
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  01/2563 
ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  

ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 1 รายการ  จ านวนเงินรวม 630,000.- บาท 

เวทีมวย จ านวน 1 ชุด 
รายการประกอบแบบ 
    1. ชุดเวทีมวยมาตรฐาน 
    2. เสาเวทีมวย 
    3. โครงสร้างเหล็ก 
    4. เบาะปูพื้น 
    5. ผ้าใบ 
    6. เสาค้้าเชือก 
    7. เชือก 
    8. เบาะหุ้มยาว 
    9. ผ้าล้อมเวที 4 มุม 
    10. เกลียวเร่ง 
    11. เบาะหุ้มมุมเวทีสั้น 
    12. ระฆังทองเหลือง 
    13. ถาดรองน้้า 
    14. บันได 
    15. ไม้ปูพ้ืนเวที 
    16. กริ่งไฟฟ้าพร้อมไฟบอกยก 
    17. มีหนังสือรับรองการใช้เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนี้ 
         - การกีฬาแห่งประเทศไทย 
         - สถาบันการพลศึกษา 
         - กรมพลศึกษา    
คุณลักษณะ 
    1. ชุดเวทีมวยมาตรฐาน 
        1.1 ขนาดความกว้างด้านละไม่น้อยกว่า 20x20 ฟุต สามารถถอดประกอบได้ใน 1 ชุด 
    2. เสาเวทีมวย 
        2.1 เสามุมเวทีท้าด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.50 มม. สูงไม่น้อยกว่า 
2.65 เมตร จ้านวน 4 ต้น เป็นเสาสีแดง จ้านวน 1 ต้น เสาสีน้้าเงิน จ้านวน 1 ต้น และเสาสีขาว จ้านวน 2 ต้น 
ส้าหรับเสาสีแดง และสีน้้าเงิน  ต้องมีเก้าอ้ีส้าหรับนักมวย ติดตั้งส้าเร็จรูปพร้อมกรวยบ้วนน้้าทิ้ง ข้างละ 1 ชุด 
       2.2 เสากลางท้าด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4x2 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จ้านวน 4 ต้น ส้าหรับ
รองรับคานรองจาก 4 ทิศทาง โดยมีแผ่นเพลท หรือร่องเสียบข้างหัวเสา ส้าหรับเชื่อมต่อโครงสร้าง 
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    3. โครงสร้างเหล็ก 
       3.1 คานหลักด้านนอกเหล็กกล่อง ขนาด 4x2 นิ้ว ประกบทั้งด้านบนและล่าง คานหลักแต่ละชิ้นมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จ้านวน 12 ชิ้น 
       3.2 คานหลักด้านในเหล็กกล่อง ขนาด 4x2 นิ้ว ประกบท้ังด้านบนและล่าง หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
จ้านวน 12 ชิ้น 
       3.3 คานรองขนาดเหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จ้านวน 27 ชิ้น แบ่งเป็นแบบทั่วไป 
จ้านวน 18 ชิ้น และแบบเสริมด้วยเหล็กฉาก จ้านวน 9 ชิ้น  
       3.4 ฐานรองรับคานล่างวาง ณ จุดเชื่อมต่อระหว่างคาน โดยมีเหล็กสลักล็อค ป้องกันการเคลื่อนตัว    
       3.5 โครงสร้างเหล็กทุกชิ้นส่วน สามารถถอดประกอบได้โดยอิสระ 
       3.6 เหล็กเส้นรัดทแยงมุม 4 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 14 มม. จ้านวน 6 ชิ้น พร้อมเกลียวเร่ง ขนาด 6 หุน 
จ้านวน 6 ชิ้น  
    4. เบาะปูพื้น 
       4.1 เป็นวัสดุท้าจาก EVA โฟม หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ไม่เกิน 2 ซม. มีความยืดหยุ่นสูง จ้านวนไม่น้อย
กว่า 18 แผ่น 
    5. ผ้าใบ 
        5.1 เป็นผ้าดิบสีขาวหรือสีฟ้า มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.20x7.20 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 16 
ปอนด์ จ้านวน 1 ผืน 
    6. เสาค้ าเชือก 
        6.1 ท้าด้วยเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ติดตั้งที่มุมเสาทั้ง 4 มุม เพ่ือรักษาระดับความตึงของ
เชือกเวที 
    7. เชือก 
        7.1 ท้าจากใยไนลอน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 2 หุน พร้อมปลอกหุ้มเชือกท่ีมีฟองน้้า 
อัดแน่น แบ่งเป็นสีตามกติกาสากล จ้านวน 4 เส้น พร้อมห่วงร้อยเชือก ขนาด 4 หุน จ้านวน 16 ห่วง 
    8. เบาะหุ้มยาว 
        8.1 ท้าด้วยฟองน้้าอัดหุ้มด้วยหนัง PVC สีแดง จ้านวน 1 อัน สีน้้าเงิน จ้านวน 1 อัน และสีขาว จ้านวน  
2 อัน 
    9. ผ้าล้อมเวที 4 มุม  
        9.1 ผ้าล้อมเวที 4 มุม แต่ละมุมมีขนาดไม่น้อยกว่า 1x7.20 เมตร (กว้างxยาว)  
    10. เกลียวเร่ง 
        10. เกลียวเร่ง ปรับความตึงของเชือก ท้าด้วยเหล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า 6 หุน จ้านวน 16 ตัว 
    11. เบาะหุ้มมุมเวทีสั้น 
        11.1 เบาะหุ้มมุมเวทีสั้น ท้าด้วยฟองน้้าอัดหุ้มด้วยหนัง PVC จ้านวน 16 อัน 
    12. ระฆังทองเหลือง 
        12.1 ระฆังทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จ้านวน 1 อัน 
    13. ถาดรองน้ า 
        13.1 ถาดรองน้้าท้าด้วยสังกะสี จ้านวน 2 อัน  
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    14. บันได 
        14.1 ท้าด้วยเหล็กกล่อง ปูด้วยไม้เนื้อแข็ง จ้านวน 3 อัน (สีแดง, น้้าเงิน และขาว อย่างละ 1 อัน) 
    15. ไม้ปูพื้นเวที 
        15.1 ท้าด้วยไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.  
จ้านวน 18 แผ่น 
    16. กริ่งไฟฟ้าพร้อมไฟบอกยก 
        16.1 ผลิตจากวัสดุที่มีน้้าหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
        16.2 มีชุดกริ่งไฟฟ้าพร้อมไฟบอกยก จ้านวน 1 ชุด 
 
คุณลักษณะพิเศษ 
     17. มีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนี้ 
        17.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
        17.2 กรมพลศึกษา 
        17.3 สถาบันการพลศึกษา 
 

  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 


