
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๓๐ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๒,๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
   

- ครุภัณฑ์ จํานวน ๓๐ รายการ จํานวน ๑   งาน 
 
               ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 



                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
ในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๕,๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  
  
    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  
  
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๔๙/๒๕๖๒ 

การซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๓๐ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   

- ครุภัณฑ์ จํานวน ๓๐ รายการ จํานวน ๑   งาน 
 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ี กําหนดไว้ ในระบบการจัด ซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
 



                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใหส้่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จะพิจารณาจาก ราคารวม 
 
 



                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่
เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคา
หรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 



                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตรวจรับ
มอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 
 
 
 
 



                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบสิ่งของ โดย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือ
หรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไป 
 
 



                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของ   
ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 



รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร เลขที่  49/2562 
รายละเอียดครุภัณฑ์ จํานวน 30 รายการ 

 
     1. โต๊ะทํางาน 120 ซม. จํานวน 36 ตัว 
  คุณลักษณะ 
  1. โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120(ก)×60(ล)×75(ส) ซม. 
  - ท็อปโต๊ะทําจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 28 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีนในระบบ Short 
Cycle ปิดขอบ PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาวHot Melt ลบมุมด้วยเครื่องจักร  มีท่ีร้อยสายไฟทรงกลมทํา
จากพลาสติกฉีดข้ึนรูปเปิด-ปิดฝาด้านในได้จํานวน 2 จุด 
  2. ขาโต๊ะประกอบด้วย 
   2.1 เสาต้ังคู่ ทําจากเหล็กท่อกลมขนาดØ50มม. หนา 1.0 มม. ตัดและเชื่อมข้ึนรูปฝังน็อต ขนาด M8 
บน-ล่าง ชุบโครเม่ียม 
   2.2 คานรับท็อป ทําจากเหล็กแผ่นเพรสข้ึนรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 55(ก)×30(ล)×54(ส) มม. หนาไม่
น้อยกว่า 1 มม. เจาะรูขนาด M8 สําหรับยึดท็อปจํานวน 4 จุด  
   2.3 ขาล่าง ทําจากเหล็กแผ่นหนา 1.0 มม. เพรสข้ึนรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 62(ก)×30(ล)×54(ส) มม. 
เสริมกระดูกภายในด้วยเหล็กแผ่นหนา 1.0 มม. ป้ัมข้ึนรูปตัวยู เจาะรูสําหรับขันยึดปุ่มปรับระดับขนาด M10 ไม่
น้อยกว่า 2 จุด 
   2.4 ฝาปิดเสาแผ่นนอก ทําจากเหล็กแผ่นหนา 1.0 มม. พับข้ึนรูป ขนาด 165 × 640 มม. ป้ัมลายฉลุ
ลายรูป4เหลี่ยมขนาด 4 มม. เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมชุดละ 6 รู จํานวนท้ังหมด 6 ชุด ท้ังด้านบนและด้านล่าง 
   2.5 ฝาปิดเสาแผ่นใน ทําจากเหล็กแผ่นหนา 1.0 มม. พับข้ึนรูป ขนาด 165 × 640 มม. ป้ัมฉลุรูเป็น
ช่องร้อยสายไฟ ขนาด 19×43 มม.  ท้ังด้านบนและด้านล่าง สามารถปิด-เปิดได้ท้ัง 2 ด้าน 
  3. แผ่นบังตาทําจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบเมลามีน ด้วยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt มีแท่งเหล็กขนาดØ12มม. สูง 55 มม. ดัด
และเชื่อมข้ึนรูป ชุบโครเม่ียม ใช้สําหรับคํ้าหน้าท็อปกันแอ่น 3 อัน 
  4. ปุ่มรองขาโต๊ะทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปทรงกลม ขนาด Ø48 มม. หุ้มแกนเกลียวเหล็กขนาด M10 ชุบ
ซิงค์ ปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.  
  5. พร้อมถาดวางคีย์บอร์ด ทําจากพลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดข้ึนรูป ขนาด กว้าง 600 มม.ลึก 
310 มม.สูงไม่น้อยกว่า 20 มม. สามารถวางแป้นพิมพ์มาตรฐานได้ทุกยี่ห้อ มีพ้ืนท่ีด้านข้างสําหรับวางเม้าส์และมี
ช่องวางปากกา-ดินสอขนาด 26x190 มม.ด้านหน้าเพล่สําหรับรองมือเพ่ือลดอาการปวดเม่ือยขณะวางมือบน
แป้นพิมพ์เป็นเวลานาน โดย 
   5.1 รางเลื่อนเข้า-ออก ทําจาก Extrusion Aluminium หนา1.5-2.0 มม.ฉีดข้ึนรูป ผิวชุบ Anodized 
ปิดปลายท้ัง 2 ข้างทําจาก Molded Plastic ฉีดข้ึนรูปสีดํา 
   5.2 โครงเหล็กรับถาดและรางเลื่อน ทําจากเหล็กแผ่นหนา 3.0 มม.พับข้ึนรูป เชื่อมติดกับเหล็กกล่อง
สี่เหลี่ยมขนาด Ø19 มม พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน มาตรฐานสีดํา ปิดปลาย
ด้วยลูกยางพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดํา 
   5.3 อุปกรณ์รางเลื่อน ทําจาก Extrusion Aluminium หนา 4.0 มม.ฉีดข้ึนรูป ผิวชุบ Anodized 
