบคุคล ณ เวลาจริง และยังคงแสดงข้อมลู
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายการประกอบ / คุณลกัษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมสีขุภาวะทีด่ี

ครุภณัฑ์การศึกษา

      แบบเปน็กลุ่มในขณะเดียวกนัได้ด้วย

4.20  รูปแบบส่วนบคุคล สีของโซนฝึก ข้อมลูทางสถิติสามารถเกบ็ซ่อนได้

      รวมทั้งสามารถก้าหนดค่าของแกนกราฟรวมทั้งก้าหนดแบบอตัโนมติั

      เพื่อง่ายต่อการดู

4.21  ข้อมลูแสดงขณะฝึกประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์อตัราการเต้นของหวัใจสูงสุด

      อตัราการเต้นของหวัใจต้่าสุดค่าเฉล่ียอตัราการเต้นของหวัใจ 

      เวลาที่ใช้ในแต่ละโซนของการฝึกทั้งแบบกราฟแบบวงกลม และแบบตัวเลข 

      ระยะทางรวม, ความเร็วในการเคล่ือนที่

4.22  สามารถแสดงข้อมลูการวิเคราะหข์องกลุ่ม ในรูปแบบอตัราการเต้นหวัใจ

      เปอร์เซ็นต์ของอตัราการเต้นของหวัใจ เวลาที่ใช้ เปอร์เซ็นต์เวลาที่ใช้ 

      ระยะทาง และความเร็ว

4.23  สามารถรายงานหรือพิมพ์ผลในรูปแบบไฟล์ (PDF)

4.24  สามารถแสดงระยะทาง และความเร็วในการเคล่ือนที่ของนกักฬีาได้

4.25  สามารถแบง่ช่วงความเร็ว (Speed zone) ได้ 5 ระดับ

4.26  สามารถวิเคราะหต้์าแหนง่จากแผนที่ความร้อนได้

     (Location analysis with heat map)

4.27  สามารถแสดงแผนที่ความร้อน (Heat map) แสดงการเคล่ือนที่

      ในสนามกลางแจ้งที่ใช้ฝึกซ้อมจริงได้

4.28  มลิีขสิทธิ์ถูกต้องสามารถใช้งานผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ได้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี

อุปกรณว์ิทยาศาสตร์การกีฬา : 6. หน่วยเวชศาสตร์การออกก าลงักายและกีฬา
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ล าดบั ครุภณัฑ์ รายการประกอบ / คุณลกัษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมสีขุภาวะทีด่ี

ครุภณัฑ์การศึกษา

ครุภณัฑ์การศึกษาราคาตัง้แต ่1  ลา้นขึน้ไป

อุปกรณว์ิทยาศาสตร์การกีฬา : 1. หน่วยสรีรวิทยาการออกก าลงักายและกีฬา

1.1 กลุม่การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1.2 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1.2.1 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบกลา้มเน้ือ

1.2.2 กลุม่การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระบบไหลเวียนและหวัใจ

1 ลู่วิ่งสายพานโค้ง คุณลกัษณะ ชุด 1,218,000

แบบก้าหนดความเร็ว 1 เคร่ืองวิ่งสายพานชนดิที่ไมใ่ช้มอเตอร์ไฟฟูา 

2 สายพานเคร่ืองวิ่งเปน็แผ่นแข็ง เคลือบผิวด้วยยางแข็ง ต่อเรียงกนั 

  ไมน่อ้ยกว่า 50 แผ่น 

3 ระบบขับเคล่ือนสายพานด้วยตลับลูกปนื (ball bearing) และแกนหมนุ (roller) 

   ไมน่อ้ยกว่า 10 ตัว 

4 ความเร็วไมจ่้ากดัขึน้อยูก่บัก้าลังของผู้ใช้งานเปน็หลัก 

5 ความชันคงที่ แต่ออกแบบใหล้าดเอยีงหรือโค้ง 

6 รองรับน้้าหนกัตัวผู้ใช้งาน ไมน่อ้ยกว่า 400 ปอนด์ 

7 วัดการเต้นหวัใจแบบไร้สาย (Wireless) 

