
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 02/2563 
ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

ครุภัณฑ์การศึกษา กลุ่มที่ 1 จ านวน 4 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อเป็นเงิน 1,305,000.- บาท 
1. ชุดอุปกรณ์กีฬามวย จ านวน 1 ชุด 
รายการประกอบแบบ 
    1. พัชชิ่งบอลพร้อมฐาน 
    2. เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบวางพ้ืน 
คุณลักษณะ 
    1. พัชช่ิงบอลพร้อมฐาน 
        1.1 ใช้ฝึกซ้อมล่อเป้าชก ตามจังหวะโยกของคอยสปริง ขนาดความกว้างฐานประมาณ 55 ซม. 
        1.2 ความสูงจากพ้ืนถึงปลายนวมประมาณ 1.10 เมตร เลื่อนปรับสูงต่่าได้ น้่าหนักโดยรวมประมาณ  
55 KG. 
    2. เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบวางพ้ืน  
       2.1 พิกัดก่าลัง 250 kg. ค่าละเอียด 100 g. (0.1 kg) 
       2.2 ตัวเลข LED 20.0 mm. มองเห็นชัดเจนแม้ในที่มีแสงน้อย 
       2.3 อุปกรณว์ัดส่วนสูง : 70 - 190 cm. 
       2.4 โปรแกรม : ชั่งน้่าหนัก และปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ภายใน 3 นาที 
       2.5 โปรแกรม : BMI ค่านวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) 
       2.6 พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. 
       2.7 พ้ืนที่ชั่งน้่าหนัก : 270 x 370 mm. 
       2.8 สามารถเปลี่ยนหน่วยมาตราชั่ง Kg (กิโลกรัม) , Lb (ปอนด์) 
       2.9 ตัวแท่นชั่งเหล็ก ครอบด้วยพลาสติก 
 
2. สนามเซปักตะกร้อพื้นยางสังเคราะห์ (แข่งขัน) จ านวน 1 สนาม 
รายการประกอบแบบ 
    1. คอร์ดยางแข่งขันเซปักตะกร้อนานาชาติ 
    2. เสาเซปักตะกร้อแข่งขันนานาชาติ 
    3. ได้รับการรับรองใช้ในการแข่งขันจากสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย (ASTAF) และสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ 
(ISTAF) 
คุณลักษณะ 
    1. คอร์ดยางแข่งขันเซปักตะกร้อนานาชาติ 
        1.1 พ้ืนสนามมีเส้นใย Polyester ที่สามารถแนบกับพ้ืนสนามได้ตลอดพ้ืนสนามและเคลือบผิวด้านบน 
ด้วยยางที่ขรุขระมีความฝืด และการเกาะยึดพ้ืนชั้นล่างเป็นโฟมความหนาแน่นสูง มีความหนาประมาณ 3 มม. 
สามารถรองรับแรงกระแทกของผู้เล่น พ้ืนสนามสีแดง 