ประกอบลูกยางพลาสติกฉีดข้ึนรูป หล่อลื่นรางด้วยจารบี ยึดจุดหมุนด้วยน้อตแบบมีเกลียว ทําให้หมุนได้ 360 
องศาและเลื่อนเข้า-ออกได้จนสุดราง 
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  6. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 
  2. ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 120 ซม. จํานวน 36 ตู้ 
  คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120(ก)×45(ล)×75(ส) ซม. 
  2. โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นรีดเย็นมาตรฐาน JIS G3141 หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
  3. ภายในมีแผ่นชั้นไม่น้อยกว่า 1 แผ่น ทําจากเหล็กแผ่น ผ่านการพับข้ึนรูปและอาร์คเสริมรางน้ํา ปรับ
ระดับได้ 
  4. ตัวตู้ล็อคด้วยกุญแจ แบบ 2000 key change 
  5. มือจับแบบฝัง ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป  
  6. ผลิตจากโรงงานซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series , ISO14001 series และ ISO18000 
series พร้อมแนบเอกสารรับรอง 
  7. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  3. เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 36 ตัว 
  คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า  60(ก)×65(ล)×89(ส) ซม.  
  2. โครงสร้างทําจากท่อกลม ขนาด Ø19 มม. ตัดและดัดข้ึนรูปเป็นชิ้นเดียวกัน   
  3. เบาะนั่งและพนักพิง บุด้วยฟองน้ํา Polyurethane Foam หนาแน่นสูง ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอ้ี 
หุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
  4. ใต้เบาะนั่งติด Tilt  Mechanisim ระบบ Back Lock ทําจากแผ่นเหล็ก หนา 2 มม. ป้ัมข้ึนรูปปีก
ผีเสื้อขนาด 175×282 มม. ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริงโดยมือหมุน ก้านไฮโดรลิคทําจากเหล็ก
เพลาขนาด 8 มม. ปิดปลายด้วยพลาสติกฉีดข้ึนรูปแนะนําการใช้ 
  5. ท้าวแขนทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ป้ัมข้ึนรูปโค้งกว้าง 52 มม. พับขอบสูง 10 มม. 
เชื่อมติดกับเหล็กท่อกลมขนาด Ø31 มม. ยาว 55 มม. เจาะรูฝังน็อต M8 สําหรับยึดท่ีท้าวแขน เบาะรองแขนบุ
ฟองน้ําและหุ้มด้วยหนังเทียม 
  6. ปรับสูง-ตํ่า ด้วยระบบไฮโดรลิค กระบอกทรงกลมขนาด Ø50 มม. พ่นสีดํา ปรับความสูงของเบาะนั่ง
ได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม. 
  7. ขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉก ผลิตจาก Die-Casting Aluminium  ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียว ปัดผิวเงา ขนาด Ø650 
มม. (รวมล้อ) 
  8. ล้อแบบล้อคู่ Nylon ขนาด Ø50 มม.  สามารถรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 กก./ล้อ ยึดติดด้วยการ
ตบเข้า 
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  9. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  4. พาร์ทิช่ันแบบแผงครึ่ง กระจกขัดลาย จํานวน 2 ชุด 
  คุณลักษณะ 
  1. ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 740(ก)×180(ส) ซม. 
  2. แต่ละแผงประกอบด้วยส่วนทึบและกระจกขัดลาย  
  3.  แผงทึบภายในเป็นโครงไม้ PARTICLE BOARD บุด้วยฟองน้ําปิดทับด้วยผ้าฝ้ายอย่างดี ระบุสี
ภายหลัง 
  4. เฟรมกระจกทําจากเหล็กพ่นสี อบด้วยความร้อน 
  5. เสาอลูมิเนียม/ค้ิว ทําจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป พ่นสี อบความร้อน 
  6. แต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับ 
  7. พร้อมอุปกรณ์ขาตัว T และ เสา สําหรับรองรับการต่อตรง  
  8.  ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  5. พาร์ทิช่ันแบบแผงครึ่ง กระจกขัดลาย 36 ชุด 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120(ก)×120(ส) ซม. 
  2. แต่ละแผงประกอบด้วยส่วนทึบและกระจกขัดลาย  
  3.  แผงทึบภายในเป็นโครงไม้ PARTICLE BOARD บุด้วยฟองน้ําปิดทับด้วยผ้าฝ้ายอย่างดี ระบุสี
ภายหลัง 
  4. เฟรมกระจกทําจากเหล็กพ่นสี อบด้วยความร้อน 
  5. เสาอลูมิเนียม/ค้ิว ทําจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป พ่นสี อบความร้อน 
  6. แต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับ 
  7. พร้อมอุปกรณ์ขาตัว T และ เสา สําหรับรองรับการต่อตรง 
  8. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  6. เก้าอ้ีแถว 4 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ชุด 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 265(ก)×52(ล)×75(ส) ซม. 
  2. โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า Ø22 มม. ดัดข้ึนรูป ประกอบกับโครงท่ีนั่ง ชุบ
โครเม่ียมยึดติดกับคานเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5×3 นิ้ว หนา 1.2 มม. พ่นสี Epoxy พร้อมโครงขาท่อเหล็กกลม 
ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 35 มม. ปลายขารีดเรียว ชุบโครเม่ียม พร้อมปุ่มปรับระดับพลาสติกฉีดข้ึนรูป 
  3. พนักพิงและเบาะนั่ง ทําจากพลาสติก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป (ระบุสีภายหลัง) 
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  4. ท่ีวางแก้วขนาด 40×40 ซม. ทําจากไม้ Particle Board เคลือบเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. 
ปิดขอบ PVC 
 