8 ม ีGenerator ท้าหนา้ที่สร้างกระแสไฟฟูาชาร์ตแบตเตอร์ร่ีและควบคุมความเร็ว

   ของสายพานวิ่งตามความต้องการด้วยระบบสร้างความฝืด แบบเหนีย่วน้า

   แมเ่หล็กไฟฟูา 

9 หนา้จอแสดงข้อมลู ความเร็ว เวลา แคลอร่ี ระยะทาง และอตัราเต้นหวัใจ 

10 พื้นที่วิ่งไมน่อ้ยกว่า 15x65 นิว้
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ล าดับ ครุภัณฑ์  รายการประกอบ / คุณลักษณะ หน่วย ราคา/ หน่วย

ครุภัณฑ์ส านักงาน ราคาต่ ากวา่ 1 ล้านบาท

1 พดัลมไอเยน็ คุณลักษณะ เคร่ือง 35,500

1. เป็นเคร่ืองพดัลมไอเยน็ พร้อมถงัพกัน้้าอยู่ภายในตัวเคร่ือง

2. หน้าจอหลักสามารถแสดงภาพและเสียง พร้อมตัวหนังสือ

    ระบุชื่อหน่วยงานได้ตามก้าหนด

3. พดัลมขนาดใบพดักว้างไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว สามารถสร้างปริมาณลมสูงสุด 

   ได้ 7,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั่วโมง

4. สามารถปรับความเร็วลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

5. ระบบไฟฟาู 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์, ก้าลังไฟฟาูไม่เกนิกว่า 320 วัตต์

6. มีแผ่นแลกเปล่ียนความร้อนอยา่งน้อย 3 ด้าน เพือ่ประสิทธิภาพ

   ความเยน็สูงสุด

7. มีระบบฆ่าเชื้อโรคในถงัพกัน้้า ด้วยระบบโอโซน (Ozone)

8. มีระบบควบคุมความชื้นอตัโนมัติ ระบบตัดความเยน็

   เมื่อความชื้นในอากาศเกนิค่าทีก่้าหนด และจะท้างานทันที

   เมื่อความชื้นในอากาศต้่ากว่าค่าทีก่้าหนดไว้

9. มีจอ LED แสดงสถานะการท้างานควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรล

10. ตัวเคร่ืองต้องมีแผ่นปูองกนัฝุุนทัง้ 3 ด้าน ส้าหรับถอดท้าความสะอาด

     ได้ง่าย

11. ช่องท้าความเยน็สามารถปรับส่ายได้ 

12.  มี 4 ล้อ และสามารถล๊อคให้อยู่กบัทีปู่องกนัการเล่ือนไหล

13. สามารถต่อสายน้้าได้โดยตรง และมีระบบตัดน้้าอตัโนมัติเมื่อน้้าเต็มถงั

14. ถงัน้้าสามารถบรรจนุ้้าได้ไม่น้อยกว่า 93 ลิตร และมีมาตรวัดระดับ 

     บอกปริมาณน้้า

15. สินค้าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหรกรม มอก . 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ คุณลักษณะ/ รายการประกอบ หน่วย ราคา/ หน่วย

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุราคาต่ ากว่า 1 ล้านบาท

1 ชุดเคร่ืองขยายเสียงส้าหรับ รายการประกอบ ชุด 145,000

ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 1. เคร่ืองควบคุมชุดไมโครโฟนประชุมระบบดิจติอล

