
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๑๕๔/๒๕๕๘ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๓๘ รายการ 

--------------------------------- 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน          
๓๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

- วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๓๘   รายการ  
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ          
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่มารับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                    ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ       
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                             กําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.               
ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

 



-๒- 
 
             กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่ เวลา  ๐๘ .๓๐ น .  ถึง เวลา ๑๕ .๐๐ น .   ดู รายละเ อียดไ ด้ ท่ี เว็บ ไซ ต์  www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 
                                      ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล อารีนิจ) 
อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๕๔/๒๕๕๘ 
สอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๓๘ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

...................................................... 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์          
จะสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๓๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

- วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน      ๓๘    รายการ  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย       
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก         
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ      
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ       
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบ
พัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง      
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อก   
ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๓๘ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑๕๔/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 



-๔- 
 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้ มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง              
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง       
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา        
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในใบ
เสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ        
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน    
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี         
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)      
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี       
นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน   
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 154/2558 
 

1. ที่วาง CPU จํานวน 55 อัน 
คุณลักษณะ 

- ที่วาง CPU ขนาดไม่น้อยกว่า 260(ก) × 500(ล) × 150(ส) มม. 
- แผ่นวางทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE         

ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. 
- มือจับชุบโครเมี่ยม ทั้งหน้าและหลัง 
- ใต้ฐานติดลูกล้อชนิดแป้นคู่ 2 น้ิว มีเบรก 2 ล้อ 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
2. ที่วางคีย์บอร์ด จํานวน  69  อัน 
คุณลักษณะ 

- ที่วางคีย์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 550(ก) × 334(ล) × 90(ส) มม. 
- ถาดคีย์บอร์ดทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิด

ขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. 
- ถาดคีย์บอร์ดเล่ือนเข้า-ออกด้วยรางสไลด์แบบแขวน ชนิด 14” 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
3. เก้าอ้ีสํานักงาน พนังพิงเต้ีย จํานวน  10 ตัว 
คุณลักษณะ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 670(ก) × 720(ล) × 990-1020(ส) มม.  
- เบาะน่ังทําจากไม้อัดหนา 13 มม. บุด้วยฟองนํ้าหนา 5 น้ิว  
- พนักพิงทําจากไม้อัดหนา 13 มม. บุด้วยฟองนํ้าหนา 3 ½ น้ิว 
- หุ้มด้วยหนัง PU LEATHER สีดํา 
- เท้าแขนทําจากพลาสติก โพลี-โพรพิลีน 
- ชุดขาปรับสูง-ตํ่า ด้วยระบบ โช๊คแก๊ส สามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กก.  
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- ชุดก้อนโยกและปีกผีเส้ือ ทําจากเหล็กเคลือบผิวสีดํา สามารถโยกเอนได้ด้วยระบบสปริง มีระบบ SAFETY 
LOCK ปรับล็อค สูง-ตํ่า ได้ 

- ขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉก ขนาด 26 น้ิว ทําจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป มีปลอกพลาสติกปลายขา และลูกล้อ PU  
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 

4. โต๊ะประชุม 210 ซม. จํานวน 16 ตัว 
คุณลักษณะ 

-  โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 2100(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
- แผ่นขาทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 

มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับท่ีขาโต๊ะ 
- แผ่นปิดหน้าทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. 

ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ  
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
5. ตัวต่อโค้งโต๊ะประชุม จํานวน    10  ตัว 
คุณลักษณะ 

- ตัวต่อโค้งโต๊ะประชุมขนาด □1500 × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
- แผ่นขาทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา        

1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับท่ีขาโต๊ะ 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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6. เก้าอ้ีสํานักงาน แบบตาข่าย จํานวน   18  ตัว 
คุณลักษณะ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 550(ก) × 570(ล) × 900-1010(ส) มม.  
- เบาะน่ัง บุด้วยฟองนํ้าอย่างดีพร้อมหุ้มด้วยผ้าตาข่ายมีรูระบายอากาศ (ระบุสีภายหลัง) 
- พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่ายอย่างดี (ระบุสีภายหลัง) 
- เท้าแขนทําจากพลาสติก โพลี-โพรพิลีน 
- ชุดขาปรับสูง-ตํ่า ด้วยระบบ โช๊คแก๊ส สามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กก.  
- ชุดก้อนโยกและปีกผีเส้ือ ทําจากเหล็กเคลือบผิวสีดํา สามารถโยกเอนได้ด้วยระบบสปริง มีระบบ SAFETY 

