
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) 
โครงการศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จํานวน 5 รายการ ดังนี้ 
1. ครุภัณฑ์ห้องสัมมนา  
   ห้องสัมมนา 1 

1.1 โต๊ะบรรยายชนิดพับได้ รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB7) จํานวน 136 ตัว 
1.1.1 โต๊ะบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W 1500 x ลึก D 450 x สูง H 750 มม.  
1.1.2 แผ่นท๊อปโต๊ะ หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. โครงภายในใช้ HONEYCOMB ปิดทับบนล่าง

ด้วยไม้ MDF หรือ LAMINATE เคลือบ MELAMINE ใต้โต๊ะต้องมีเหล็กสี่เหลี่ยมเพ่ือความแน่นหนา 
1.1.3 แผ่นบังหน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTILE 15 มม. ปิดผิว MELAMINE 
1.1.4 ขาเหล็กตัวนอน,ตัวต้ัง,คานยึดซ้าย-ขวา ใช้เหล็กขึ้นรูปทรงรี ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 46 

มม. 
1.1.5 เป็นโต๊ะบรรยายชนิดพับเก็บได้ทําให้ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ หน้าโต๊ะปิดผิวด้วย

วัสดุแข็งแรง ทนการขีดข่วนและทําความสะอาดง่าย    
1.1.6 โครงขาทําจากท่อเหล็กรีดหน้าตัดรูปใบพัด  มีความสวยงาม และปลอดภัยในการใช้

งาน 
1.1.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  

ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า  
1.2 เก้าอ้ีอเนกประสงค์ รายละเอียดครุภัณฑ์ (CH6) จํานวน 272 ตัว 

1.2.1 โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็ก ชุดเบาะน่ัง, พนักพิงเป็นไม้บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียมอย่างดี ไม่มี
ล้อเลื่อน  

1.2.2 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W 440 x ลึก D 560 x สูง H 910 มม. ความสูงที่น่ัง SH 460 
มม. 

1.2.3 เบาะและพนักพิงบุฟองนํ้าที่มีความหนาตามมาตรฐานพร้อมหุ้มด้วยหนังเทียม 
1.2.4 เป็นเก้าอ้ีขาเหล็ก  4 ขา  แบบพ่นสี 
1.2.5 โครงขาผลิตจากท่อเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 21 มม.หนา 1.2 มม. ผ่านการ

ตัด, ดัดขึ้นรูป,เจาะรู เช่ือมประกอบโครงที่พิง 
1.2.6 เบาะน่ังผลิตจากไม้อัดยางขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม กุ๊น

ริมขอบโดยรอบด้วยคิ้วไนล่อนสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 มม. 
1.2.7 เบาะพิงผลิตจากไม้อัดยางขึ้นรูปโค้ง รบัแผ่นหลัง หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.  บุฟองนํ้า  

หุ้มหนังเทียม 
1.2.8 เป็นเก้าอ้ีพนักพิงแบบซ้อนกันได้ เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
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1.2.9 ระหว่างขาด้านซ้ายมีเหล็กเช่ือมป้องกันขาแยกจากกัน 
1.2.10 ระหว่างขาด้านขวามีเหล็กเช่ือมป้องกันขาแยกจากกัน 
1.2.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อย

กว่า ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 
 1.3 เวทีเคลื่อนที่สําเร็จรูป รายละเอียดครุภัณฑ์ (ST) จํานวน 8 ตัว 

1.3.1 เวทีเคลื่อนที่สําเร็จรูป พับได้       
1.3.2 ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง (W) 2440 x ลึก (D) 1220 x สูง (H) 200-1200 มม.

 1.3.3 โครงสร้างพ้ืนไม้อัดสัก  แข็งแรงทนทานสามารถปรับระดับความสูงได้ถึง  6 ระดับคือ 
200, 400, 600 800, 1000, และ 1200  มม.      

1.3.4 วัตถุดิบที่ใช้ แผ่นไม้อัดสักเคลือบผิวด้วยโฟลียูเรเทนให้ความเงางาม ทนต่อการกระแทก
และการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี 
1.3.5 โครงเหล็กรับไม้อัดสักทําจากเหล็กแผ่นรีดเย็นตามมาตรฐาน JIS ของประเทศญ่ีปุ่น
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.                                                                                               
1.3.6 ส่วนขาทําจากเหล็กแบบขนาด ½ x 1 ½  ตามแบบ                                                              
1.3.7 สามารถรับนํ้าหนักในการใช้งานได้สูงสุดถึง 500  กิโลกรัม ต่อตารางเมตร        
1.3.8 อุปกรณ์อ่ืนตามมาตรฐานโรงงาน       
1.3.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008  หรือเทียบเท่า  

 ห้องสัมมนา 2 
1.4 โต๊ะบรรยายชนิดพับได้ รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB8) จํานวน 136 ตัว 

1.4.1 โต๊ะบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W 1500 x ลึก D 450 x สูง H 750 มม.  
1.4.2 แผ่นท๊อปโต๊ะ หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. โครงภายในใช้ HONEYCOMB ปิดทับบนล่าง

ด้วยไม้ MDF หรือ LAMINATE เคลือบ MELAMINE ใต้โต๊ะต้องมีเหล็กสี่เหลี่ยมเพ่ือความแน่นหนา 
1.4.3 แผ่นบังหน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTILE 15 มม. ปิดผิว MELAMINE 
1.4.4 ขาเหล็กตัวนอน,ตัวต้ัง,คานยึดซ้าย-ขวา ใช้เหล็กขึ้นรูปทรงรี ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 46 

มม. 
1.4.5 เป็นโต๊ะบรรยายชนิดพับเก็บได้ทําให้ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ หน้าโต๊ะปิดผิวด้วย

วัสดุแข็งแรง ทนการขีดข่วนและทําความสะอาดง่าย    
1.4.6 โครงขาทําจากท่อเหล็กรีดหน้าตัดรูปใบพัด  มีความสวยงาม และปลอดภัยในการใช้

งาน 
1.4.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  

ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า  
1.5 เก้าอ้ีอเนกประสงค์ รายละเอียดครุภัณฑ์ (CH6) จํานวน 272 ตัว 
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1.5.1 โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็ก ชุดเบาะน่ัง, พนักพิงเป็นไม้บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียมอย่างดี ไม่มี
ล้อเลื่อน  

1.5.2 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W 440 x ลึก D 560 x สูง H 910 มม. ความสูงที่น่ัง SH 460 
มม. 