  7. โต๊ะทํางานแบบตรง 140 ซม. จํานวน 7 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 140 (ก)×70(ล)×75(ส) ซม. จํานวน 1 ตัว 
  2. ท็อปโต๊ะทําจากกระจกใสพ่นสีเมทัลลิคสีดํา อบนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ติดแป้นรับกระจก
สแตนเลสทรงกลมขนาด ø 75 มม. หนา 12 มม. ปัดเงา ด้วยกาวท่ีแห้งตัวด้วยแสง UV โดยการบ่มโคมไฟ UV 
โดยเฉพาะ 
  3. โครงขาช่วงบนทําจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า Ø42 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 มม. ยาวไม่น้อย
กว่า 390 มม. และ 450 มม. เชื่อมติดกับเพลตเหล็กหนา 3 มม.ป้ัมข้ึนรูปตัวยู ขนาด 240x50x50 มม. พ่นสี 
Epoxy Powder Coating อบความร้อน  
  4. โครงข่าวงล่าง เหล็กท่อกลมขนาด ø38 มม.หนา 2.8 มม.ปลายขารีดเรียวขนาด ø 22 มม. ตัดและ
เชื่อมข้ึนรูปฝังน้อต ขนาด M 10 ด้านล่างสําหรับขันปุ่มปรับระดับขาโต๊ะ ชุบโครเม่ียม 
  5. แป้นรับท็อปทําจากเหล็กแผ่น ขนาด 550 × 55 × 60 มม. หนา 2 มม. พ่นสี Epoxy Powder 
Coating อบความร้อน  
  6. คานรับน้ําหนักโต๊ะทําจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า Ø31 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ชุบ
โครเม่ียม ปลายท้ัง 2 ข้างปิดด้วยพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดํา 
  7. ทําจากเหล็กแผ่นหนา 1.2 มม.พับขอบข้ึนรูป ขนาด 900x380 มม.ฉลุรู [Perforate Steel] ขนาด  
8x72 มม.เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนา 1.2 มม.พับข้ึนรูปตัวยูสูง 9 มม.เป็นกระดูกเสริมความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 
2 จุด ท้ังหมดพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน   
  8. ผลิตจากโรงงานซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series และ ISO14001 series พร้อมแนบ
เอกสารรับรอง 
  9. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอัน เนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  8. ตู้ล้ินชัก จํานวน 7 ตู้ 
 คุณลักษณะ 
  1. ตู้ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 40(ก)×60 (ล)×60(ส) ซม. จํานวน 1 ตัว 
  2. แผ่นท็อปทําจากไม้MDFหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. พ่นเคลือบสีดํา Polyester ขัดผิวเงา 
  3. แผ่นข้างทําจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน 
  4. แผ่นบน-ล่าง ทําจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิวเมลามีน 
  5. หน้าบานลิ้นชัก ทําจากไม้MDFหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ตีร่องลายลูกคลื่นตลอดแนว พ่นเคลือบสีดํา 
Polyester ขัดผิวเงา 
  6. ฝาหลังทําจากไม้MDFหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พ่นเคลือบสีดํา Polyester ขัดผิวเงา 
  7. มือจับตู้ ผลิตจาก Extruded Aluminium ฉีดข้ึนรูป 
  8. เหล็กยกหน้าท็อป ทําจากเหล็กทรงกลม ขนาด Ø41 มม. หนา 1.2 มม. ชุบโครเม่ียม 
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  9. ล้อทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดําแบบล้อคู่ ยึดกับแผ่นล่างด้วยสกูร 
  10. ผลิตจากโรงงานซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series และ ISO14001 series พร้อมแนบ
เอกสารรับรอง 
  11. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอัน เนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  9. ตู้เก็บของเอนกประสงค์ จํานวน 7 ตู้ 
 คุณลักษณะ 
  1. ตู้เก็บของ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 (ก)×50 (ล)×90(ส) ซม. จํานวน 1 ตัว 
  2. แผ่นท็อปทําจากไม้MDFหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ตีขอบเพล่ด้านใต้ท็อปโดยรอบ พ่นเคลือบสีดํา 
Polyester ขัดผิวเงา 
  3. แผ่นข้างทําจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน 
  4. แผ่นบน-ล่าง ทําจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิวเมลามีน 
  5. หน้าบานลิ้นชัก ทําจากไม้MDFหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ตีร่องลายลูกคลื่นตลอดแนว พ่นเคลือบสีดํา 
Polyester ขัดผิวเงา 
  6. หน้าบานเลื่อน ทําจากไม้MDFหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ตีร่องลายลูกคลื่นตลอดแนว พ่นเคลือบสีดํา 
Polyester ขัดผิวเงา 
  7. ฝาหลังทําจากไม้MDFหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เคลือบผิวเมลามีน 
  8. มือจับตู้ ผลิตจาก Extruded Aluminium ฉีดข้ึนรูป 
  9. เหล็กยกหน้าท็อป ทําจากเหล็กทรงกลม ขนาด Ø41 มม. หนา 1.2 มม. ชุบโครเม่ียม 
  10. ผลิตจากโรงงานซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series และ ISO14001 series พร้อมแนบ
เอกสารรับรอง 
  11. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอัน เนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  10. เก้าอ้ีทํางานผู้บริหาร จํานวน 7 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 60(ก)×62(ล)×110(ส) ซม. 
  2. โครงเบาะนั่งและพนักพิงเป็นไม้วีเนียร์ยางพาราอัดข้ึนรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 
  3. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ํา Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอ้ี ช่วงบน
ด้านข้างของพนักพิงประดับด้วยเพรตเหล็กแผ่นหนา 0.8 มม.ป้ัมข้ึนรูปทรงกะทะขนาด Ø 30 มม.ชุบโครเม่ียม 
  4. ใต้เบาะนั่งติดก้อนโยก Simple Synchronize Mechanisim พร้อมระบบ Back Lock 
  5. สามารถปรับสูงตํ่าได้ด้วยระบบ Gas Lift 
  6. ท้าวแขนเหล็กท่อกลมขนาดØ32มม. รีดปลายเรียว ชุบโครเม่ียม ส่วนบนท่ีวางมือฉีดหุ้มทับด้วย
ด้วยIntegral Polyurethane (PU) ฉีดข้ึนรูป 
  7. ขาเก้าอ้ีชนิด Die-Casting Aluminium  ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียว ปัดผิวเงา 
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  8. ล้อแบบล้อคู่ ทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป ขนาด Ø50 มม. 
  9. หุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง)  
  10. เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอัน เนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  11. เก้าอ้ีสําหรับผู้มาติดต่อ จํานวน 7 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 57(ก)×65(ล)×100(ส) ซม. 
  2. โครงเบาะนั่งและพนักพิงเป็นไม้วีเนียร์ยางพาราอัดข้ึนรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 
  3. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ํา Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอ้ีช่วงบน
ด้านข้างของพนักพิงประดับด้วยเพรตเหล็กแผ่นหนา 0.8 มม.ป้ัมข้ึนรูปทรงกะทะขนาด Ø 30 มม.ชุบโครเม่ียม 
  4. ท้าวแขนโครงเหล็กดัดข้ึนรูปชิ้นเดียวกันกับขาเก้าอ้ี ปิดทับด้านบนท่ีวางแขนด้วย Plastic 
[Polypropylene] ฉีดข้ึนรูปสีดํา 
  5. ขาเก้าอ้ีเหล็กท่อกลมขนาด Ø25 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ดัดข้ึนรูป ชุบโครเม่ียม 
ด้านล่างรองด้วยปุ่มพลาสติกฉีดข้ึนรูป ป้องกันล้มและการเสียดสีกับพ้ืนท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 
  6. หุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
  7. ผลิตจากโรงงานซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series พร้อมแนบเอกสารรับรอง 
 