LOCK ปรับล็อค สูง-ตํ่า ได้ 
- ขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉก ทําจากไฟเบอร์ และลูกล้อ PU  
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
7. เก้าอ้ีสํานักงานพนักพิงเต้ีย จํานวน   24  ตัว 
คุณลักษณะ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 660(ก) × 685(ล) × 980-1050(ส) มม.  
- เบาะน่ังทําจากไม้อัดหนา 10 มม. บุด้วยฟองนํ้าหนา 3 น้ิว  
- พนักพิงทําจากไม้อัดหนา 10 มม. บุด้วยฟองนํ้าหนา 2 น้ิว 
- หุ้มด้วยหนัง PU LEATHER สีดํา 
- เท้าแขนทําจากพลาสติก โพลี-โพรพิลีน 
- ชุดขาปรับสูง-ตํ่า ด้วยระบบ โช๊คแก๊ส สามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กก.  
- ชุดก้อนโยกและปีกผีเส้ือ ทําจากเหล็กเคลือบผิวสีดํา สามารถโยกเอนได้ด้วยระบบสปริง มีระบบ SAFETY 

LOCK ปรับล็อค สูง-ตํ่า ได้ 
- ขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉก และลูกล้อ PU  
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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8. เก้าอ้ีจัดเล้ียง จํานวน   10  ตัว 
คุณลักษณะ 

- เก้าอ้ีจัดเล้ียงขาโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 460(ก) × 505(ล) × 730 (ส) มม.  
- เบาะที่น่ังและพนักพิงบุด้วยฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างพนักพิงและเบาะน่ัง 
- โครงขาเหล็กแป๊ปกลม ดัดข้ึนรูปด้วยเครื่องจักร CNC ชุบโครเมี่ยม 
- มีจุกรองกันรอยขีดข่วนท่ีพื้นทําจากพลาสติก ไม่น้อยกว่า 4 จุด 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
9. เก้าอ้ีพักคอย จํานวน   3  ตัว 
คุณลักษณะ 

- เก้าอ้ีพักคอยขาทรง A 3 ที่น่ัง 
- ขนาด 1460(ก) × 550(ล) × 760 (ส) มม. 
- โครงขาและคานทําจากเหล็กพ่นสีบรอน์ดเทา ปลายขาเก้าอ้ีมีปุ่มปรับระดับได้ 
- ที่น่ังและพนักพิงโครงไม้บุฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง) 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
10. โต๊ะทํางาน 2 ล้ินชัก จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

-  โต๊ะทํางานแบบ 2 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 1200(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. 
- แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 

ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ 
- แผ่นปิดหน้าและโครงล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

หนา 0.5 มม. 
- หน้าบานล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 
- กล่องล้ินชักทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความช้ืน หนา 

0.5 มม. พื้นล้ินชักทําจากไม้MDF หนา 3มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว  
- รางล้ินชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.  
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- มือจับอลูมิเนียม 
- กุญแจล็อค 1 ชุด 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
11. โต๊ะคอมพิวเตอร์  จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 800(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. มีช่องพลาสติกกลมร้อยสายไฟ 1 จุด 
- แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 

ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ 
- แผ่นปิดหน้า ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. 
- แผ่นคีย์บอร์ด ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 

เล่ือนเข้าออกด้วยรางลูกปืน 2 ตอน ขนาด 14” 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
12. โต๊ะประชุม 150 ซม. จํานวน   7  ตัว 
คุณลักษณะ 

-  โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1500(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
- แผ่นขาทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 

มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับท่ีขาโต๊ะ 
- แผ่นปิดหน้าทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. 

ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ  
- ระบุสีภายหลัง 
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- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง    

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
13. โต๊ะประชุม 80 ซม. จํานวน   2  ตัว 
คุณลักษณะ 

-  โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 800(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE           

ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
- แผ่นขาทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก           

หนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับที่ขาโต๊ะ 
- แผ่นปิดหน้าทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. 

ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ  
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง    

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
14. เสาเหล็ก จํานวน   1  อัน 
คุณลักษณะ 

- เสาเหล็กชุบโครเม่ียม ขนาด 330(Ø) × 720 (ส) มม. 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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15. ตัวต่อโค้งโต๊ะเข้ามุม จํานวน   1  อัน 
คุณลักษณะ 

- ตัวต่อโค้งโต๊ะแบบเข้ามุมขนาด 600(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
- แผ่นขาทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา        

1 มม. ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีสกรูปรับระดับท่ีขาโต๊ะ 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
16. เก้าอ้ีสํานักงาน พนักพิงเต้ีย จํานวน   48  ตัว 
คุณลักษณะ 

-  ขนาดไม่น้อยกว่า 600(ก) × 640(ล) × 860-950(ส) มม.  
- โครงเก้าอ้ีทําจากไม้อัดยางพาราหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. เพรสข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกัน  บุด้วยฟองนํ้าตาม

รูปทรงเก้าอ้ี หุ้มด้วยหนังหนังเทียม ระบุสีภายหลัง 
- เท้าแขนทําจากพลาสติก โพลี-โพรพิลีน สีดํา 
- ชุดขาปรับสูง-ตํ่า ด้วยระบบ โช๊คแก๊ส ชุดก้อนโยกสามารถโยกเอนได้ด้วยระบบสปริง มีระบบ SAFETY 

LOCK ปรับล็อค สูง-ตํ่า ได้ 
- ฟองนํ้าเบาะน่ังและพนักพิง ผลิตจาก Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอ้ี 
- ขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉก ทําจากเหล็กชุบโครเม่ียม  
- ลูกล้อ Nylon ขนาด Ø50 มม. ยึดติดกับขาด้วยระบบแกนสวม 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง      

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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17. เก้าอ้ีสํานักงาน ขา C จํานวน   6  ตัว 
คุณลักษณะ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 587(ก) × 618(ล) × 917(ส) มม.  
- โครงสร้างภายในของท่ีน่ังและพนักนิงทําจากเหล็กดัดข้ึนรูป 
- ที่น่ังและพนักพิงบุด้วยฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ตัดข้ึนรูปทรงของท่ีน่ังและพนักพิง 
- ที่น่ังและพนักพิงหุ้มด้วยหนังเทียม ระบุสีภายหลัง 
- โครงเก้าอ้ีผลิตจากเหล็กแป๊ปรูปไข่ดัดข้ึนรูป เคลือบผิวด้วยสีในระบบ Epoxy Powder Coating อบด้วย

ความร้อน มาตรฐานเป็นสีดํา ปลายขาติดปุ่มกันกระแทก 
- เท้าแขนปิดทับด้วย Polypropylene สีดําฉีดข้ึนรูป 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
18. เก้าอ้ีพักคอย  จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

- เก้าอ้ีพักคอยขาทรง A 2 ที่น่ัง 
- ขนาด 1460(ก) × 550(ล) × 760 (ส) มม. 
- โครงขาและคานทําจากเหล็กพ่นสีบรอน์ดเทา 
- ที่น่ังและพนักพิงโครงไม้บุฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง) 
- มีท่ีวางแก้ว ทําจากไม้Particle Board เคลือบผิวเมลามีน สีขาว ตรงกลาง 
- ขาเก้าอ้ีมีปุ่มปรับระดับได้ 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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19. โต๊ะทํางาน 150 ซม. จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

- โต๊ะทํางานขนาด 1500(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. พร้อมเจาะรูร้อยสายไฟ 2 จุด 
- ขาโต๊ะทําจากเหล็กแป๊ปกลมขนาด 2 น้ิว ชุบโครเม่ียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กเพรสข้ึนรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี 