1.5.3 เบาะและพนักพิงบุฟองนํ้าที่มีความหนาตามมาตรฐานพร้อมหุ้มด้วยหนังเทียม 
1.5.4 เป็นเก้าอ้ีขาเหล็ก  4 ขา  แบบพ่นสี 
1.5.5 โครงขาผลิตจากท่อเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 21 มม.หนา 1.2 มม. ผ่านการ

ตัด, ดัดขึ้นรูป,เจาะรู เช่ือมประกอบโครงที่พิง 
1.5.6 เบาะน่ังผลิตจากไม้อัดยางขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม กุ๊น

ริมขอบโดยรอบด้วยคิ้วไนล่อนสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 มม. 
1.5.7 เบาะพิงผลิตจากไม้อัดยางขึ้นรูปโค้ง รับแผ่นหลัง หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.  บุฟองนํ้า  

หุ้มหนังเทียม 
1.5.8 เป็นเก้าอ้ีพนักพิงแบบซ้อนกันได้ เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
1.5.9 ระหว่างขาด้านซ้ายมีเหล็กเช่ือมป้องกันขาแยกจากกัน 
1.5.10 ระหว่างขาด้านขวามีเหล็กเช่ือมป้องกันขาแยกจากกัน 
1.5.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อย

กว่า ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 
1.6 เวทีเคลื่อนที่สําเร็จรูป รายละเอียดครุภัณฑ์ (ST) จํานวน 8 ตัว 

1.6.1 เวทีเคลื่อนที่สําเร็จรูป พับได้       
1.6.2 ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง (W) 2440 x ลึก (D) 1220 x สูง (H) 200-1200 มม. 
1.6.3 โครงสร้างพ้ืนไม้อัดสัก  แข็งแรงทนทานสามารถปรับระดับความสูงได้ถึง  6 ระดับคือ 
200, 400, 600 800, 1000, และ 1200  มม.      
1.6.4 วัตถุดิบที่ใช้ แผ่นไม้อัดสักเคลือบผิวด้วยโฟลียูเรเทนให้ความเงางาม ทนต่อการกระแทก
และการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี 
1.6.5 โครงเหล็กรับไม้อัดสักทําจากเหล็กแผ่นรีดเย็นตามมาตรฐาน JIS ของประเทศญ่ีปุ่น
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.                                                                                               
1.6.6 ส่วนขาทําจากเหล็กแบบขนาด ½ x 1 ½  ตามแบบ                                                             
1.6.7 สามารถรบันํ้าหนักในการใช้งานได้สูงสุดถึง 500  กิโลกรัม ต่อตารางเมตร        
1.6.8 อุปกรณ์อ่ืนตามมาตรฐานโรงงาน       
1.6.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

2. ครุภัณฑ์ห้องอาหาร  
2.1 โต๊ะเอนกประสงค์ รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB1) จํานวน 4 ตัว 
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 2.1.1 โต๊ะอเนกประสงค์ 
 2.1.2 โครงสร้างเหล็กและไม้ 
 2.1.3 ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง W  760 x ความยาว D 760 x ความสูง H  720  มม. 

2.1.4 หน้าโต๊ะ เป็นไม้เพาะโครงด้านบนและด้านล่างเป็นไม้อัดบุหน้าด้วย LAMINATEสีขาวปิด
ขอบด้วย PVC.สีดําหนา 2 มม. ขนาดหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า  25 x 760 x 760 มม. 
2.1.5 โครงขา ลักษณะ 4 แฉก ผลิตจากท่อเหล็กรูปพรรณ รูปตัว D หนา 1.2 มม.ผ่านขั้นตอนการ 
รีดขึ้นรูป ขนาด 20x46  มม.  ผา่นขั้นตอนการตัด ชุบโครเมี่ยม เช่ือมประกอบแป๊บเสาผลิตจาก
เหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  48 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ชุบโครเมี่ยม ครอบแกน
ขา 4 แฉก ด้วยพลาสติคฉีดขึ้น  

 2.1.6 เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อขึ้นรูปกากบาท  ด้วยระบบ  DIE CASTING MOLD พ่นสีดํา 
 2.1.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  ISO 
9001 : 2008 หรือเทียบเท่า  
2.2 โต๊ะอเนกประสงค์ รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB2) จํานวน 20 ตัว 
 2.2.1 โต๊ะเอนกประสงค์        
 2.2.2 โครงสร้างเหล็กและไม้หน้าโต๊ะ        
 2.2.3 ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง W 1520 x ความลึก D 760 x ความสูง H  735  มม. 
 2.2.4 ขาโต๊ะผลิตจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. หนา 1.0 มม.รีดขึ้นรูป หน้าตัดรูป
ใบพัดขนาด 31.8*31.8 มมผ่านขั้นตอนการตัดป๊ัมรู เช่ือม ติดแผ่นเหล็กขึ้นรูปติดนัท M-6 ชุบโครเมี่ยม   

2.2.5 คานรับหน้าโต๊ะผลิตจากท่อเหล็กเหลี่ยมขนาด 19x38  มม.หนา 1.2 มม. โครงสร้างสี่เหลี่ยม
มุมทั้งสี่ด้าน เช่ือมเหล็กแผ่นขึ้นรูปยึดโครงขาเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นระบบ  Powder  Coating  อบ
ด้วยความร้อนที่ อุณหภูมิ  180 - 200ºC  
2.2.6 จุกเกลียวเสริมPLASTIC  PP.สีขาวผ่านขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปด้วยระบบ INJECTION  MOLD 
แกนเกลียว 3/8 ยาว32  มม. ขันติดกับจุกรองขาพลาสติกฉีดขึ้นรูปเกลียวตัวเมียขนาด 3/8" ยาว 
22 มม. ไม่มีโลหะ  
2.2.7 ไม้หน้าโต๊ะเป็นไม้เพาะโครงด้านบนและด้านล่างเป็นไม้อัด  บุหน้าด้วย LAMINATE สีขาว 
ปิดขอบด้วย PVC. สีดําหนา 2  มม.        
2.2.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  ISO 
9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 
 
 

2.3 เก้าอ้ีจัดเลี้ยง รายละเอียดคุณลักษณะ (CH1) จํานวน 88 ตัว 
2.3.1 โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี ไม่มีล้อเลื่อน มีพนักพิง  
2.3.2 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W 510 x ลึก D 560 x สูง H 910 มม.  
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2.3.3 ขาเหล็กรูปไข่ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.3.4 เบาะและพนักพิงบุฟองนํ้าที่มีความหนาตามมาตรฐานพร้อมหุ้มด้วยหนังเทียม 
2.3.5 เบาะน่ังฟองนํ้าหุ้มหนัง PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 น้ิว 
2.3.6 พนักพิงมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 น้ิว 
2.3.7 เป็นเก้าอ้ีขาเหล็ก  4 ขา  ชุบโครเมียม 
2.3.8 เป็นเก้าอ้ีพนักพิงแบบซ้อนกันได้ เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
2.3.9 ขาเก้าอ้ีแบบมีตะขอเก่ียว 
2.3.10  ระหว่างขาด้านซ้ายมีเหล็กเช่ือมป้องกันขาแยกจากกัน 
2.3.11 ระหว่างขาด้านขวามีเหล็กเช่ือมป้องกันขาแยกจากกัน 
2.3.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า 

ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 
 2.4  โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 1500x600 x750 มม. จํานวน 55 ตัว 

2.4.1 โต๊ะอเนกประสงค์         
2.4.2 โครงสร้างเหล็กและไม้หน้าโต๊ะ       
2.4.3 ขนาดขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W  1500 x  ยาว D 600 x สูง H  750 มม.    
2.4.4 โครงขาผลิตจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มม.หนาไม่น้อยกว่า 

1.0 มม.รีดขึ้นรูป ผ่านขั้นตอนการตัด   เจาะรู  เช่ือมยันขา ท่อเหล็กรูปไข่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 46 
มม.ขัดแต่งเรียบร้อยชุบโครเมี่ยม    

2.4.5 คานหน้าโต๊ะผลิตจากท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 31 x31 มม.หนาไม่น้อยกว่า 
1.2 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด เจาะรู เช่ือมประกอบหูติด คาน พ่นสีฝุ่นระบบ Powder Coating  อบ
ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง 

2.4.6 ไม้หน้าโต๊ะผลิตด้วยไม้เพาะโครง ภายในบุ Honeycomb  ด้านบนและด้านล่างเป็นไม้
อัดกรุด้วย Honey Comp ทั้งแผ่น  บุหน้าด้วย HIGH  PRESSURE  LAMINATE สีขาว  ขอบ PVC. สี
ดําหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

2.4.7 เป็นโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้ทําให้ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บหน้าโต๊ะปิดผิว
ด้วย  LAMINATE  แข็งแรง ทนการขีดข่วนและทําความสะอาดง่าย    

2.4.8 โครงขาทําจากท่อเหล็กรีดหน้าตัดรูปใบพัด  มีความสวยงาม และปลอดภัยในการใช้
งาน 

   2.4.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 
 
3. ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล  

3.1 โต๊ะทํางาน+ลิ้นชัก รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB3) จํานวน 1 ตัว 
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 3.1.1 โต๊ะทํางาน+ลิ้นชัก        
 3.1.2 โครงสร้างไม้ Praticle Borad         
 3.1.3 ขนาดโดยประมาณ : กว้าง (W) 1500 x ลึก (D) 800 x สูง (H) 750 mm.   

3.1.4 โครงสร้างแผ่นบนทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin 
Film ในระบบ Short Cycleปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วย
เครื่องจักร 
3.1.5 แผ่นข้างทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ใน
ระบบ Short Cycle  ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร 

 3.1.6 แผ่นบังตาทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ใน
ระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร  
3.1.7 แผ่นหน้าลิ้นชักทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin 
Film ในระบบ Short Cycleปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วย
เครื่องจักร 
3.1.8 กล่องลิ้นชักทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 12 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film 
ในระบบ Short Cycle  ปิดขอบ PVC หนา 0.4 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมมุมนด้วยเครื่องจักร 

 3.1.9 มือจับผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 
 3.1.10 กุญแจติดต้ังด้านหน้า 
 3.1.11 อุปกรณ์อ่ืนตามมาตรฐานโรงงาน 

  3.1.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 
         3.2 โต๊ะข้าง รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB4) จํานวน 1 ตัว 

 3.2.1 โต๊ะข้าง 
 3.2.2 โครงสร้างไม้ Praticle Borad          
 3.2.3 ขนาดโดยประมาณ : กว้าง (W) 1000 x ลึก (D) 500 x สูง (H) 750 mm.   

3.2.4 แผ่นบนทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 25 มม . ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ใน
ระบบ Short Cycle  ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร  

 3.2.5 แผ่นข้างทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 19 มม . ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ใน
ระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจั  
3.2.6 แผ่นบังตาทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 16 มม . ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film 
ในระบบ Short Cycle  ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจั  

 3.2.7 รางลิ้นชักแบบรางโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน     
 3.2.8 มือจับผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป      
 3.2.9 กุญแจติดต้ังด้านหน้า        
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 3.2.10 อุปกรณ์อ่ืนตามมาตรฐานโรงงาน      
  3.2.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

3.3 โต๊ะกลางชุดรับแขก รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB5) จํานวน 2 ตัว 
      3.3.1 โต๊ะกลางชุดรับแชก       
      3.3.2 โครงสร้างเหล็กและกระจกสีชา 
      3.3.3 ขนาด+10 mm. ขนาดความกว้าง W 600 x ความยาว D 600 x ความสูง H 420 mm. 

3.3.4 แป๊บขาแป๊บกลมรีดเป็นรูปใบพัดขนาด 32  x 32 mm.  ผ่านขั้นตอน  , ตัด   เจาะรู  
เช่ือมแป๊บยันขา  

      3.3.5 โครงตะแกรง แป๊บรูปไข่ 15 x 30 mm. ผ่านขั้นตอนการตัด เช่ือประกอบเหล็กแผ่นหู 
      3.3.6 ตะแกรงROUND  STEEL Ø 6 mm. ผ่านขั้นตอนตัด เช่ือมประกอบโครงตะแกรง 

3.3.7 การเคลือบผิวชุบโครเมี่ยมด้วยระบบ ( Double  NicKel  Chrome  Plating )  ที่
มาตรฐาน  JIS  
3.3.8 จุกอุดปลายแป๊บ PLASTIC  PP. ผ่านขั้นตอนการฉีดช้ึนรูปด้วยระบบ  INJECTION  
MOLD 
3.3.9 กระจกหน้าโต๊ะ กระจกสีชาหนา  6  mm. หน้าโต๊ะเป็นกระจกสีชา ทนการขีดข่วนและทํา
ความสะอาดง่าย       

    3.3.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

3.4 โต๊ะทํางาน+ลิ้นชัก รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB6) จํานวน 1 ตัว 
 3.4.1 โต๊ะทํางาน+ลิ้นชัก 
 3.4.2 โครงสร้างไม้ Praticle Borad         
 3.4.3 ขนาดโดยประมาณ : กว้าง (W) 1200 x ลึก (D) 800 x สูง (H) 750 mm.  

