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รายละเอียดแนบทา้ยครุภัณฑ์ 22 รายการ 
 

1. ตู้บานเล่ือนกระจก จํานวน 2 ตู้  

 
คุณลักษณะ 

1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 118 (กว้าง) x 40 (ลึก) x 85 (สูง) ซม. 
3. โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พับและเชื่อม,อาร์คข้ึนโครงตู้ 
4. บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คข้ึนรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส 

หนา 3 มม. 
5. ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับข้ึนรูป เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก

แผ่นพับข้ึนรูป   
และอาร์คใส่ชั้นวางของ 
7. บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ พร้อมมือจับ 
8. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น 
9. สินค้าผลิตจากโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series 

 

2. ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเล่ือนทึบ  จํานวน  3 ตู้  

 
คุณลักษณะ 

1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 88 (กว้าง) x 40 (ลึก) x 85 (สูง) ซม. 
3. โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พับและเชื่อม,อาร์คข้ึนโครงตู้ พับและเชื่อม,

อาร์คข้ึนโครงตู้ 
4. บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คข้ึนรูป 
6. ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับข้ึนรูป เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก

แผ่นพับข้ึนรูป   
และอาร์คใส่ชั้นวางของ 
7. บานเลื่อนล็อคด้วยระบบกุญแจ พร้อมมือจับ 
8. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น 
9. สินค้าผลิตจากโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series 
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3. ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ จํานวน  3 ตู้  

 
คุณลักษณะ 

1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 149 (กว้าง) x 40 (ลึก) x 85 (สูง) ซม. 
3. โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พับและเชื่อม,อาร์คข้ึนโครงตู้ พับและเชื่อม,

อาร์คข้ึนโครงตู้ 
4. บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คข้ึนรูป 
6. ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับข้ึนรูป เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก

แผ่นพับข้ึนรูป   
และอาร์คใส่ชั้นวางของ 
7. บานเลื่อนล็อคด้วยระบบกุญแจ พร้อมมือจับ 
8. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น 
9. สินค้าผลิตจากโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series 
10.พร้อมขารองตู้เข้าชุด 
 

4. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5 ชุด 

 
 

คุณลักษณะ 
 แต่ละชุดประกอบด้วย 

1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู้ และตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 ตู้ 
2. แต่ละตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 149 (กว้าง) x 40 (ลึก) x 85 (สูง) ซม. 
3. โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พับและเชื่อม,อาร์คข้ึนโครงตู้ 
4. ตู้บานเลื่อนกระจก บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คข้ึนรูปยึดติดกับ                               
แผ่นกระจกใส หนา 3 มม. 
5. ตู้บานเลื่อนทึบ บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คข้ึนรูป 
6. ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับข้ึนรูป เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก

แผ่นพับข้ึนรูป และอาร์คใส่ชั้นวางของ 
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7. แต่ละตู้สามารถล็อคด้วยระบบกุญแจ พร้อมมือจับ 
8. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้ 
9. สินค้าผลิตจากโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series 

 10. พร้อมขารองตู้เข้าชุด 
 
5. ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู จํานวน 1 ตู้  

 
คุณลักษณะ 

1. ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 9 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 90 (กว้าง) x 45 (ลึก) x 180 (สูง) ซม. 
2. โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม,อาร์คข้ึนโครงตู้ 
3. บานประตูมีระบบล็อก สายยูสําหรับล็อคกุญแจพิเศษ บานละ 1 ชุด ทําจากเหล็กแผ่น หนา 2 มม. และ

กุญแจล็อค 
ช่องละ 1 ชุด 

       4. ประตูประกอบด้วยมือจับพลาสติกฉีดข้ึนรูปแบบฝังทีละประตูพร้อมท่ีเสียบบัตรป๊ัมข้ึนรูป 
5. บริเวณด้านบนของหน้าบนมีช่องระบายอากาศ 3 ช่อง ต่อ 1 บาน 
6. ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน มอก. หมายเลข 1284-2538 พร้อมแนบเอกสารรับรอง 
7. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานซ่ึงได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 series พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
 

6. โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120(กว้าง)x60(ลึก)x75(สูง) cm. 
2.  หน้าโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิว Melamine Resin 

Film ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
3. แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิว PVC ปิดขอบด้วย 

PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านล่างมีสกรู ปรับระดับ  ใช้มือปรับหมุนได้ 
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4. แผ่นปิดหน้า ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิว PVC ปิดขอบด้วย 
PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 