  12. ชุดโซฟารับรอง 1+1 จํานวน 7 ชุด 
 คุณลักษณะ 
  1. โซฟาสําหรับพักคอย 1 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ตัว ขนาด 65 (ก) × 60(ล) × 60(ส) ซม. 
   1.1 โครงท่ีนั่งและพนักพิง ทํามาจากไม้อัดเพรสข้ึนรูปหนา 14 มม. 
   1.2 เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ํา Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอ้ี  
ชั้นนอกสุดบุด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) 
   1.3 ขาเก้าอ้ี ทําจากสแตนเลสแผ่นตัดข้ึนรูปขนาด 40×9 มม. ขัดผิวแบบมันเงาพร้อมเชื่อมน็อตติด
ต้ังปุมปลายขาปรับระดับได้ข้างละ 2 ชุด 
   1.4 หุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
  2. โต๊ะกลางโซฟา จํานวน 1 ตัว ขนาดไมน้อยกว่า 60 (ก) × 60(ล) × 40(ส) ซม. 
   2.1 แผ่นท็อปกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัยทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสยึดติดกับโครงขาด้วยแผ่นสแตน
เลสทรงกลมขนาด Ø75มม. หนา 10 มม. ด้วยกาว UV 
   2.2 ขาสแตนเลสแผ่นตัดข้ึนรูปขนาด 40×9 มม. เชื่อมข้ึนรูปท้ัง 4 ขา ขัดผิวแบบเงา 
  3. ผลิตจากโรงงานซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 series และ ISO14001 series พร้อมแนบ
เอกสารรับรอง 
  4. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอัน เนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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 13. โซฟายาว จํานวน 1 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 195(ก)×75(ล)×75(ส) ซม. 
  2. โครงสร้างไม้เบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig-Zag หนา 3 มม. เพ่ือ
เสริมความนุ่ม 
  3. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ําวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใย
สังเคราะห์ 
  4. ขาเป็นไม้ยางพารากลึงข้ึนรูปย้อมเคลือบสีโอ๊คแดง 
  5. วัสดุหุ้มหุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
 