                  3.4.4 แผ่นบนทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 25 มม . ปิดผิวด้วย Melamine Resin                  
3.4.5 Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมน
ด้วยเครื่องจักร   
3.4.6 แผ่นข้างทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 19 มม . ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film 
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร  
3.4.7 แผ่นบังตาทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 16 มม . ปิดผิวด้วย Melamine Resin 
Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วย
เครื่องจักร  
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3.4.8 แผ่นหน้าลิ้นชักทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 16 มม . ปิดผิวด้วย Melamine Resin 
Film ในระบบ Short Cycleปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วย
เครื่องจักร  
 3.4.9 กล่องลิ้นชักทําด้วยไม้ Particle Board  หนา 12 มม . ปิดผิวด้วย Melamine Resin 

Film ในระบบ Short Cycle  ปิดขอบ PVC หนา 0.4 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วย
เครื่องจักร  

    3.4.10 มือจับผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป       
    3.4.11 กุญแจติดต้ังด้านหน้า        

      3.4.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อย
กว่า  ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 
 3.5 เก้าอ้ีทํางาน แบบมีเท้าแขน รายละเอียดครุภัณฑ์ (CH2) จํานวน 1 ตัว 

 3.5.1 เก้าอ้ีสํานักงาน แบบมีเท้าแขน       
 3.5.2 โครงสร้างชุดขาเหล็กพ่นสีชุดเบาะน่ัง, พิงโครงเหล็ก บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม 
 3.5.3 ขนาดความกว้าง W 590 x ความยาว D 610 x ความสูง H  930   มม.  
 3.5.4 โครงเก้าอ้ีผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาด   Ø19.1 มม.  ผ่านขั้นตอนการตัด, ดัดขึ้นรูป, เช่ือม

ยันที่พิงเช่ือมประกอบเหล็กยึดที่น่ัง  พ่นสี  บุฟองนํ้า  หุ้มหนังเทียม 
3.5.5 ชุดขาลักษณะ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กแผ่น หนา 1.2  มม. ผ่านขั้นตอนการป๊ัมขึ้นรูปทรง
สี่เหลี่ยมแบน ขนาด 56 x 23  มม.ยาว 304 มม. ปลายเรียวขนาด 32 มม. หัวมนเหล็กช้ินเดียวกัน
ส่วนปลายติดบู๊ชเกลียวขึ้นรูปกลมเกลียว1/2" -20G  เช่ือมประกอบลักษณะ 5 แฉกพ่นสีดํา 
แกนกลางรับที่น่ังเป็น แกนท่อเหล็กกลมความโต 31.8 มม. หนา 2.3 มม 
3.5.6 ลูกล้อ PLASTIC SPEC NYLON (PA - 6)INJECTION  MOLD  ลูกล้อคู่ ขนาด 2 " แกน
เกลียว1/2" -20G ยาว 15 มม. ส่วนบนเกลียวขึ้นรูปทรง HEXAGON ขนาด 19 มม. หนา 4.7 มม. 
ชุบซิ้งค์ขาว 
3.5.7 แกนปรับระดับผลิตจากท่อเหล็กกลม ขนาด Ø26.5 มม. หนา 2.2 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด, 
ป๊ัมบุ๋มเป็นจุดปรับระดับ, ป๊ัม ลดคอแกน 
3.5.8 ระบบโยกเอนเป็นแบบโยกเอนทั้งตัว ปรับระดับสูง-ตํ่าได้ด้วยมือหมุน มีชุดสปริงหมุนปรับ
ระดับความนุ่มในการโยกเอน       

 3.5.9 เท้าแขนผลิตจากพลาสติกชนิด PP. Polypropylene ผ่านขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปด้วยระบบ 
      Injection Mold  

        3.5.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

3.6 เก้าอ้ีสํานักงาน แบบไม่มีเท้าแขน รายละเอียดครุภัณฑ์ (CH3) จํานวน 1 ตัว 
 3.6.1 เก้าอ้ีทํางาน แบบไม่มีเท้าแขน 
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 3.6.2 โครงสร้างชุดขาเหล็กพ่นสี ชุดเบาะน่ัง, พิงโครงเหล็ก บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม   
 3.6.3 ขนาดความกว้าง W  520 x ความยาว D  610 x ความสูง H  930   มม. 

3.6.4 โครงเก้าอ้ีผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาด   Ø19.1 มม.  ผ่านขั้นตอนการตัด, ดัดขึ้นรูป, เช่ือม
ยันที่พิง เช่ือมประกอบเหล็กยึดที่น่ัง พ่นสี บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม 
3.6.5 ชุดขาลักษณะ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กแผ่น หนา 1.2  มม.ผ่านขั้นตอนการป๊ัมขึ้นรูปทรง
สี่เหลี่ยมแบน ขนาด 56 x 23  มม. ยาว 304 มม. ปลายเรียวขนาด 32 มม.หัวมนเหล็กช้ินเดียวกัน
ส่วนปลายติดบู๊ชเกลียวขึ้นรูปกลมเกลียว1/2" -20G  เช่ือมประกอบลักษณะ 5 แฉก พ่นสีดํา 
แกนกลางรับที่น่ังเป็น แกนท่อเหล็กกลมความโต 31.8 มม. หนา 2.3 มม. 
3.6.6 ลูกล้อ PLASTIC SPEC NYLON (PA - 6) INJECTION MOLD ลูกล้อคู่ ขนาด  2 " แกน
เกลียว 1/2" -20G ยาว 15 มม. ส่วนบนเกลียวขึ้นรูปทรง HEXAGON ขนาด 19 มม. หนา 4.7 มม. 
ชุบซิ้งค์ขาว 
3.6.7 แกนปรับระดับผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาด   Ø26.5 มม. หนา 2.2 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด, 
ป๊ัมบุ๋มเป็นจุดปรับระดับ, ป๊ัมลดคอแกน 
3.6.8 ระบบโยกเอนเป็นแบบโยกเอนทั้งตัว ปรับระดับสูง-ตํ่าได้ด้วยมือหมุน มีชุดสปริงหมุนปรับ
ระดับความนุ่มในการโยกเอน 
3.6.9 การเคลือบผิวเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นระบบ Powder Coating อบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 180 
- 200  OC  

  3.6.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

3.7 เก้าอ้ีสํานักงาน แบบไม่มีเท้าแขน รายละเอียดครุภัณฑ์ (CH4) จํานวน 5 ตัว 
 3.7.1 เก้าอ้ีสํานักงาน แบบไม่มีเท้าแขน 
 3.7.2 โครงสร้างชุดขาเหล็กพ่นสี ชุดเบาะน่ัง, พิงโครงเหล็ก บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม   
 3.7.3 ขนาดความกว้าง W 520 x ความยาว D 580 x ความสูง H 780 มม. 