           1.2 พ้ืนสนามเซปักตะกร้อ แบ่งถอดออกเป็น 7 ส่วน ตามความกว้างของสนาม แต่ละส่วนยึดติดกันด้วย
ซิป/เวลโครอย่างดี เพื่อไม่ให้สนามแยกตัวอันเกิดจากแรงของผู้เล่นเวลากระโด และอ่านวยความสะดวกในการ
ถอดและประกอบได้แม่นย่า 
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               1.2.1 แต่ละส่วนมีหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร และมีความยาว ไม่น้อยกว่า 19.40 เมตร  
          1.2.2 เส้นขนาดสนามเป็นสีขาว หน้ากว้างของเส้นสีขาวมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ซม.  
           1.2.3 วงกลมเสิร์ฟท่ีอยู่กึ่งกลางคอร์ดทั้งสองด้าน ต้องไม่มีซิปผ่านกลาง วงกลมเสิร์ฟ    
      1.2.4 วงกลมเสิร์ฟมีรัศมีประมาณ 30 ซม. เส้นวงกลมเสิร์ฟมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ซม.    
               1.2.5 ขนาดความกว้างของเส้นกึ่งกลางสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ซม.  
      1.2.6 มีพ้ืนที่เมื่อวัดจากขอบเส้นสนามด้านนอกไปจนถึงขอบสนาม และด้านทั้ง 4 ด้าน ด้านละ
ประมาณ 3 เมตร (ส าหรับนักกีฬาไล่ตามลูกตะกร้อขณะแข่งขัน) 
       1.3 แกนเหล็กส่าหรับม้วนเก็บคอร์ด โดยมีแกนส่าหรับม้วนคอร์ดและโครงเหล็กสี่เหลี่ยมปิดด้านข้าง
ป้องกันการม้วนคอร์ดเบี้ยวและเพ่ือวางเรียงซ้อนกันได้ และแก่นเหล็กสามารถวางบนอุปกรณ์ปล่อยคอร์ด 
ช่วยอ่านวยความสะดวกในการปูและเก็บคอร์ด 
       1.4 อุปกรณ์ปล่อยคอร์ด ท่าด้วยเหล็กอย่างดีพร้อมแกนหมุนปลอกเหล็กรองรับแกนเหล็กส่าหรับม้วนคอร์ด 
2. เสาเซปักตะกร้อแข่งขันนานาชาติ 
   2.1 เป็นชุดเสาตะกร้อพร้อมเก้าอ้ี กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ในชุดเดียวกัน โดยฐานเก้าอ้ีกรรมการข้างหนึ่ง
เชื่อมต่อกับชุดเสาด้านหนึ่ง และฐานเก้าอี ผู้ช่วยกรรมการเชื่อมต่อกับชุดเสาอีกด้านหนึ่ง ฐานเก้าอ้ีทั้ง 2 ด้าน  
ท าจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมอย่างดีและมีพ้ืนเรียบเสมอกันทั้ง 2 ด้าน  
    2.2 ตัวเก้าอ้ี กรรมการ ท้าจากโครงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 25.4 มม. เคลือบสี
อย่างดีแบบ Powder Coating ความสูงจากพ้ืนถึงเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 158 ซม. โดยประมาณ ที่นั่งและพนักพิง 
ท าจากพลาสติกข้ึนรูปอย่างดี วางเรียงเพื่อรองรับกับสรีระร่างกาย และระบายความร้อน ทนต่อแดด และลม  
มีแผ่นพลาสติก โพลีคาร์บอเนตอย่างดีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. สามารถเปิด-ปิด ได้ ส าหรับกรรมการ 
จดบันทึก เก้าอ้ีผู้ช่วยกรรมการมีระยะความสูง จากพ้ืนถึงต าแหน่งยืนไม่น้อยกว่า 28 ซม. มีพนักพิงหลัง และ 
มีชุดคลุมปิดที่ฐาน ทุกด้านเพ่ือความสวยงาม  
     2.3 ตัวเสาด้านในเป็นวัสดุชนิดท่อเหล็กกลวง  ผิวด้านนอกพ่นสีกันสนิม มีผิว ด้านหนึ่งเป็นเหลี่ยมกว้าง 
ไม่น้อยกว่า 40 มม. ผิวอีกด้านเป็นครึ่งวงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มม. หนาไม่น้อยกว่า  
2 มม. มีระยะห่างจากผิวเหลี่ยมถึงผิวโค้ง ไม่น้อยกว่า 50 มม. ตัวเสาด้านนอก เป็นวัสดุท่อเหล็กกลวง ชุบสี 
กันสนิมด้วยระบบ Powder Coating มีผิวด้านหนึ่งเป็นเหลี่ยม กว้างไม่น้อยกว่า 55 มม. ผิวอีกด้านเป็นครึ่ง
วงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 55 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีระยะห่างจากผิวเหลี่ยมถึงผิวโค้ง 
ไม่นอ้ยกว่า 60 มม. 
      2.4 โครงสร้างฐานท าจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ที่มี เหล็กระแนงขนาดไม่น้อยกว่า 
25x50 มม. เรียงเป็นระนาบเดียวกันเพ่ือกระจายน้ าหนักลงบนพื้นจ านวนไม่น้อยกว่า 7 อัน เรียงกัน  
เพ่ือรองรับน้ าหนักจากถังน้ าถ่วงน้ าหนักข้างละ 4 ใบ หนักใบละ ประมาณ 30 กิโลกรัม ออกแบบส าหรับใช้ได้ 
ทั้งการแข่งขัน ในโรงยิมส์และการแข่งขันกลางแจ้งบนพ้ืนชายหาด  
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        2.5 ปรับความสูงต่่าของเสาด้วยระบบกลอนสปริงได้ 2 ระดับคือ 1.45 เมตร และ 1.55 เมตร มีชุดนวม 
หุ้มเสาทั้ง 2 ด้าน เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ ของนักกีฬา 
     3. ได้รับการรับรองใช้ในการแข่งขันจากสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชีย (ASTAF) และสหพันธ์ตะกร้อ
นานาชาต ิ(ISTAF) 
 
3. ชุดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน จ านวน 3 ชุด 
รายการประกอบแบบ 
    1. เก้าอ้ีกรรมการ 
    2. ตาข่ายแข่งขันแบบ 2 ชั้น 
    3. เสาแบดมินตันโลหะมีล้อเลื่อน 
คุณลักษณะ 
    1. เก้าอ้ีกรรมการ 
        1.1 เก้าอ้ีกรรมการตัดสินแบดมินตัน มีขนาด ความสูง 1.55 ซม. ฐานด้านล่างมีขนาด 90 x 70 ซม. 
        1.2 โครงสร้างเก้าอ้ีกรรมการตัดสิน ท่าด้วยเหล็กกลม ขนาด 1 ¼ นิ้ว         
        1.3 ตัวที่นั่งท่าจากพลาสติกแบบมีพนักพิง โดยมีที่รองเขียน แบบพับได้และท่ีท้าวแขนส่าหรับกรรมการ
ตัดสิน 
        1.4 ตัวเก้าอ้ีมีข้ันบันไดส่าหรับก้าวขึ้น-ลง โดยสะดวก 
        1.5 ลงสีด้วยสีน้่ามัน สรีองพ้ืนกันสนิม 
    2. ตาข่ายแข่งขันแบบ 2 ชั้น 
        2.1 ท่าด้วยวัสดุไนล่อนสีเข้ม มีตาขนาดเท่ากัน กว้าง 20-22 มิลลิเมตร 
        2.2 ขนาดความยาวของตาข่ายไม่น้อยกว่า 6.10 เมตร ขนาดกว้าง 2 ฟุต 6 นิ้ว 
        2.3 มีแถบหุ้มด้วยหนัง พีวีซี สีขาว ด้านบน กว้าง 1.5 – 1.8 นิ้ว ด้านบนร้อยด้วยลวดสลิง ด้านล่าง 
ร้อยด้วยเชือกไนล่อน 
    3. เสาแบดมินตันโลหะมีล้อเลื่อน 
        3.1 เสาเหล็กกลมสองท่อนต่อสวม  60 และ 38 หนา 2 มม. มีบูชสวมประคอง  
        3.2 เสาเหล็กกลมขนาด 1.5” ขนาดเสาสูง 61”  
        3.3 โครงสร้างฐานเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป 30x150 มม. หนา 4 มม.  
        3.4 ปรับความตึงของตาข่ายด้วยชุดทองเหลืองเฟืองโลหะสับล็อค  
        3.5 มีล้อ PVC เข็น เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
        3.6 มีฐานโลหะ น้่าหนักรวม 140 KG./ชุด  
        3.7 พื้นที่อุปกรณ์โดยประมาณ 0.40 x 0.85 x 1.55 เมตร 
        3.8 ชิ้นส่วนเสาแบดมินตัน มาตรฐานแข่งขัน ชนิดมีล้อ 
    3.8.1 มือจับหมุนบิด  70 มม. 
    3.8.2 ปีกล้อม้วนสายขึง  45 มม. 
    3.8.3 ปีกล้อม้วนสายขึงกว้าง  20 มม. 
    3.8.4 รูสวมท่อเหล็ก  38 มม. 
 



-4- 
 
    3.8.5 ชุดเฟืองขับ  30 มม. 
    3.8.6 แกนดุมเฟือง  10 มม. 
    3.8.7 ท่อเหล็ก  38 มม. หนา 2 มม. 
 
4. ชุดอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส จ านวน 5 ชุด 
รายการประกอบแบบ 

    1. ป้ายบอกคะแนน 
    2. โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
    3. แผงกั้นลูกเทเบิลเทนนิส 
    4. เก้าอ้ีตัดสิน 
    5. โต๊ะตั้งป้ายนับคะแนน 

คุณลักษณะ 
    1. ป้ายบอกคะแนน  
        1.1 ท่าจากพลาสติกแข็ง  
        1.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 42x4x24 ซม. (กว้างxยาวxสูง)  
        1.3 มีตัวเลขบอกคะแนน 0-30 และบอกเซทการแข่งขัน 0-7 
    2. โต๊ะเทเบิลเทนนิส  
        2.1 โต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 152x274x76 ซม. (กว้างxยาวxสูง)  
        2.2 โต๊ะต้องมีความกระดอนสม่่าเสมอ เมื่อเอาลูกเทเบิลเทนนิสมาตรฐาน ปล่อยจากความสูงระดับ  
30 ซม. ลูกจะกระดอนขึ้นจากพ้ืนผิวโต๊ะประมาณ 23 ซม.  
        2.3 ขอบโต๊ะด้านบนของพ้ืนผิวโต๊ะทั้ง 4 ด้าน เป็นเส้นขาวขนาดกว้าง 2 ซม. ด้านยาวทั้ง 2 ด้าน เรียกว่า 
เส้นข้าง ด้านกว้างทัง้ 2 ด้าน เรียกว่า เส้นสกัด ส่าหรับการแข่งขันประเภทคู่ในแต่ละแดนจะถูกแบ่งออกเป็น  
2 ส่วนเท่าๆ กัน ด้วยเส้นสีขาวมีขนาดกว้าง 3 มม. โดยขีดขนานกับเส้นข้าง เรียกว่าเส้นกลาง  
        2.4 ต้องเป็นโต๊ะที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
    3. แผงกั้นลูกเทเบิลเทนนิส  
        3.1 ท่าด้วยเหล็กมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
        3.2 มีผ้าหรือพลาสติก PVC คุม ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
        3.3 มีจ่านวน 18 แผง 
    4. เก้าอ้ีตัดสิน  
        4.1 ท่าด้วยโครงเหล็กพับเก็บได  
        4.2 มีเบาะรองนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้า  
        4.3 เบาะรองนั่งต้องสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จากพ้ืนถึงเบาะรองนั่ง 
    5. โต๊ะตั้งป้ายนับคะแนน  
        5.1 ท่าด้วยโลหะหรือไม้ มีลักษณะไม่สะท้อนแสง สีด่า  
        5.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 70x90x76 ซม. (กว้างxยาวxสูง)  
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 