  14. โซฟาเดี่ยว จํานวน 4 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 80(ก)×75(ล)×75(ส) ซม. 
  2. โครงสร้างไม้เบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig-Zag หนา 3 มม. เพ่ือ
เสริมความนุ่ม 
  3. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ําวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วย
ใยสังเคราะห์ 
  4. ขาเก้าอ้ีเป็นไม้ยางพารากลึงข้ึนรูปย้อมเคลือบสีโอ๊คแดง วัสดุหุ้มหุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
 

  15. โต๊ะกลางยาว จํานวน 1 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 90(ก)×60(ล)×38(ส) ซม. 
  2. หน้าท็อปโต๊ะ กรอบไม้ยางพาราข้ึนรูป หนารวม 40 มม. ตีขอบเพล่และมนตามแบบ ทําสีพ่น 
Polyurethane ย้อมสีโอ๊คแดง ช่องกลางวางกระจกสีชา หนา 6 มม. 
  3. โครงขาไม้ยางพารากลึงข้ึนรูปทรงกรวยขนาด Ø48 มม. ส่วนปลายเรียว ขนาดØ25 มม. ทําสีพ่น 
Polyurethane ย้อมสีโอ๊คแดง 
  4. ปลายขาทําจากพลาสติก Polyurethane ฉีดข้ึนรูปสีดํา ป้องกันการกระแทกเสียดสี และกันชื้น 
 