3.7.4 โครงเก้าอ้ีผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาด  Ø19.1 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด, ดัดขึ้นรูป, เช่ือมยัน
ที่พิง เช่ือมประกอบเหล็กยึดที่น่ัง พ่นสี บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม 
3.7.5 ชุดขาลักษณะ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กแผ่น หนา 1.2 มม. ผ่านขั้นตอนการ ป๊ัมขึ้นรูปทรง
สี่เหลี่ยมแบน ขนาด 56x23  มม. ยาว 304 มม. ปลายเรียวขนาด 32 มม. หัวมนเหล็กช้ิน
เดียวกันส่วนปลายติดบู๊ชเกลียวขึ้นรูปกลมเกลียว1/2" -20G  เช่ือมประกอบลักษณะ 5 แฉก พ่นสี
ดํา แกนกลางรับที่น่ังเป็น แกนท่อเหล็กกลมความโต 31.8 มม. หนา 2.3 มม. 
3.7.6 ลูกล้อ PLASTIC SPEC  NYLON(PA - 6)INJECTION  MOLD ลูกล้อคู่  ขนาด  2 " แกน
เกลียว 1/2" -20G ยาว 15 มม. ส่วนบนเกลียวขึ้นรูปทรง HEXAGON ขนาด 19 มม. หนา 4.7 มม. 
ชุบซิ้งค์ขาว 
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3.7.7 แกนปรับระดับผลิตจากท่อเหล็กกลมขนาด Ø26.5 มม. หนา 2.2 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด, 
ป๊ัมบุ๋มเป็นจุดปรับระดับ, ป๊ัมลดคอแกน 
3.7.8 ระบบโยกเอน  เป็นแบบโยกเอนทั้งตัว   ปรับระดับสูง - ตํ่าได้ด้วยมือหมุน   มีชุดสปริงหมุน
ปรับ 
3.7.9 ระดับความนุ่มในการโยกเอนการเคลือบผิวเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นระบบ  Powder Coating อบ
ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 180 – 200 OC  

  3.7.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

3.8 โซฟา 2 ที่นั่ง รายละเอียดครุภัณฑ์ (SF1) จํานวน 2 ตัว 
 3.8.1 โซฟา 2 ที่น่ัง        
 3.8.2 โครงสร้างไม้หุ้มหนังเทียม        
 3.8.3 ขนาดขนาดความกว้าง (W) 1440 x ความลึก (D) 750   x ความสูง (H)  670   ม.  
 3.8.4 โครงเก้าอ้ีไม้เบญจพรรณอาบนํ้ายาป้องกันปลวกหรือแมลงโครงสร้างขึ้นรูปตามแบบ เบาะ
น่ังติดสปริง Zig-Zag หนา  3 มม. เพ่ือป้องกันการยุบตัวของเบาะน่ัง    
 3.8.5 ฟองนํ้าเบาะน่ังและพนักพิงเป็นฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา    
 3.8.6 โครงขาผลิตจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม.หนา 1.0 มม.รีดขึ้นรูป หน้าตัด
รูปใบพัดขนาด 31.8*31.8 มม.ชุบโครเมี่ยมยึดติดคานรับที่น่ังทําด้วยท่อเหล็กเหลี่ยมขนาด 
25x25มม.เป็นโครงรอบทั้งสี่ด้าน    
 3.8.7 จุกเกลียวเสริม PLASTIC PP.สีขาว ผ่านขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปด้วยระบบ INJECTION 
MOLD แกนเกลียว 3/8 ยาว32 มม.ขันติดกับจุกเกลียวตัวเมีย รูเกลียวพลาสติกหนา 3/8" ยาว 
22 มม. ไม่มีโลหะคุณสมบัติเด่น  

     3.8.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

3.9 เตียงตรวจ รายละเอียดครุภัณฑ์ (BD1) จํานวน 2 ตัว 
 3.9.1 เตียงตรวจ ขนาด 3.5 ฟุต x 6.5 ฟุต     
 3.9.2 โครงสร้างท่อเหล็กและไม้        
 3.9.3 ขนาดความกว้าง W 1130 xความยาว D 2060 x ความสูง H 605 มม.   
 3.9.4 แป๊ปโครงขาผลิตจากแป๊ปกลมขนาด Ø 31.8 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด, ดัดขึ้นรูป เช่ือม
ประกอบแป๊ปยันโครงขา , หูยึดคานเตียง       
 3.9.5 แป๊ปคานเตียงผลิตจากแป๊ปเหลี่ยม ขนาดประมาณ 25 x 50 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด 
เช่ือมแป๊ปยันคานขนาดประมาณ    25 x 25 มม. โครงราวกันตกผลิตจากแป๊ปกลมขนาด Ø 22 
มม. ผ่านขั้นตอนการตัด , ดัดขึ้นรูป เช่ือมประกอบติดคานเตียง 
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 3.9.6 เหล็กหูรองคานเตียงผลิตจากเหล็กแผ่นหนา 2.0 มม. ผ่านขั้นตอนการป๊ัมตัด ป๊ัมขึ้นรูป 
เช่ือมติดโครงขาเตียง  
 3.9.7 พ้ืนเตียงไม้ปาร์ติเคิลเปลือยหนา 9.0 มม.      
 3.9.8 การเคลือบผิวเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นระบบ Powder Coatilng อบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 
180 - 200 องศา  
3.9.9 จุกอุดปลายขาPLASTIC PP. INJECTION MOLD     
3.9.10 อุปกรณ์อ่ืนตามมาตรฐานโรงงาน      

    3.9.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

3.10 เตียงตรวจ รายละเอียดครุภัณฑ์ (BD2) จํานวน 1 ตัว 
 3.10.1 เตียงตรวจ ขนาด 3.5 ฟุต x 6.5 ฟุต     
 3.10.2 โครงสร้างท่อเหล็กและไม้        
 3.10.3 ขนาดความกว้าง W 1130 xความยาว D 2060 x ความสูง H 605 มม.   
 3.10.4 แป๊ปโครงขาผลิตจากแป๊ปกลมขนาด Ø 31.8 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด, ดัดขึ้นรูป เช่ือม
ประกอบแป๊ปยันโครงขา , หูยึดคานเตียง       
 3.1020.5 แป๊ปคานเตียงผลิตจากแป๊ปเหลี่ยม ขนาดประมาณ 25 x 50 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด 
เช่ือมแป๊ปยันคานขนาดประมาณ    25 x 25 มม. โครงราวกันตกผลิตจากแป๊ปกลมขนาด Ø 22 
มม. ผ่านขั้นตอนการตัด , ดัดขึ้นรูป เช่ือมประกอบติดคานเตียง 
 3.10.6 เหล็กหูรองคานเตียงผลิตจากเหล็กแผ่นหนา 2.0 มม. ผ่านขั้นตอนการป๊ัมตัด ป๊ัมขึ้นรูป 
เช่ือมติดโครงขาเตียง  
 3.10.7 พ้ืนเตียงไม้ปาร์ติเคิลเปลือยหนา 9.0 มม.      
 20.8 การเคลือบผิวเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นระบบ Powder Coatilng อบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 
180 – 200 องศา  
 3.10.9 จุกอุดปลายขาPLASTIC PP. INJECTION MOLD     
 3.10.10 อุปกรณ์อ่ืนตามมาตรฐานโรงงาน      