2. ชุดไมโครโฟนประธานส้าหรับห้องประชุม  

3. ชุดไมโครโฟนส้าหรับผู้ร่วมประชุม

4. เคร่ืองขยายเสียงแบบสเตอริโอ

5. ล้าโพงส้าหรับติดต้ังห้องประชุม 

*หมายเหตุ ให้หน่วยงานก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

2 เคร่ืองช่วยสอนขยายเสียง  คุณลักษณะ เคร่ือง 15,000        

แบบพกพา 1. เป็นชนิดกระเป๋าหิ้ว ประกอบด้วย ไมโครโฟนไร้สาย

   สายอากาศ มิกเซอร์ เคร่ืองขยายเสียงและล้าโพงในชุดเดียวกนั

2. ความถีใ่นการใช้งาน 160-250 เมกะเฮิรตซ์ และก้าลังเสียง

   ไม่ต้่ากว่า 20 วัตต์

3. มีแบตเตอรร่ีแบบชาร์จได้

4. มีวงจรปูองกนัคล่ืนรบกวน

5. มีช่องส้าหรับต่อกบัไมโครโฟนภายนอก และมีช่องว่าง

   ส้าหรับต่อเทปส้าหรับเล่นเพลงและบันทึกเสียง

3 ชุดเคร่ืองเสียงส้าหรับบรรยาย รายการประกอบ ชุด 17,500

1. เคร่ืองขยายเสียง 

2. ตู้ล้าโพง ขนาด 5 นิ้ว 

3. ไมค์ลอย ชนิดหนีบปกเส้ือ 

4. ไมโครโฟนแบบสาย 

5. ตู้เหล็กพร้อมกญุแจล็อค 

6. สายล้าโพง, สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 

*หมายเหตุ ให้หน่วยงานก้าหนดคุณลักษณะ และต้ังจ้านวนแต่ละรายการเอง 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
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ล าดบั ครุภณัฑ์ คุณลกัษณะ/ รายการประกอบ หน่วย ราคา/ หน่วย

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ราคาต่ ากว่า 1 ลา้นบาท

1 เคร่ืองท้าน้้าเย็น 4 หวักอ๊ก คุณลกัษณะ เคร่ือง 27,000

1. เปน็เคร่ืองท้าน้้าเย็นแบบต่อท่อ

2. ขนาด 4 หวักอ๊ก

3. ตัวเคร่ืองท้าด้วยโลหะไมเ่ปน็สนมิ

4. มถีังเกบ็น้้าท้าด้วยโลหะไมเ่ปน็สนมิ

2 เคร่ืองท้าน้้าเย็น 10 หวักอ๊ก คุณลกัษณะ เคร่ือง 50,000

1. เปน็เคร่ืองท้าน้้าเย็นแบบต่อท่อ

2. ขนาด 10 หวักอ๊ก

3. ตัวเคร่ืองท้าด้วยโลหะไมเ่ปน็สนมิ

4. มถีังเกบ็น้้าท้าด้วยโลหะไมเ่ปน็สนมิไมม่รีอยต่อ

5. แท้งค์พักน้้าสามารถบรรจุน้้าได้ 200 ลิตรขึน้ไป

6. ควบคุมความเย็นด้วยเทอร์โมสตัท คอนโทรล

7. ระบบน้้าเข้าตู้อตัโนมติั โดยมวีาล์วลูกลอยส้าหรับเปดิ-ปดิ

8. มรีะบบตัดไฟฟูาอตัโนมติั

3 รถตัดหญ้านัง่ขับ แบบ 3 พวงตัด รายการประกอบ คัน 894,000

1. เคร่ืองยนต์

2. ระบบขับเคล่ือน

3. ระบบหยุดรถ

4. ระบบชุดพวงใบมดี (พวงตัด)

5. ถังเชือ้เพลิง/ถังไฮดรอลิค

6. โครงและขนาดตัวถัง

7. ล้อ/ยาง

8. เคร่ืองลับความคมใบมดี

9. เคร่ืองมอืประจ้าเคร่ือง

10. ชุดหลังคากนัแดด

11. ชุดตะกร้าเกบ็หญ้า

12. ชุดเวอร์ติคัต

คุณลกัษณะ

1. เครื่องยนต์

  1.1 เคร่ืองยนต์เบนซิน Briggs & Stratton มขีนาดไมน่อ้ยกว่า

      20 แรงมา้ 2 สูบวี แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

  1.2 ส่วนประกอบ ระบบสตาร์ทใช้แบตเตอร่ี DC12 โวลต์

       ผ่านกญุแจตัวช่วยสตาร์ท DC12 โวลต์ และมอเตอร์สตาร์ท

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบนัการพลศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
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ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

