
รายละเอียดคณุลักษณะ ครภัุณฑ์สํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
----------------------------- 

 
โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี รับประทานอาหาร      จํานวน 100 ชุด   
ในแต่ละชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว และเกา้อ้ี 6 ตัว  
1.  โต๊ะ         จํานวน  100 ตัว 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.1  โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1000 x ยาว 1800 x สูง 750 มม.       
 1.2  โครงขาผลิตจากท่อเหลก็รีดขึ้นรูป หน้าตัดรูปพัด ขนาดไม่น้อยกว่า 31.8 x 31.8 มม.  
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.  ผ่านขั้นตอนการตัดเจาะรู  
 1.3  คานหน้าโต๊ะ  โครงคานทั้ง 4 ด้าน ผลติจากท่อเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 19 x 38  มม. 
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และคานกลาง 1 เส้น ผลิตจากท่อเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 19 x 38  มม. 
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ผ่านขั้นตอนการตัด  ป๊ัมรู  เช่ือมประกอบโครงขา 
 1.4  ยันโครงขาล่าง ผลิตจากท่อเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 25.4  มม.  
หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ยันโครงขาล่างเป็นแบบถอดประกอบได้ 
 1.5  จุกเกลียวเสริม  ผลิตด้วย PLASTIC  PP. สีขาว ผ่านขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป แกนเกลียว 3/8   
ขันติดกับจุกเกลียวตัวเมีย รูเกลียวพลาสติก ขนาด 3/8"        
 1.6  แผ่นท๊อปหน้าโต๊ะ ผลิตด้วยไม้ปาติเคิลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านบนปิดผิวด้วย 
LAMINATE ปิดขอบด้วย PVC. สีดํา หนาไม่น้อยกว่า 2  มม. 
 1.7  การเคลือบผิวโครงขาโต๊ะทั้งหมด  เคลอืบสีฝุ่นด้วยระบบ  Power  Coating สีดํา  อบด้วยความ
ร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 180-200  º C  
 1.8  เป็นโต๊ะรับประทานอาหาร แบบโครงขาและคานเช่ือมประกอบ ยันโครงขาถอดประกอบได้  
โครงสร้างแข็งแรง หน้าโต๊ะปิดผิวด้วย  LAMINATE   แขง็แรง  ทนการขีดข่วนและทําความสะอาดง่าย  
 1.9  เป็นผู้ผลติที่มีโรงงานผลิตครุภัณฑ์โดยตรง  และได้รับมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 ,  
ISO 14001 : 2015 หรือเทียบเท่า 
 
2.  เก้าอ้ี         จํานวน 600 ตัว 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1  โครงสร้างทําด้วยเหล็กดัดขึ้นรูปพ่นสี  แผ่นที่น่ังและพนักพิง ทําจากพลาสติก Poly Propylene 
อย่างดี  ขนาดกว้าง 520 x ยาว 535 x สูง 850  มม.       
 2.2  โครงขาผลิตจากเหล็กทอ่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 21x21 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม ผ่านการตัด,  
ดัดขึ้นรูป, ป๊ัมรู เช่ือมประกอบ  
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