     3.10.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

       
3.11 เตียงพยาบาล (BD3) จํานวน 1 ตัว 

 3.11.1 เตียงพยาบาล     
 3.11.2 เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ แบบปรับมือหมุน       
 3.11.3 ขนาดความกว้าง W 970 xความยาว D 2000 x ความสูง H 500 มม.   
 3.1121.4 พนักหัว-ท้ายเตียงเป็นไม้อัดเคลือบเงา กันนํ้า สามารถถอดออกได้ 
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 3.11.5 ที่นอนใยมะพร้าวอย่างหนา หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี กันนํ้า  
 3.11.6 พ้ืนเตียงพ้ืนเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน ปูด้วยไม้อัดทาแล็คเกอร์ เคลือบเงา   
 อุปกรณ์อ่ืนตามมาตรฐานโรงงาน 

 
4. ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ 
     ห้องประชุมใหญ่ 

4.1 โต๊ะอเนกประสงค์ รายละเอียดครุภัณฑ์ (TB7) จํานวน 1,000 ตัว 
4.1.1 โต๊ะอเนกประสงค์         
4.1.2 โครงสร้างเหล็กและไม้หน้าโต๊ะ       
4.1.3 ขนาดขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W  1800 x  ยาว D 450 x สูง H  750 มม.    
4.1.4 โครงขาผลิตจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มม.หนาไม่น้อยกว่า 

1.0 มม.รีดขึ้นรูป ผ่านขั้นตอนการตัด   เจาะรู  เช่ือมยันขา ท่อเหล็กรูปไข่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 46 
มม.ขัดแต่งเรียบร้อยชุบโครเมี่ยม    

4.1.5 คานหน้าโต๊ะผลิตจากท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 31 x31 มม.หนาไม่น้อยกว่า 
1.2 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด เจาะรู เช่ือมประกอบหูติด คาน พ่นสีฝุ่นระบบ Powder Coating  อบ
ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง 

4.1.6 ไม้หน้าโต๊ะผลิตด้วยไม้เพาะโครง ภายในบุ Honeycomb  ด้านบนและด้านล่างเป็นไม้
อัดกรุด้วย Honey Comp ทั้งแผ่น  บุหน้าด้วย HIGH  PRESSURE  LAMINATE สีขาว  ขอบ PVC. สี
ดําหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

4.1.7 เป็นโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้ทําให้ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บหน้าโต๊ะปิดผิว
ด้วย  LAMINATE  แข็งแรง ทนการขีดข่วนและทําความสะอาดง่าย    

4.1.8 โครงขาทําจากท่อเหล็กรีดหน้าตัดรูปใบพัด  มีความสวยงาม และปลอดภัยในการใช้
งาน 

4.1.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า  
ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 

4.2 เก้าอ้ีฟังคําบรรยาย รายละเอียดครุภัณฑ์ (CH5) จํานวน 1,500 ตัว 
4.2.1 โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็ก ชุดเบาะน่ัง, พนักพิงเป็นไม้บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียมอย่างดี ไม่มี

ล้อเลื่อน  
4.2.2 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W 440 x ลึก D 560 x สูง H 910 มม. ความสูงที่น่ัง SH 460 

มม. 
4.2.3 เบาะและพนักพิงบุฟองนํ้าที่มีความหนาตามมาตรฐานพร้อมหุ้มด้วยหนังเทียม 
4.2.4 เป็นเก้าอ้ีขาเหล็ก  4 ขา  แบบพ่นสี 
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4.2.5 โครงขาผลิตจากท่อเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 21 มม.หนา 1.2 มม. ผ่านการ
ตัด, ดัดขึ้นรูป,เจาะรู เช่ือมประกอบโครงที่พิง 

4.2.6 เบาะน่ังผลิตจากไม้อัดยางขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. บุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม กุ๊น
ริมขอบโดยรอบด้วยคิ้วไนล่อนสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 มม. 

4.2.7 เบาะพิงผลิตจากไม้อัดยางขึ้นรูปโค้ง รับแผ่นหลัง หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.  บุฟองนํ้า  
หุ้มหนังเทียม 

4.2.8 เป็นเก้าอ้ีพนักพิงแบบซ้อนกันได้ เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
4.2.9 ระหว่างขาด้านซ้ายมีเหล็กเช่ือมป้องกันขาแยกจากกัน 
4.2.10  ระหว่างขาด้านขวามีเหล็กเช่ือมป้องกันขาแยกจากกัน 
4.2.11  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง และได้รับมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่า 

ISO 9001 : 2008 หรือเทียบเท่า 
4.3 เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์  จํานวน 1 ชุด 
  4.3.1 เป็นเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์เฉพาะตามแบบที่กําหนด 
  4.3.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 60 x 75 ซม. 
  4.3.3 วัสดุปิดผิวเป็น PVC สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ 
  4.3.4 ผิวพ้ืนลามิเนท หรือเทียบเท่า กันรอย กันนํ้า ความช้ืนและแรงกระแทก 
  4.3.5 ผู้เสนอราคาต้องนําเสนอรูปแบบรายการให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณา 
4.4 โซฟารับรองห้องโถง จํานวน 6 ชุด 

   4.4.1 โซฟารักแขก 3 ที่น่ัง เบาะหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 x 850 x 820 มม.  
                            จํานวน 1 ตัว 
   4.4.2 โซฟารับแขก 1 ที่น่ัง เบาะหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 910 x 850 x 820 มม.  
                             จํานวน 2 ตัว 
   4.4.3 โต๊ะกลางโซฟาสําหรับชุดรับแขก ขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 1060 x 420 มม.  
                             จํานวน 1 ตัว  
    4.4.3.1 โครงเหล็กชุบโครเมียม 
    4.4.3.2 มีตะแกรงสําหรับวางของด้านล่าง 
    4.4.3.3 สามารถประกอบช้ินส่วนแบบ Knock Down ได้ 
    4.4.3.4 หน้าโต๊ะเป็นแผ่นกระจกสีชา ทนความร้อน  
   4.4.4 ผู้เสนอราคาต้องนําเสนอรูปแบบรายการให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณา 
5. ครุภัณฑ์ห้องรับรอง 
     ห้องโถงอเนกประสงค์,ห้องนอน,ห้องแต่งตัว 