  1.3 ระบบดับเคร่ืองใช้สวิตซ์กญุแจเปน็ตัวตัดไฟ

  1.4 กรองอากาศทรงกรวย อยูด้่านบนคาร์บเูรเตอร์

  1.5 มรีะบบออยล์คูเลอร์ เปน็ตัวระบายความร้อน

       ของน้้ามนัเคร่ือง

  1.6 มรีะบบพัดลมระบายความร้อนด้านในเคร่ืองยนต์

  1.7 ระบบชาร์จไฟใช้ชุดคอล์ยไฟชาร์จด้านในเคร่ืองยนต์

       โดยใช้แรงเหวี่ยง

  1.8 มชีุดท่อไอเสียและระบบท่อพักไอเสีย

  1.9 มชีุดกรองน้้ามนัเคร่ือง และกรองน้้ามนัเบนซิน  

2. ระบบขบัเคลือ่น

  2.1 ปัม้ไฮดรอลิค ระบบปัม้ลูกสูบ

  2.2 ส่งก้าลังเดินหนา้-ถอยหลัง โดยชุดมอเตอร์ล้อ ทั้งสองข้าง

       โดยการใช้เท้าทางด้านขวาเปน็ตัวคอนโทรล 

3. ระบบหยดุรถ

  3.1 หยุดด้วยระบบไฮดรอลิค โดยการปล่อยเท้าทางด้านขวา

       ใหอ้ยูต้่าแหนง่ไมใ่ช้งาน

4. ระบบชดุพวงใบมดี (พวงตดั)

  4.1 ใช้สายพานเปน็ตัวบงัคับพวงใบมดี โดยการใช้แรงจาก

       เคร่ืองยนต์ (สายพานเบอร์ B45) จ้านวน 2 เส้น

       มาที่เพลาด้านล่างจากนัน้แยกไปใช้งานที่ชุดพวงตัดหญ้า

       ทั้ง 3 พวงตัด โดยไปที่พวงตัดด้านหนา้ 2 พวงตัด 

       (สายพานเบอร์ BX-62) จ้านวาน 2 เส้น

       และจะแยกไปที่พวงตัดหลังอกีหนึง่พวงตัด 

       (สายพานเบอร์ BX-44) จ้านวน 1 เส้น

  4.2 ชุดพวงตัดมส่ีวนประกอบที่ส้าคัญและขนาดคือ 

       พวงตัด มขีนาด ยาวไมน่อ้ยกว่า 25 นิว้ พวงใบมดี ม ี8 ใบ 

       ต่อ 1 พวงตัด (วัสดุเหล็ก S45C)

       ใบมดีล่าง ยาวไมน่อ้ยกว่า 25 นิว้ (วัสดุเหล็ก S45C ชุบแข็ง)

       ลูกกล้ิงหนา้/หลัง มขีนาดไมน่อ้ยกว่า 3.5 นิว้ (วัสดุเหล็กหนา 3 มม.)

       ความกว้างรวมในการตัดหญ้าไมน่อ้ยกว่า 175 ซม. 

       ความกว้างรวมถึงขอบชุดพวงตัดทั้งสองข้างไมน่อ้ยกว่า 181 ซม.

5. ถังเชือ้เพลงิ/ถังไฮดรอลคิ

  5.1 มคีวามจุ 5 แกลอน (ประมาณ 20 ลิตร) ทั้งสองถัง

6. โครงและขนาดตวัถัง
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ล าดบั ครุภณัฑ์ คุณลกัษณะ/ รายการประกอบ หน่วย ราคา/ หน่วย

รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
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ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

  6.1 ใช้เหล็กหนาเชือ่มประกอบตามโครงสร้าง

  6.2 ความยาวรวมไมน่อ้ยกว่า 220 ซม.

  6.3 ความสูงรวมไมน่อ้ยกว่า 120 ซม. (ไมร่วมหลังคาบงัแดด)

  6.4 น้้าหนกัเฉล่ียตัวรถไมน่อ้ยกว่า 655 กโิลกรัม

7. ลอ้/ยาง

  7.1 ขนาดล้อหนา้ จ้านวน 2 ล้อ กว้างไมน่อ้ยกว่า 20.0 นิว้ 

       แกม้ยาง ไมน่อ้ยกว่า 10.0 นิว้ กะทะเส้นผ่านศูนย์กลาง

       ไมน่อ้ยกว่า 8.0 นิว้ (ดอกยางใช้กบัสนามหญ้าโดยเฉพาะ)