5. แผ่นคีย์บอร์ด ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิว PVC ปิดขอบด้วย 
PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เลื่อนเข้าออกด้วยรางลูกปืน 2 ตอน ขนาด 14” 

6. มีตัวถัง 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค และมือจับ 
 
7. ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง จํานวน 2 ตู้  
 

 
คุณลักษณะ 

1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 90 (กว้าง) x 45 (ลึก) x 180 (สูง) ซม. 
3. โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ยกเว้นฝาบนหนา 0.7 มม. พับและเชื่อม,

อาร์คข้ึนโครงตู้ 
4. บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คข้ึนรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส 

หนา 3 มม. 
5. ระบบเลื่อนประตู เป็นระบบแขวนบนกับระบบรางคานบนด้วยชุดลูกดล้อลูกปืน 
6. ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับข้ึนรูป เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก

แผ่นพับข้ึนรูป   
และอาร์คใส่ชั้นวางของ 
7. บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ พร้อมมือจับ 
8. ภายในมีแผ่นชั้น 3 แผ่น 
9. สินค้าผลิตจากโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series 
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8. โต๊ะเรียน จํานวน 10 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 200(กว้าง) x 100(ลึก)x 75(สูง) cm. 
2.  หน้าโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 28 มม. เคลือบผิว Melamine Resin 

Film ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
3. แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิว PVC ปิดขอบด้วย 

PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านล่างมีสกรู ปรับระดับ  ใช้มือปรับหมุนได้ 
4. แผ่นปิดหน้า ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิว PVC ปิดขอบด้วย 

PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
 
 
 
9. เก้าอ้ีเรียน จํานวน 40 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

1. เก้าอ้ีเรียนชนิดซ้อนกันได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 430(ก) x 540(ล) x 90(ส) ซม. 
2. ขาเก้าอ้ีทําจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ¾ x ¾ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ชุบโครเม่ียม 
3. โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ¾ x ¾ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ดัดข้ึนรูป ชุบ

โครเม่ียม 
4. บริเวณขาติดต้ังขาพลาสติกกันกระแทกเวลาซ้อนเก็บ และปลายขามีจุดพลาสติก 
5. ท่ีนั่งทําจากไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. บุด้วยฟองน้ําหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
6. พนังพิงทําจากไม้อัดโค้งรับหลังหนาไม่น้อยกว่า 17 มม. บุฟองน้ําหนาไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
7. ท่ีนั่งและพนักพิงเย็บค้ิวรอบเบาะเข้ากับส่วนโค้ง 
8. หุ้มด้วยหนังเทียมสีน้ําเงิน 
9. ผลิตจากผู้ผลิตท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 series และ ISO14001 series พร้อมแนบเอกสาร

รับรอง 
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10. เก้าอ้ี พักคอย จํานวน 476 ตัว  
คุณลักษณะ 

 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. × ลึก 55 ซม. × สูง 78 ซม. 
2. โครงท่ีนั่ง-พนักพิง : ผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ทับด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร์ 

หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง) 
3. ท่ีท้าวแขน ผลิตจากเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ดัดและ

เชื่อมติดกับขา ชุบโครเม่ียม ด้านบนท่ีรองแขนปิดด้วยพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดํา 
4. โครงขาเก้าอ้ีทําจากเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ดัด

และเชื่อมข้ึนรูป ชุบโครเม่ียม ปลายขาท้ัง 4 ข้าง ปิดด้วยพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดํา 
5. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการรับประกัน ซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุด

บกพร่องและรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุดเสียหาย
อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 
11. ชุดโต๊ะประชุม 30 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ชุด  
คุณลักษณะ 
ชุดโต๊ะประชุม 30 ท่ีนั่ง ประกอบด้วย 

 
    11.1 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ซม. × ลึก 60 ซม. × สูง 75 ซม. จํานวน 4 ตัว 

- หน้าโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.    เคลือบผิว Melamine Resin Film 
ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
       - แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิวฟรอยด์ดํา ปิดขอบด้วย 
PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านล่างมีสกรู ปรับระดับ  ใช้มือปรับหมุนได้ 
       - แผ่นปิดหน้า ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เคลือบผิวฟรอยด์ดํา ปิดขอบด้วย 
PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
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    11.2 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 ซม. × ลึก 60 ซม. × สูง 75 ซม. จํานวน 6 ตัว 
       - หน้าโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.    เคลือบผิว Melamine Resin Film 
ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
       - แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิวฟรอยด์ดํา ปิดขอบด้วย 
PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านล่างมีสกรู ปรับระดับ  ใช้มือปรับหมุนได้ 
       - แผ่นปิดหน้า ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เคลือบผิวฟรอยด์ดํา ปิดขอบด้วย 
PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 