 5.1 เก้าอ้ีทํางาน รายละเอียดครุภัณฑ์ (F1) จํานวน 3 ตัว 
     5.1.1 เก้าอ้ีน่ังทํางาน (WORKING CHAIR) 
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     5.1.2 กว้าง 0.51x ยาว 0.595x สูง 0.78(0.45) ม. 
     5.1.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
     5.1.4 เบาะน่ัง-พนักพิงบุสปริง บุฟองยาง หุ้มใยสังเคราะห์ หุ้มหนังเทียม 

 5.2 โต๊ะทํางาน รายละเอียดครุภัณฑ์ (F2) จํานวน 1 ตัว 
5.2.1 โต๊ะทํางาน (WROKING TABLE) 
5.2.2 กว้าง 0.90x ยาว 1.80x สูง 0.75 ม. 
5.2.3 โต๊ะกรอบไม้สักจริง ด้านในกรุไม้อัดสัก หนา 10 มม. บนโครงไม้เนื้อแข็ง 
5.2.4 แผงข้างไม้อัดสัก หนา 6 มม.บนโครงไม้เน้ือแข็ง ย้อมสีตามตัวอย่าง 
5.2.5 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
5.2.6 หน้าบานลิ้นชักกรอบบานไม้จริง ลูกักไม้อัดสัก หนา 6 มม. ย้อมสีตามตัวอย่าง ติดอุปกรณ์
รางเลื่อน-มือจับ 

5.3 เก้าอ้ีนั่งรับประทานอาหาร รายละเอียดครุภัณฑ์ (F3) จํานวน 6 ตัว 
 5.3.1 เก้าอ้ีน่ังรับประทานอาหาร (DINING CHAIR) 
 5.3.2 กว้าง 0.52x ยาว 0.64x สูง 0.95 (0.48) ม. 
 5.3.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
 5.3.4 เบาะน่ัง-พนักพิงหุ้มผ้าบุ ติดกระดุมตามแบบ 

5.4 โต๊ะทานอาหาร รายละเอียดครุภัณฑ์ (F4) จํานวน 1 ตัว 
 5.4.1 โต๊ะน่ังรับประทานอาหาร (DINING TABLE) 
 5.4.2 กว้าง 0.90x ยาว 1.60x สูง 0.75 ม. 
 5.4.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่า 
 5.4.4 TOP โต๊ะโครงไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยาง (ด้านบน) 10 มม. ปิดวีเนียร์ตามตัวอย่าง ฝัง  
INLAY ขอบ ตามตัวอย่าง (ด้านล่าง) กรุไม้อัดยางหนา 10 มม. ขอบด้านข้างปิดไม้สักจริงตาม
แบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 

5.5 ตู้วาง ทีวี รายละเอียดครุภัณฑ์ (F5) จํานวน 2 ตัว 
 5.5.1 ตู้วาง ทีวี (TV.CABINET) 
 5.5.2 กว้าง 0.50x ยาว 2.00x สูง 0.65 ม. 
 5.5.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
 5.5.4 TOP โต๊ะโครงไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยาง 10 มม. ในกรอบไม้สักจริง ย้อมสี ด้านในติดลามิ
เนตลายหนังตามระบุในแบบ 
 5.5.5 บานตู้โครงไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดสัก หนา 4 มม. ทําโค้งตามแนว TOP ย้อมสี ติดมือจับ 
 5.5.6 ภายในตู้ทําช้ันปรับระดับกรุไม้อัดสัก ย้อมสี 

5.6 เก้าอ้ี รายละเอียดครุภัณฑ์ (F6) จํานวน 1 ตัว 
 5.6.1 เก้าอ้ี EASY CHAIR  
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 5.6.2 ขนาดกว้าง 0.78x ยาว 0.80x สูง 1.20 ม. 
 5.6.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
 5.6.4 ที่น่ัง-พนักพิงหุ้มผ้าบุ กุ้นขอบตามแบบ 

5.7 โต๊ะข้าง รายละเอียดครุภัณฑ์ (F7) จํานวน 1 ตัว 
 5.7.1 โต๊ะข้าง (SIDE TABLE)  
 5.7.2 กว้าง 0.55x ยาว 0.55x สูง 0.62 ม. 
5.7.3 ขา-แผงขอบไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
 5.7.4 TOP โต๊ะไม้สักจริง หนา 15 มม. กลึงขอบตามแบบ ย้อมสี  

5.8 โซฟาท้ายเตียง (BENCH) รายละเอียดครุภัณฑ์ (F8) จํานวน 1 ตัว 
 5.8.1 ที่น่ังท้ายเตียง (BENCH)  
 5.8.2 กว้าง 0.50x ยาว 1.30x สูง 0.60 (0.38) ม. 
 5.8.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
 5.8.4 เท้าแขน-ขอบข้างไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
 5.8.5 เบาะน่ังเบาะติดสปริง บุฟองยางฟองน้ํา หุ้มผ้าบุ 

5.9 เตียง 6.5’x6.5’ (BED) รายละเอียดครุภัณฑ์ (F9) จํานวน 1 ตัว 
 5.9.1 เตียง 6.5’x6.5’ (BED) 
 5.9.2 กว้าง 2.20x ยาว 2.175x สูง 1.20 (0.49) ม. 
 5.9.3 ขา-แผงข้างไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
 5.9.4 แผงหัวเตียงขอบไม้สักจริงตามแบบ ย้อมสี –ด้านใน โครงไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยาง บุฟอง 
ยางหุ้มผ้าบุ ทํากุ้นใส่ไก่และติด     กระดุมตามแบบ 
 5.9.5 พ้ืนเตียงโครงไม้เน้ือแข็ง 1 1/2”x4” ทําตง ปิดมั้ดยาง 20 มม. 

