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รายละเอียดทั่วไป
1. ชุดเวทีมวยมาตรฐาน
1.1 ขนาดความกว้างด้านละไม่น้อยกว่า 20 X 20 ฟุต สามารถถอกประกอบได้ใน 1 ชุด
2. เสาเวทีมวย
2.1 เสามุมเวทีทาด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.50 มม. สูงไม่น้อยกว่า 2.65 เมตร จานวน
4 ต้น เป็นเสาสีแดงจานวน 1 ต้น เสาสีน้าเงิน จานวน 1 ต้น และเสาสีขาวจานวน 2 ต้น สาหรับเสาสีแดง และสีน้า
เงิน ต้องมีเก้าอี้สาหรับนักมวย ติดตั้งสาเร็จรูปพร้อมกรวยบ้วนน้าทิ้ง ข้างละ 1 ชุด
2.2 เสากลางทาด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 X 2 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จานวน 4 ต้น สาหรับ
รองรับคานรองจาก 4 ทิศทาง โดยมีแผ่นเพลท หรือร่องเสียบข้างหัวเสา สาหรับเชื่อมต่อโครงสร้าง
2.3 เสาค้ายัน ขนาด 1.5 X 1.5 นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม. จานวน 21 ชิ้น
3. โครงสร้างเหล็ก
3.1 คานหลัก ขนาด 4 X 2 นิ้ว ประกอบไปด้วยคาน 12 ชิ้น มีความยาวประมาณชิ้นละ 2.4 เมตร คานหลัก
แต่ละชิ้นจะมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3.2 คานรอง ขนาด 2 X 4 นิ้ว หนา 2 มม. มีจานวน 21 ชิ้น
3.3 คานรองรับพื้นเวที ขนาดไม่น้อยกว่า นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จานวน 18 ชิ้น
3.4 ฐานรองรับคานล่างวาง ณ ชุดเชื่อมต่อระหว่างคาน โดยมีเหล็กสลักล็อคป้องกันการเคลื่อนตัว
3.5 โครงสร้างเหล็กทุกชิ้นส่วน สามารถถอดประกอบได้โดยอิสระ
4. เบาะปูพื้น
4.1 เป็นวัสดุที่ทาจาก EVA โฟม หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ไม่เกิน 2 ซม. มีความยืดหยุ่นสูง จานวนไม่น้อยกว่า 18 แผ่น
5. ผ้าใบ
5.1 เป็นผ้าดิบสีขาวหรือสีฟ้า มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.20 X 7.20 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 16 ปอนด์ จานวน 1 ผืน
6. เสาค้าเชือก
6.1 ทาด้วยเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ติดตั้งที่มุมเสาทั้ง 4 มุม เพื่อรักษาระดับความตึงของเชือกเวที
7. เชือก
7.1 ทาจากเชือกไนลอน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 2 หุน พร้อมปลอกเชือกที่มีฟองน้าอัดแน่น
แบ่งเป็นสีตามกติกาสากล จานวน 4 เส้น พร้อมห่วงร้อยเชือก ขนาด 4 หุน จานวน 16 ห่วง
8. เบาะหุ้มยาว
8.1 ทาด้วยฟองน้าอัดหุ้มด้วยหนัง PVC สีแดง จานวน 1 อัน สีน้าเงิน จานวน 1 อัน และสีขาวจานวน 2 อัน
9. ผ้าล้อมเวที 4 มุม
9.1 ผ้าล้อมเวที 4 มุม แต่ละมุมมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 7.20 เมตร
10. เกลียวเร่ง
10.1 เกลียวเร่ง ปรับความตึงของเชือก ทาด้วยเหล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า 6 หุน จานวน 16 ตัว
11. เบาะหุ้มมุมเวทีสั้น
11.1 เบาะหุม้ มุมเวทีสั้น ทาด้วยฟองน้าอัดหุ้มด้วยหนัง PVC จานวน 16 อัน
12. ระฆังทองเหลือง
12.1 ระฆังทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จานวน 1 อัน
13. ถาดรองน้า
13.1 ถาดรองน้าทาด้วยสังกะสี จานวน 2 อัน
14. บันได
14.1 ทาด้วยเหล็กกล่อง ปูด้วยไม้เนื้อแข็ง สามารถวางล็อคกับคานบนและคานล่าง จานวน 3 อัน (สีแดง,
สีน้าเงินและสีขาวอย่างละ 1 อัน)
15. ไม้ปูพื้นเวที
15.1 ทาด้วยไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต หนา 20 มม. จานวน 18 แผ่น
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