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ล ำดับ ครุภัณฑ์/คุณลักษณะ รำคำ/หน่วย จ ำนวน หน่วยนับ เป็นเงิน หมำยเหตุ
1 ชุดอุปกรณ์กีฬำยกน  ำหนัก ประเภทแข่งขัน (ส ำหรับผู้ชำย) 300,000    5 ชุด 1,500,000   

รำยกำรประกอบ
1. ปลอกยึด (Collar) จ ำนวน 2 อัน
2.. แผ่นยำงยกน  ำหนัก และแผ่นเหล็กยกน  ำหนัก
คุณลักษณะ
1. ปลอกยึด (Collar)
   1.1 น ้ำหนักอันละ 2.5 กก.
   1.2 สีโครเมียม
2. แผ่นยำงยกน  ำหนัก และแผ่นเหล็กยกน  ำหนัก
   2.1 แผ่นยำงยกน ้ำหนัก 25 กก. สีแดง จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.2 แผ่นยำงยกน ้ำหนัก 20 กก. สีน ้ำเงิน จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.3 แผ่นยำงยกน ้ำหนัก 15 กก. สีเหลือง จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.4 แผ่นยำงยกน ้ำหนัก 10 กก. สีเขียว จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.5 แผ่นเหล็กยกน ้ำหนัก 5 กก. สีขำว จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.6 แผ่นเหล็กยกน ้ำหนัก 2.5 กก. สีแดง จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.7 แผ่นเหล็กยกน ้ำหนัก 2 กก. สีน ้ำเงิน  จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.8 แผ่นเหล็กยกน ้ำหนัก 1.5 กก. สีเหลือง จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.9 แผ่นเหล็กยกน ้ำหนัก 1 กก. สีเขียว จ้ำนวน 2 แผ่น
   2.10 แผ่นเหล็กยกน ้ำหนัก 0.5 กก. สีขำว จ้ำนวน 2 แผ่น

รำยละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กำรศึกษำ  จ ำนวน 4 รำยกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
 โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี
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ล ำดับ ครุภัณฑ์/คุณลักษณะ รำคำ/หน่วย จ ำนวน หน่วยนับ เป็นเงิน หมำยเหตุ

รำยละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กำรศึกษำ  จ ำนวน 4 รำยกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
 โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี

3. ได้รับรองมำตรฐำนจำกสหพันธ์ยกน ้ำหนักนำนำชำติ (IWF) ส้ำหรับใช้แข่งขันระดับนำนำชำติได้
4. ผู้เสนอรำคำมีหนังสือรับรองกำรแต่งตั ง และจัดจ้ำหน่ำยอย่ำงถูกต้องในประเทศไทย (Distributor 
Certificate)
5. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของใหม่

2 ชุดฝึกเทคนิคกำรยกน  ำหนัก ขนำด 25 กก. 55,000      6 ชุด ๓๓๐,๐๐๐
1. ชุดฝึกเทคนิคกำรยกน  ำหนัก ขนำด 25 กก. 1 ชุด รำยกำรประกอบ
    ๑.1  คำนเหล็กฝึกเทคนิค  น ้ำหนัก 10 กิโลกรัม  จ้ำนวน ๑ คำน
    1.2  แผ่นน ้ำหนักฝึกเทคนิค ขนำด 5 กิโลกรัม จ้ำนวน 2 แผ่น
    1.3  แผ่นน ้ำหนักฝึกเทคนิค ขนำด 2.5 กิโลกรัม  จ้ำนวน 2 แผ่น
    1.4  ตัวล็อคแผ่นน ้ำหนัก  จ้ำนวน 1 คู่
2. ได้รับรองมำตรฐำนจำกสหพันธ์ยกน ้ำหนักนำนำชำติ (IWF)
3. ผู้เสนอรำคำมีหนังสือรับรองกำรแต่งตั งและจัดจ้ำหน่ำยอย่ำงถูกต้องในประเทศไทย (Distributor 
Certificate)
4. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของใหม่

3 คำนยกน  ำหนัก (ส ำหรับผู้ชำย) 120,000    3 ชุด ๓๖๐,๐๐๐
1. คำนเหล็ก (BAR)
คุณลักษณะ
1. คำนเหล็ก (BAR)
   1.1 มีน ้ำหนัก 20 กก.
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ล ำดับ ครุภัณฑ์/คุณลักษณะ รำคำ/หน่วย จ ำนวน หน่วยนับ เป็นเงิน หมำยเหตุ

รำยละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กำรศึกษำ  จ ำนวน 4 รำยกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
 โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี

   1.2 มีควำมยำว 2,200 มม. คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน +/-1 มม.
   1.3 ผลิตจำกเหล็กกล้ำอย่ำงดี
   1.4 มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงของตัวคำน โดยวัดจำกส่วนท่ีผิวเรียบไม่น้อยกว่ำ 28 มม. คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน
 +/-0.3 มม.
   1.5 มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่ีเบ้ำกันระยะ (Sleeve) ทั งสองข้ำงไม่น้อยกว่ำ 50 มม. คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน
 +/-0.2 มม.
   1.6 ต้องมีลำยกันล่ืนเพ่ือช่วยในกำรจับและแสดงต้ำหน่งกำรจับ
   1.7 สีโครเมียม
   1.8 เม่ือใส่แผ่นน ้ำหนักแล้ว แผ่นน ้ำหนักต้องสำมำรถหมุนได้รอบคำน
   1.9 รองรับน ้ำหนักได้สูงสุดท่ี 1,500 กิโลกรัม
2. ได้รับรองมำตรฐำนจำกสหพันธ์ยกน ้ำหนักนำนำชำติ (IWF) ส้ำหรับใช้แข่งขันระดับนำนำชำติได้

4 คำนยกน  ำหนัก (ส ำหรับผู้หญิง) 120,000    4 ชุด ๔๘๐,๐๐๐
1. คำนเหล็ก (BAR)
คุณลักษณะ
1. คำนเหล็ก (BAR)
   1.1 มีน ้ำหนัก 15 กก.
   1.2 มีควำมยำว 2,010 มม. คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน +/-1 มม.
   1.3 ผลิตจำกเหล็กกล้ำอย่ำงดี
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ล ำดับ ครุภัณฑ์/คุณลักษณะ รำคำ/หน่วย จ ำนวน หน่วยนับ เป็นเงิน หมำยเหตุ

รำยละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กำรศึกษำ  จ ำนวน 4 รำยกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
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   1.4 มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงของตัวคำน โดยวัดจำกส่วนท่ีผิวเรียบไม่น้อยกว่ำ 28 มม. คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน
 +/-0.3 มม.
   1.5 มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่ีเบ้ำกันระยะ (Sleeve) ทั งสองข้ำงไม่น้อยกว่ำ 50 มม. คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน
 +/-0.2 มม.
   1.6 ต้องมีลำยกันล่ืนเพ่ือช่วยในกำรจับและแสดงต้ำหน่งกำรจับ
   1.7 สีโครเมียม
   1.8 เม่ือใส่แผ่นน ้ำหนักแล้ว แผ่นน ้ำหนักต้องสำมำรถหมุนได้รอบคำน
   1.9 รองรับน ้ำหนักได้สูงสุดท่ี 1,500 กิโลกรัม
2. ได้รับรองมำตรฐำนจำกสหพันธ์ยกน ้ำหนักนำนำชำติ (IWF) ส้ำหรับใช้แข่งขันระดับนำนำชำติได้

รวมเป็นเงินทั งสิ น 2,670,000  
สองล้ำนหกแสนเจ็ดหม่ืนบำทถ้วน