5.10 โต๊ะหัวเตียง รายละเอียดครุภัณฑ์ (F10) จํานวน 2 ตัว 
  5.10.1 โต๊ะ (NIGHT TABLE) 
  5.10.2 กว้าง 0.50x ยาว 0.50x สูง 0.62 ม. 
  5.10.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
  5.10.4 TOP โต๊ะโครงไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดสัก 10 มม. ในกรอบไม้จริง ย้อมสีตามตัวอย่าง 
  5.10.5 บานลิ้นชักไม้สักจริง เซาะร่อง ย้อมสีตามตัวอย่าง 
  5.10.6 แผงข้างโครงไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดสัก หนา 6 มม.ย้อมสีตามตัวอย่าง 
  5.10.7 ภายในตู้ติดรางเลื่อนข้างลิ้นชัก -กรุไม้อัดสัก 26 มม. ย้อมสี 

5.11 เก้าอ้ีนั่งแต่งตัว รายละเอียดครุภัณฑ์ (F11) จํานวน 1 ตัว 
  5.11.1 เก้าอ้ีน่ังแต่งตัว (DRESSING TTABLE) 
  5.11.2 กว้าง 0.56x ยาว 0.55x สูง 0.90 (0.45) ม. 
  5.11.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสีตามตัวอย่าง 
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  5.11.4 เบาะน่ังหุ้มผ้าบุ  
  5.11.5 พนักพิงหุ้มผ้าบุ ในกรอบไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสี 

5.12 โต๊ะเครื่องแป้ง รายละเอียดครุภัณฑ์ (F12) จํานวน 1 ตัว 
  5.12.1 โต๊ะเคร่ืองแป้ง (DRESSING TABLE) 
  5.12.2 กว้าง 0.40x ยาว 1.80x สูง 1.80 (0.75) ม. 
  5.12.3 ขาไม้สักจริง กลึงตามแบบ ย้อมสี 
  5.12.4 TOP โต๊ะโครงไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดสัก 10 มม. ในกรอบไม้จริง ย้อมสีตามตัวอย่าง 

5.12.5 บานลิ้นชักกรอบบานไม้สักจริง ลูกฟักไม้อัดสัก หนา 6 มม. ย้อมสี ติดอุปกรณ์ราง 
เลื่อน-มือจับ 

  5.12.6 แผงข้าง-หลังโครงไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดสัก หนา 6 มม. ย้อมสี 
  5.12.7 กระจกเงากระจกเงาหนา 4 มม. เจียรปลี, กรอบไม้สักจริง ตามแบบย้อมสี 
  5.12.8 ภายในลิ้นชักกรุไม้อัดสัก 6 มม. ย้อมสี 

 
6. ข้อกําหนดประกอบรายละเอียดอ่ืน ๆ  
          6.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุช่ือผลิตภัณฑ์ ช่ือรุ่น ช่ือบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารอธิบาย
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Specification) แคตตาล็อก (Catalog) ตัวจริงหรือสําเนาเอกสาร พร้อมแสดงการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกําหนด กับคุณสมบัติเฉพาะ
ของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อกําหนดหรือดีกว่า ทั้งน้ีจะต้องทําเคร่ืองหมาย
หรือส่วนแสดงข้อกําหนดในแคตตาล็อก หรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนและเพียงพอต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

        6.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนทําธุรกิจด้านอุปกรณ์ที่เสนอ ในประเทศไทยมา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท และให้แนบเอกสารแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
กับการย่ืนซองประกวดราคา  

       6.3 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. เป็นอย่างน้อย 

       6.4 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องไม่มีการมาปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ เพ่ิมเติมอีก  
       6.5 ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันความบกพร่องชํารุดของอุปกรณ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  

                 6.6 ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างครุภัณฑ์ตามแบบท่ีกําหนด จํานวนรายการละ 1 ตัว เฉพาะ
รายการที่มีจํานวนเกินกว่า 100 ช้ิน เท่าน้ัน มาเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามแบบ และทดสอบคุณภาพความแข็งแรง ชนิดของวัสดุที่นํามาประกอบและความ
ประณีตสวยงาม  

       6.7 ผู้เสนอราคาต้องทําการติดต้ังอุปกรณ์สํานักงานตามท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมอีก 



17 
 

 
7. ข้อกําหนดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เอกสารแสดงรูปแบบภาพครุภัณฑ์ 
     ผู้ เสนอราคาต้องนําเสนอเอกสารแสดงรูปแบบภาพครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการก่อนลงนามในสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยมีรูปแบบภาพครุภัณฑ์ตามรายการข้อกําหนด หรือ
เทียบเท่า หรือดีกว่า ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคล้ายดังภาพด้งนี้ 
 

7.1 เก้าอ้ี เอนกประสงค์ แบบไม่มีเท้าแขน (CH1) 
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7.2 เก้าอ้ีทํางาน แบบมีเท้าแขน (CH2) 

 
 
7.3 เก้าอ้ีสํานักงาน แบบไม่มีเท้าแขน (CH3) 

 
 
 
 
 



19 
 

 
 
7.4 เก้าอ้ีสํานักงาน แบบไม่มีเท้าแขน (CH4) 

 
 
 
7.5 เก้าอ้ีเอนกประสงค์ (CH5) 
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7.6 เก้าอ้ีเอนกประสงค์ (CH6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.7 โต๊ะเอนกประสงค์ (TB1) 
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7.8 โต๊ะอเนกประสงค์  (TB2) 
 
 

 
 
 
 
 
7.9 โต๊ะทํางาน+ลิ้นชัก (TB3) 
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7.10 โต๊ะข้าง (TB4) 
 

 
 
 
 
7.11 โต๊ะกลางชุดรับแขก (TB5) 
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7.12 โต๊ะทํางาน+ลิ้นชัก (TB6) 

 
 
 
 
7.13 โต๊ะอเนกประสงค์ (TB7) 
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7.14 โต๊ะอเนกประสงค์ (TB8) 
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7.15 เตียงตรวจ (BD1,BD2) 
 



26 
 

 
 
 
 
 
7.16 เตียงพยาบาล (BD3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.17 โซฟา 2 ที่นั่ง (SF1) 
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7.18 เวทีเคลื่อนที่สําเร็จรูป (ST) 

 

 
 
 
7.19 เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
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7.20 โซฟารับแขก 
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7.21 โต๊ะกลางโซฟา 
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ครุภัณฑ์ห้องรับรอง สั่งผลิตเฉพาะ 
7.22 เก้าอ้ีทํางาน (WORKING CHAIR) (F1) 
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7.23  โต๊ะทํางาน (WROKING TABLE) (F2) 
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7.24 เก้าอ้ีนั่งรับประทานอาหาร (DINING CHAIR) (F3) 

 
 
7.25 โต๊ะทานอาหาร (DINING TABLE) (F4) 
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7.26 ตู้วาง ทีวี (TV. CABINET) (F5) 

 
 
7.27 เก้าอ้ี EASY CHAIR (F6) 
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7.28 โต๊ะข้าง (SIDE TABLE) (F7) 
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7.29 โซฟาท้ายเตียง (BENCH) (F8) 

 
 
7.30 เตียง 6.5’x6.5’ (BED) (F9) 
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7.31 โต๊ะหัวเตียง (NIGHTTABLE) (F10) 
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7.32 เก้าอ้ีนั่งแต่งตัว (DRESSING CHAIR) (F11) 

 
7.33 โต๊ะเครื่องแป้ง (DRESSING TABLE) (F12) 
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