EPOXY และอบความร้อน ขาโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟ 
- แผ่นบังตา ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบด้วยพีวีซี หนา 0.5 มม. 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
20. โต๊ะทํางาน 210 ซม. จํานวน   11  ตัว 
คุณลักษณะ 

- โต๊ะทํางานขนาดไม่น้อยกว่า 2100(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. 
- มีช่องร้อยสายไฟไม่น้อยกว่า 1 จุด 
- แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 

ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ 
- แผ่นปิดหน้าและโครงล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

หนา 0.5 มม. 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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21. ที่วางคีย์บอร์ด จํานวน   15  อัน 
คุณลักษณะ 

-  ขนาด 600(ก) × 370(ล) × 90(ส) มม. 
- แผ่นวางคีย์บอร์ด ผลิตจากพลาสติกเกรด A ฉีดข้ึนรูป 
- รางคีย์บอร์ด แบบรางเล่ือนผลิตจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
22. เก้าอ้ีตาข่าย นํ้าเงิน จํานวน   33  ตัว 
คุณลักษณะ 

-  เก้าอ้ีสํานักงาน ขนาด 540(ก) × 540(ล) × 900-980(ส) มม. 
- พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย 
- ขาเก้าอ้ี 5 แฉก ทําจากอลูมิเนียม 
- สามารถปรับระดับสูงตํ่าได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส 
- สามารถปรับระดับได้เฉพาะพนักพิง 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง    

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
23. เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

- เก้าอ้ีสํานักงาน ขนาด 540(ก) × 540(ล) × 900-980(ส) มม. 
- โครงสร้างไม้หรือเหล็ก บุด้วยฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง) 
- ขาเก้าอ้ี 5 แฉก ทําจากอลูมิเนียมปัดเงา 
- สามารถปรับระดับสูงตํ่าได้ด้วยระบบโช๊คแก๊ส 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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24. โต๊ะวางแฟ้ม  จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

- โต๊ะทํางานขนาด 1800(ก) × 900(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. 
- ขาโต๊ะทําจากเหล็กแป๊ปกลมขนาด 2 น้ิว ชุบโครเม่ียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กเพรสข้ึนรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี 

EPOXY และอบความร้อน ขาโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟ พร้อมปุ่มระดับสูง-ตํ่าได้ 
- แผ่นบังตา ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบด้วยพีวีซี หนา 0.5 มม. 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
25. โต๊ะกรอกเอกสารกลม  จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

- โต๊ะทํางานขนาด 1000(ก) × 1000(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. (ระบุสีภายหลัง) 
- ขาโต๊ะทําจากเหล็กแป๊ปกลม พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Power Coating อบด้วยความร้อน 
- ฐานรับเสาผลิตจากเหล็กแผ่นป๊ัมข้ึนรูป พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Power Coating อบด้วยความร้อน       

ใต้ฐานติดปุ่มพลาสติกเพื่อป้องกันการกระแทก 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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26. โต๊ะทํางาน 160 ซม. จํานวน   12  ตัว 
คุณลักษณะ 

-  โต๊ะทํางานแบบ 2 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 1500(ก) × 800(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. 
- แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 

ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ 
- แผ่นปิดหน้าและโครงล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

หนา 0.5 มม. 
- หน้าบานล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 
- กล่องล้ินชักทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความช้ืน หนา 

0.5 มม. พื้นล้ินชักทําจากไม้MDF หนา 3มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว  
- รางล้ินชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.  
- มือจับอลูมิเนียม 
- กุญแจล็อค 1 ชุด 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
27. เก้าอ้ีอเนกประสงค์ จํานวน   20  ตัว 
คุณลักษณะ 

- เก้าอ้ีอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 427(ก) × 487(ล) × 800(ส) มม. 
- ที่น่ังและพนักพิงทําจากพลาสติก PP คุณภาพสูง ข้ึนรูปเป็นช้ินเดียวกันไม่มีรอยต่อ 
- โครงขาทําจากเหล็กแป๊บกลม ดัดข้ึนรูป ชุบโครเมี่ยม 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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28. โต๊ะทํางาน 150 ซม. จํานวน   6  ตัว 
คุณลักษณะ 