 
11.3 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. × ลึก 60 ซม. × สูง 75 ซม. จํานวน 4 ตัว 

       - โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม 
       - หน้าโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.    เคลือบผิว Melamine Resin Film 
ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
       - แผ่นขาโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิวฟรอยด์ดํา ปิดขอบ
ด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านล่างมีสกรู ปรับระดับ  ใช้มือปรับหมุนได้ 

 
 11.4 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. × ลึก 60 ซม. × สูง 75 ซม. จํานวน 2 ตัว 

       - หน้าโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.    เคลือบผิว Melamine Resin Film 
ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
         - แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม.   เคลือบผิวฟรอยด์ดํา ปิดขอบ
ด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านล่างมีสกรู ปรับระดับ  ใช้มือปรับหมุนได้ 
      - แผ่นปิดหน้า ทําจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เคลือบผิวฟรอยด์ดํา ปิดขอบด้วย 
PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
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12. เก้าอ้ีห้องประชุม 30 ท่ีนั่ง จํานวน 30 ตัว  
คุณลักษณะ  
 - เก้าอ้ีประชุมจํานวน 30 ตัว 

- ประกอบด้วย 

 

12.1 เก้าอ้ีประธาน จํานวน 1 ตัว 
� ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 680 มม. × ลึก 700 มม. × สูง 1,010 มม. 
� แป๊ปขาทําจากแป๊ปรูปตัว D ขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. × 45 มม.  
� แป๊ปแกนขาท่อเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 31.5 มม.  
� เหล็กจานท่ีนั่ง ทําจากเหล็กแผ่นขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มม.  
� เบาะนั่งทําจาก Poly-Urethane Shell ผ่านข้ันตอนการหล่อข้ึนรูปท้ังตัว   บุฟองน้ํา 

หุ้มด้วยหนังเทียม  
� ลูกล้อคู่ขนาด 2 นิ้ว ผลิตด้วยพลาสติกชนิด PA-6 ด้วยระบบ Injection Mold 
� ผลิตโดยโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2008 และ 

ISO14001 : 2004 พร้อมแนบเอกสารรับรอง 

 
12.2 เก้าอ้ีประชุมแบบท่ี 1 จํานวน 11 ตัว 

� ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 570 มม. × ลึก 610 มม. × สูง 830 มม. 
� แป๊ปขาทําจากแป๊ปรูปตัว D ขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. × 45 มม. 
� แป๊ปแกนขาท่อเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 31.5 มม.  
� เบาะนั่งทําจาก Molded in Rigid-Polyurethane ผ่านข้ันตอนการหล่อข้ึนรูปท้ังตัว บุ

ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม  
� ลูกล้อคู่ขนาด 2 นิ้ว ผลิตด้วยพลาสติกชนิด PA-6 ด้วยระบบ Injection Mold 
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� ผลิตโดยโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2008 และ 
ISO14001 : 2004 พร้อมแนบเอกสารรับรอง 

� ครุภัณฑ์มีความแข็งแรงผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1020-2533 พร้อม
แนบเอกสารรับรอง 

 
12.3 เก้าอ้ีประชุม แบบท่ี 2 จํานวน 18 ตัว 

� ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 550 มม. × ลึก 540 มม. × สูง 720 มม. 
� แป๊ปขาทําจากแป๊ปรูปตัว D ขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. × 45 มม.  
� แป๊ปแกนขาท่อเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 31.5 มม.  
� เบาะนั่งทําจาก Molded in Rigid-Polyurethane ผ่านข้ันตอนการหล่อ  ข้ึนรูปท้ังตัว บุ

ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม  
� ลูกล้อคู่ขนาด 2 นิ้ว ผลิตด้วยพลาสติกชนิด PA-6 ด้วยระบบ  Injection Mold 
� ผลิตโดยโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2008 และ 

ISO14001 : 2004พร้อมแนบเอกสารรับรอง 
� ครุภัณฑ์มีความแข็งแรงผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1020-2533 พร้อม

แนบเอกสารรับรอง 
      
- เก้าอ้ีท้ังหมดต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกันและหุ้มด้วยหนังเทียมสีเดียวกันเพ่ือความสวยงามในการใช้

ร่วมกันเป็นชุด 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการรับประกัน ซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง

และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุดเสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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13. โซฟาเดี่ยว 2 ท่ีนั่ง จํานวน 20 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 155 ซม. x ลึก 55 ซม. x สูง 75 ซม. 
- โครงโซฟาไม้เบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ  เบาะนั่งติดสปริง ZIG-ZAG เพ่ือเสริมความนุ่มนวล 
- ท่ีนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา บุใยสังเคราะห์ หุ้มด้วยหนังเทียม 
- ขาโซฟา พลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดํา เพ่ือป้องกันการเสียดสี 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการรับประกัน ซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง

และรับรองการซ่อม 
และสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็น

ระยะเวลา 1 ปี 
 
14. ตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู  จํานวน  4 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

   - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. × ลึก 45 ซม. × สูง 180 ซม. 
   - โครงตู้และบานประตูทําจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
   - บานประตูมีระบบล็อคสายยูสําหรับล็อคกุญแจพิเศษ บานละ 1 ชุด ทําจากเหล็ก SPCC หนาไม่
น้อยกว่า 2 มม. และกุญแจล็อค ช่องละ 1 ชุด 
   - ประตูประกอบด้วยมือจับพลาสติกฉีดข้ึนรูปแบบฝัง พร้อมท่ีเสียบบัตรป๊ัมข้ึนรูป พร้อมช่องระบาย
อากาศ 
   - ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 พร้อมแนบเอกสารรับรอง 
   - ระบุสีภายหลัง 
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15. ช้ันวางแฟ้ม จํานวน 6 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

   - ตู้วางแฟ้มชนิดบานเลื่อน 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. × ลึก 40 ซม. × สูง 85 ซม. 
   - แผ่นท็อปตู้ทําจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน 
   - แผ่นหลังตู้ทําจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. เคลือบผิวฟรอยด์ดํา 
   - หน้าบานตู้ทําจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เคลือบผิว PVC 
   - ภายในมีแผ่นชั้น 1 แผ่น สามารถปรับระดับได้ ทําจากไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบ
ผิวเมลามีน 
   - มีกุญแจล็อค 1 ชุด พร้อมมือจับ 
   - สามารถบรรจุแฟ้มแบบต้ังได้ทุกชั้น 
 

16. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ล้ินชัก จํานวน 12 ตัว 

 
คุณลักษณะ 

   - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 ซม. × ลึก 60 ซม. × สูง 130 ซม. 
   - ตัวตู้ทําจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
   - กุญแจล็อค 1 ชุด ท่ีด้านบนโดยล็อคแบบ Central Lock 
   - รางลิ้นชักชนิดลูกปืน 3 ตอน  
   - มือจับแบบฝังท่ีหน้าลิ้นชัก พร้อมช่องเสียบการ์ด 
   - ระบุสีภายหลัง 
   - ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series พร้อมแนบเอกสารรับรอง 
   - ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการรับประกัน   ซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุด
บกพร่องและรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุดเสียหาย
อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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17. ช้ันเหล็กมีล้อเล่ือน 3 ช้ัน จํานวน 10 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

   - ชั้นเหล็กเอนกประสงค์  
   - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. × ลึก 35 ซม. × สูง 65 ซม. 
   - มีล้อเลื่อน 

 
18. ช้ันวางของโครงเหล็ก จํานวน 4 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

- ชั้นวางซีดีแบบหน้าเดียว 
 - โครงขาเหล็ก 
 - สามารถวางซีดีได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. × ลึก 20 ซม. × สูง 120 ซม. 
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19. ชุดเคาน์เตอร์สํานักงานโค้ง 5 ช้ิน จํานวน 1 ชุด  

 
คุณลักษณะ 

ประกอบด้วย 
   1) โต๊ะทํางาน 2 ลิ้นชัก 1 บานเปิด มีท่ีวางคีย์บอร์ด จํานวน 2 ตัว 
      - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 75 ซม.  
      - โครงสร้างทําจากไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า (ระบุสีภายหลัง)  
      - แผ่นท็อปหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
   2) โต๊ะทํางาน 1 ลิ้นชัก 1 บานเปิด จํานวน 1 ตัว 
      - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. x ลึก 60 ซม. x  สูง 75 ซม.  
      - โครงสร้างทําจากไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า (ระบุสีภายหลัง)  
      - แผ่นท็อปหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
   3) โต๊ะเข้ามุม มีท่ีวางเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 1 ตัว 
      - ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 75 ซม. 
      - โครงสร้างทําจากไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า (ระบุสีภายหลัง)  
      - แผ่นท็อปหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
      4) ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 4 บานเปิด จํานวน 1 ตัว 
      - ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 180 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 75 ซม.  
      - โครงสร้างทําจากไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า (ระบุสีภายหลัง)  
      - แผ่นท็อปหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
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20. ชุดเคาน์เตอร์สํานักงานโค้ง 4 ช้ิน จํานวน 3 ชุด  