  7.2 ขนาดล้อหลัง จ้านวน 1 ล้อ กว้างไมน่อ้ยกว่า 18.0 นิว้ 

       แกม้ยาง ไมน่อ้ยกว่า 8.5 นิว้ กะทะเส้นผ่านศูนย์กลาง

       ไมน่อ้ยกว่า 8.0 นิว้ (ดอกยางใช้กบัสนามหญ้าโดยเฉพาะ)

8. เครื่องลบัความคมใบมดี

  8.1 ใช้เคร่ืองลับใบมดี ใช้มอเตอร์ไฟฟูา AC 220 โวลต์

       เปน็ตัวปัน่พวงเวลาลับคม

9. เครื่องมอืประจ าเครื่อง

  9.1 ชุดต้ังใบมดี 2 ตัว ท้าจากแผ่นอลูมเินยีม และมนีอ็ตส้าหรับปรับต้ัง

  9.2 เคร่ืองมอืบ้ารุงรักษาและปรับต้ังส่วนต่างๆ ประกอบด้วย

        เบอร์ 1/2 - 9/16 - 17 - 3/4  

  9.3 กระบอกอดัจาระบ ีใช้อดัจาระบใีนจุดหมนุต่างๆ 

10. ชดุหลงัคากันแดด

  10.1 ชุดหลังคากนัแดด ตัวโครงท้าจากเหล็กกลม ไมน่อ้ยกว่า 28.5 มม.

         ตัวที่กนัแดดใช้วัสดุไฟเบอร์กลาส 

11. ชดุตะกร้าเก็บหญา้

  11.1 ชุดตะกร้าเกบ็หญ้า จ้านวน 3 ชิน้ ท้าจากวัสดุไฟเบอร์กลาส 

         หจูับท้าจากเหล็ก

12. ชดุเวอร์ตคัิต

  12.1 ชุดเวอร์ติคัตจ้านวน 3 ชุด ใช้ก้าจัดหญ้าเสีย 

         สามารถสลับใช้กบัชุดพวงตัดได้ 

  12.2 มจี้านวนใบ 22 ใบ ต่อหนึง่ชุด ใบท้าจากวัสดุเหล็ก (S45C) 
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ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวราคาตัง้แต ่1 ลา้นขึน้ไป

1 ครุภณัฑ์ประกอบอาคารหอพัก รายการประกอบ ชุด 1,500,000

1. เตียงเหล็ก จ้านวน 150 เตียง

2. ที่นอน พร้อมผ้าป ูหมอน ปลอกหมอน จ้านวน 150 ชุด

3. ตู้เส้ือผ้า จ้านวน 150 หลัง

คุณลกัษณะ

1. เตยีงเหลก็ 

 1.1 เตียงเหล็กขนาดไมน่อ้ยกว่า 118x198 ซม. (กว้างxยาว) 

 1.2 โครงท้าด้วยเหล็กกล่องขนาดไมน่อ้ยกว่า 2x1 นิว้ หนาไมน่อ้ยกว่า

      1.6 มม. เหล็กขวางรองรับแผ่นพื้นไมต้่่ากว่า 5 ช่อง

 1.3 พื้นเตียงท้าด้วยไมอ้ดัขนาดกว้างไมน่อ้ยกว่า 118 ซม.  

      ยาวไมน่อ้ยกว่า 198 ซม. หนาไมน่อ้ยกว่า 10 มม. 

 1.4 ขาเตียงท้าด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 3x3 นิว้ หนาไมน่อ้ยกว่า

      1.6 มม. (กว้างxยาว)

2. ทีน่อน 

 2.1 ที่นอนขนาดกว้างไมน่อ้ยกว่า 3.5 ฟุต

 2.2 ท้าด้วยยางพาราอดัหนาไมน่อ้ยกว่า 3 นิว้ สามารถใช้รองรับเตียง

      ได้พอดีพร้อมผ้าป ูหมอน ปลอกหมอน 150 ชุด

3. ตูเ้สือ้ผ้า 

 3.1 ตู้เส้ือผ้าท้าด้วยเหล็ก ขนาดไมน่อ้ยกว่า 91x53x183 ซม. 

     (กว้างxยาวxสูง)

 3.2 เปน็ตู้เส้ือผ้าแบบ 2 บานเปดิ 
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