- โต๊ะทํางานแบบ 2 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 1600(ก) × 800(ล) × 750(ส) มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. 
- แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 

ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ 
- แผ่นปิดหน้าและโครงล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

หนา 0.5 มม. 
- หน้าบานล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 
- กล่องล้ินชักทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความช้ืน หนา 

0.5 มม. พื้นล้ินชักทําจากไม้MDF หนา 3มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว  
- รางล้ินชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.  
- มือจับอลูมิเนียม 
- กุญแจล็อค 1 ชุด 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
29.  โต๊ะทํางานผู้บริหาร จํานวน   9  ตัว 
คุณลักษณะ 
- โต๊ะทํางานขนาด 2000(ก) × 1000(ล) × 750(ส) มม. ชนิดมีโต๊ะต่อข้างขนาด 1000(ก) × 600(ล) × 750(ส) 

มม. และมีตู้ล้อเล่ือนพร้อมถาดคีย์บอร์ดและท่ีวางซีพียู 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. และมีช่องร้อยสายไฟ 2 ช่อง 
- แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 

ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ 
- แผ่นปิดหน้าและโครงล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

หนา 0.5 มม. 
- หน้าบานล้ินชักและถาดคีย์บอร์ด ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย 

PVC  
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- กล่องล้ินชักทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC กันความช้ืน หนา 
0.5 มม. พื้นล้ินชักทําจากไม้MDF หนา 3 มม. เคลือบผิว POLYESYER สีขาว  

- รางล้ินชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.  
- ที่วาง CPU ขนาดไม่น้อยกว่า 260(ก) × 500(ล) × 150(ส) มม. ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. 

เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก                        หนา 2 มม. 
ใช้มือจับชุบโครเมี่ยม ทั้งหน้าและหลัง ใต้ฐานติดลูกล้อชนิดแป้นคู่ 2 น้ิว มีเบรก 2 ล้อ 

- ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก มือจับอลูมิเนียม ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนาTOPหนา 28 มม. เคลือบผิวเม
ลามีน พร้อมล้อเล่ือน และกุญแจล็อค  

- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
30. โต๊ะทํางานเข้ามุม จํานวน   3  ตัว 
คุณลักษณะ 
- ประกอบด้วย 

1. โต๊ะทํางานแบบ 2 ล้ินชัก จํานวน 1 ตัว 
� ขนาดไม่น้อยกว่า 1200(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
� หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT 

CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. 
� แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ 
� แผ่นปิดหน้าและโครงล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี 

ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. 
� หน้าบานล้ินชัก ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย 

PVC หนา 1 มม. 
� กล่องล้ินชักทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 12 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

กันความช้ืน หนา 0.5 มม. พื้นล้ินชักทําจากไม้MDF หนา 3มม. เคลือบผิว POLYESYER สี
ขาว  

� รางล้ินชัก ระบบ SELF CLOSING ความยาว 450 มม.  
� มือจับอลูมิเนียม 
� กุญแจล็อค 1 ชุด 
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2. แผ่นช้ันเข้ามุม จํานวน1 แผ่น 
�  ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE 

ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. 
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว 

�  ขนาดไม่น้อยกว่า 800(ก) × 600(ล) × 750(ส) มม. 
� หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT 

CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม. มีช่องพลาสติกกลมร้อยสายไฟ 1 จุด 
� แผ่นข้างโต๊ะ ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

หนา 1 มม. ด้านล่างมีสกรูปรับระดับ 
� แผ่นปิดหน้า ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย PVC 

หนา 0.5 มม. 
� แผ่นคีย์บอร์ด ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวพีวีซี ปิดขอบด้วย 

PVC หนา 1 มม. เล่ือนเข้าออกด้วยรางลูกปืน 2 ตอน ขนาด 14” 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง    

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
31. เก้าอ้ีผู้บริหาร จํานวน   8  ตัว 
คุณลักษณะ 