 
คุณลักษณะ 
ประกอบด้วย 
   1) โต๊ะทํางาน 2 ลิ้นชัก 1 บานเปิด มีท่ีวางคีย์บอร์ด จํานวน 2 ตัว 
      - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 ซม. X ลึก     60 ซม. X สูง 75 ซม.  
      - โครงสร้างทําจากไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า (ระบุสีภายหลัง) 
      - แผ่นท็อปหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
   2) โต๊ะทํางาน 1 ลิ้นชัก 1 บานเปิด จํานวน 1 ตัว 
      - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. X ลึก     60 ซม. X สูง 75 ซม.  
      - โครงสร้างทําจากไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า (ระบุสีภายหลัง)  
      - แผ่นท็อปหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
   3) โต๊ะเข้ามุมมีท่ีวางเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 1 ตัว 
      - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 75 ซม.  
      - โครงสร้างทําจากไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า (ระบุสีภายหลัง)  
      - แผ่นท็อปหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. 
 
21. ช้ันวางหนังสือขนาดเล็ก จํานวน 5 ตัว  

 
คุณลักษณะ 

   - ชั้นวางของโครงสร้างไม้ยางพารา แบบพับเก็บได้ 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซม. × ลึก 30 ซม. × สูง 125 ซม. 
   - สามารถพับเก็บได้ 
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22. ตู้รางเล่ือน จํานวน 1 ตู้ 

 
  
คุณลักษณะ 
- ตู้รางเลื่อนประหยัดพ้ืนท่ีแบบ 8 ตู้ ขนาด ยาว 3180 x กว้าง 914 x สูง 1980 มม.  
- การประกอบเป็นระบบ Knock Down เพ่ือสะดวก ในการเคลื่อนย้ายและถอดประกอบ 
- ประกอบด้วย 

• ตู้เดียวตาย ขนาด  ยาว 320 มม. X กว้าง 914 X สูง 1830 มม. จํานวน 1 ตู้ 
• ตู้คู่เคลื่อนท่ี ขนาด ยาว 640 มม. X กว้าง 914 X สูง 1830 มม. จํานวน 3 ตู้ 
• ตู้เด่ียวเคลื่อนท่ี ขนาด ยาว 320 มม.X กว้าง 914 Xสูง 1830 มม. จํานวน 1 ตู้   

- มีชุดลิ้นชักแขวนแฟ้ม 6 ชุด/ด้าน จํานวน 48 ชุด 
- การใช้งานตัวตู้สามารถเลื่อนไปมาได้โดยมี ตู้เคลื่อนท่ีใช้ปิดล็อคเม่ือเลิกใช้งานด้วยกุญแจแบบเขาควายโดย

ล็อคท่ีฐานล่างโดยระหว่างรางตู้ปูพ้ืน ด้วยไม้ปาร์ติเก้ิลเคลือบผิวเมลามีนสีเทาหนา 19 มม. พร้อมท้ังมีขอบ
กันชนพาสติกระหว่างตู้ เพ่ือความสวยงามเรียบร้อยและป้องกันการชน กระแทกจากการใช้งาน 

- ด้านข้างตู้ประกอบมือจับ เพ่ือใช้ในการเลื่อนตู้ใช้งาน สามารถติดต้ังได้ตามด้านท่ีต้องการ 
- โครงสร้างตัวตู้ทําด้วยเหล็ก SPCC หนา 0.6 มม. เสริมความแข็งแรงด้วยพับข้ึนรูปและการเชื่อม อาร์ดก

ระดูกเสริมความแข็งแรง เพ่ือช่วยในการรับน้ําหนักและคงทนต่อการใช้งาน 
- ฐานเลื่อนทําจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา 2 มม. สามารถเลื่อนไปมาได้ด้วยระบบล้อคู่ประกอบด้วยล้อรับ

น้ําหนักและล้อประคอง สามารถปรับระดับตามความสูงตํ่าของพ้ืนท่ีได้ 
- ชุดรางมีระบบป้องกันไม่ให้ล้อตกรางและป้องกันการยก 
- โรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO9001 series 
- เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานการติดต้ังต้องติดต้ังโดยช่างผู้ชํานวญการของโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการรับประกัน   ซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง

และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุดเสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 

  
*********************** 