- เก้าอ้ีทํางานผู้บริหารระดับสูง 
- ขนาด 660(ก) × 745(ล) × 1110(ส) มม. 
- โครงสร้างชุดขาเหล็ก  
- ชุดเบาะที่ น่ังและพนักพิง ไ ม้อัดยาง ผ่านข้ันตอนการตัดข้ึนรูป บุ ด้วยฟองนํ้า หุ้มด้วยหนังเทียม              

(ระบุสีภายหลัง โดยผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างหนังมาให้กรรมการพิจารณาในวันเปิดซองสอบราคา) 
- ลูกล้อชนิดล้อคู่ ขนาด 2 น้ิว สามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 50กก./ลูก 
- สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขท่ี 1020-2533 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐาน 

ใบแสดงเครื่องหมาย มอก.เลขท่ี 1020-2533 พร้อมรับรองสําเนา(ฉบับจริง)    
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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32. โต๊ะทํางานแบบบุแผงผ้า  จํานวน   50  ตัว 
คุณลักษณะ 
-  โต๊ะทํางานแบบบุแผงผ้าขนาด 2030(ก) × 1630(ล) × 750(ส) มม. ประกอบด้วย 

1. โต๊ะเสริมพร้อมที่วางแฟ้มใต้โต๊ะ ขนาด 1235(ก) × 800(ล) × 750(ส) มม.  จํานวน 1 ชุด 
2. โต๊ะเสริมพร้อมที่วางคีย์บอร์ด ขนาด 835(ก) × 800(ล) × 750(ส) มม.  จํานวน 1 ชุด 
3. แผ่นท็อปเสริม ขนาด 835(ก) × 800(ล) รัศมี 800 มม.  จํานวน 1 ชุด 
4. แผงทึบพร้อมเหล็กกันเปื้อน ขนาด 800(ก) × 720(ส) มม.  จํานวน 1 ชุด 
5. แผงทึบพร้อมเหล็กกันเปื้อน ขนาด 1200(ก) × 720(ส) มม.  จํานวน 1 ชุด 
6. แผงทึบโค้งพร้อมเหล็กกันเป้ือน ขนาด600(ก)×720(ส)มม.รัศมีวงใน600มม. จํานวน 1 ชุด 
7. เสาจบสูง 720 จํานวน 1 ชุด 

- แผ่นTOPโต๊ะและแผ่นเสริม ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ 
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. 

- แผ่นข้างโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 19 มม. เคลือบผิวพีวีซีปิดขอบด้วย PVC . 
- ระบุสีภายหลัง 
- มีช่องพลาสติกร้อยสายไฟ 
- แผงทึบด้านในเป็นโครงไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. บุด้วยไม้ HARDBOARD หนา 3 มม. หุ้มด้วยผ้า

ฝ้าย (ระบุสีภายหลัง) 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง    

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
33. โต๊ะประชุม  จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

- โต๊ะประชุมขารูปตัว I 
- ขนาด 2400(ก) × 1200(ล) × 750(ส) มม. 
- แผ่นท็อปโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิด

ขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติป้องกันการกระแทก ระบุสีภายหลัง 
- ขาโต๊ะสีขาวสลับโครม่ียม พร้อมปุ่มปรับระดับ 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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34. เก้าอ้ีพักคอย  จํานวน   3  ตัว 
คุณลักษณะ 

- เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง ขนาด 2210(ก) × 570(ล) × 810(ส) มม. 
- ขาอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อข้ึนรูป 
- คานที่น่ังทําจาก แป๊ปเหล่ียม 1 ½” × 3” ผ่านการตัดและเช่ือมประกอบกับจานน่ัง 
- จานน่ังทําจากเหล็กแผ่น 16t ผ่านข้ันตอนการปั๊มตัดรูป-เจาระรู,ป๊ัมข้ึนรูป เช่ือมประกอบรางติดจานและคาน

ที่น่ัง 
- เหล็กแหนบที่พิงทําจากเหล็กสปริงขนาด 5 มม. ผ่านข้ันตอนการป๊ัมตัด ป๊ัมข้ึนรูปช้ินงานซ้าน-ขวา 
- เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นระบ Powder Coating 
- เบาะน่ัง ทําจากไม้อัดยาง อัดข้ึนรูปแบบ 2 ช้ินบน-ล่าง ด้วยไฟฟ้า บุด้วย PU-FOAM ฉีดข้ึนรูป หุ้มหนังเทียม 

(ระบุสีภายหลัง) 
- เบาะพิง ทําจากไม้อัดยาง อัดข้ึนรูปแบบ 2 ช้ินบน-ล่าง ด้วยไฟฟ้า บุด้วยฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม               

(ระบุสีภายหลัง) 
- มีจุกอุดปลายขาและเกลียวเสริมปรับระดับ ทําจากพลาสติกชนิด Poly Propylene 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง      

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
35. โต๊ะประชุม  จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

-  โต๊ะประชุมขนาด 2400(ก) × 1200(ล) × 750(ส) มม. 
- โครงขาเหล็ก 
- แผ่นท็อปโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE      

ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง(ฉบับ

จริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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36. เก้าอ้ีพักคอย จํานวน   1  ตัว 
คุณลักษณะ 

- เก้าอ้ีพักคอยขาทรง A 4 ที่น่ัง 
- ขนาด 1890(ก) × 550(ล) × 760 (ส) มม. 
- โครงขาและคานทําจากเหล็กพ่นสีบรอน์ดเทา 
- ที่น่ังและพนักพิงโครงไม้บุฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง) 
- ขาเก้าอ้ีมีปุ่มปรับระดับได้ 
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง    

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
37. โต๊ะพับ จํานวน   7  ตัว 
คุณลักษณะ 

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 1600 (ก) × 600 (ล) × 750(ส) มม. 
- แผ่นท็อปโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE     

ปิดขอบด้วย PVC กันกระแทก หนา 1 มม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติป้องกันการกระแทก 
- ขาโต๊ะทําจากอลูมิเนียมรีดข้ึนรูป ขนาด 48 × 109 มม. หนา 3 มม. คานโต๊ะทําจากอลูมิเนียม 
- ปลายขาล่างทําจากอลูมิเนียมรีดข้ึนรูปชุบโครเม่ียม ปลายขามีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. มีเบรค

ป้องกันการไถลขณะใช้งาน 
- คานรับหน้าโต๊ะ ทําจากเหล็ก SPCC หนา 2.5 มม. ปั๊มข้ึนรูป 
- แผ่นปิดหน้าทําจากเหล็กแผ่น SPCC หนา 1.5 มม. พับข้ึนรูป 
- หน้าโต๊ะสามารถพับเก็บได้ 
- ส่วนที่เป็นเหล็กท้ังหมดต้องผ่านการทําความสะอาดผิวงาน ล้างไขมัน เคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการ

ยึดเกาะโดยการเคลือบ IRON PHOSTATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบความร้อนท่ี
อุณหภูมิสูง โดยมีความหนาของสี 50-60 MICRON 

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง     
(ฉบับจริง) 

- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 
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38. โต๊ะทํางาน จํานวน   15  ตัว 
คุณลักษณะ 

-  โต๊ะทํางานรูปตัวแอล ขนาด 1,600(ก) × 800(ล)  และ 1,000(ก) × 450(ล) มม. สูง 750 มม. 
- หน้าโต๊ะทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 28 มม. เคลือบผิวเมลามีนด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบ

ด้วย PVC กันกระแทก หนา 2 มม.  
- ขาโต๊ะทําจากเหล็กแป๊ปกลมชุบโครเมี่ยม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กเพรสข้ึนรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี EPOXY และ

อบความร้อน ขาโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟจากด้านล่างข้ึนบน  
- ปุ่มรองขาทําจากพลาสติก สามารถปรับระดับได้ 
- แผ่นบังตา ทําจากไม้ PARTICLE BOARD หนา 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบด้วยพีวีซี หนา 0.5 มม. 
- ระบุสีภายหลัง 
- ผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารรับรอง  
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรอง    

(ฉบับจริง) 
- ผู้เสนอราคาต้องระบุ ย่ีห้อและรุ่นลงในใบเสนอราคา 

 
� ผู้เสนอต้องแนบเอกสารทุกรายการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

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