  16. โต๊ะข้างโซฟา จํานวน 2 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 60(ก)×60(ล)×38(ส) ซม. 
  2. หน้าท็อปโต๊ะ กรอบไม้ยางพาราข้ึนรูป หนารวม 40 มม. ตีขอบเพล่และมนตามแบบ ทําสีพ่น 
Polyurethane ย้อมสีโอ๊คแดง ช่องกลางวางกระจกสีชา หนา 6 มม. 
  3. โครงขาไม้ยางพารากลึงข้ึนรูปทรงกรวยขนาด Ø48 มม. ส่วนปลายเรียว ขนาดØ25 มม. ทําสีพ่น 
Polyurethane ย้อมสีโอ๊คแดง 
  4. ปลายขาทําจากพลาสติก Polyurethane ฉีดข้ึนรูปสีดํา ป้องกันการกระแทกเสียดสี และกันชื้น 
 



-8- 
 

  17. โต๊ะชุด 8 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ชุด 
 คุณลักษณะ 
  1. โต๊ะขนาด 90(ก) × 90(ล) × 75(ส) ซม. จํานวน 2 ตัว 
   1.1 ท็อปโต๊ะ ผลิตจากกระจกใส หนา 10 มม. ขนาด 90×90 ซม. เจียแต่งขอบ 
   1.2 เพรทรับท็อปโต๊ะ ผลิตจาก Die-casting Aluminium ข้ึนรูป แบบ 4 แฉก พ่นสีในระบบ 
Powder Coated ด้านบนปิดครอบด้วยแผ่นเหล็ก พับข้ึนรูป ชุบโครเม่ียม 
   1.3 ขาต้ัง ผลิตจากสแตนเลสท่อสี่เหลี่ยม ขนาด60×60×690 มม. หนา 1 มม. ขัดผิวเงา 
   1.4 ฐานล่าง ผลิตจากเหล็กแผ่น หน้า 6 มม. ตัดข้ึนรูปทรงสี่เหลี่ยมปิดหุ้มทับด้วยแผ่นสแตนเลส 
หนา 1 มม. ขัดผิวเงา 
  2. เก้าอ้ี ขนาด 45(ก) × 50(ล) × 80(ส) ซม. จํานวน 8 ตัว 
   2.1 โครงท่ีนั่งผลิตจากไม้ Particle Board หนา 16 มม. บุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรง
ตามเก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
   2.2 โครงเก้าอ้ีผลิตจากท่อเหล็กกลม ขนาด Ø16 มม. ดัดข้ึนรูป ชุบโครเม่ียม ด้านล่างของขา ปิด
ปลายด้วยพลาสติก 
 

  18. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 40 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 80(ก)×60(ล)×75(ส) ซม. ฃ 
  2. ท็อปโต๊ะทําจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ดหนาไม่น้อย 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน 
  3. ขาโต๊ะเหล็กแผ่นขนาด 245×42×650 มม. หนา 1.2 มม. เพรสข้ึนรูปตัวU ยึดประกอบเข้ากับคาน
บนเหล็กแผ่นเพรสข้ึนรูป ขนาด 495×75 มม. หนา 1.2 มม. ขาล่างขนาด 62×30×700 มม. หนา 1.5 มม. ฝา
ปิดข้างขนาด75×540 หนา 1.2 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating สามารถเดินสายไฟจากพ้ืนผ่านขาข้ึนท็อป
หน้าโต๊ะได้ 
  4. แผ่นบังตาทําจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบเมลามีน 
  5. ปุ่มรองขาโต๊ะทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป ปรับระดับได้ 
  6. แผ่นคีย์บอร์ดทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป สีกราไฟท์ ติดรางเลื่อนอลูมิเนียม 
  7. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 
  19. เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จํานวน 40 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 52(ก)×54(ล)×80(ส) ซม. 
  2. โครงขา เหล็กท่อรูปไข่ขนาด Ø15×30 มม. หนา 1.2 มม. ดัดข้ึนรูป เชื่อมประกอบ 
  3. เหล็กแหนบท่ีพิง: Springplate ผ่านข้ันตอนการตัด, ป๊ัมข้ึนรูป 
  4. เบาะนั่ง: ผลิตด้วยไม้อัดยางพาราข้ึนรูป 2 ชิ้น บุ Polyurethane Foam หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสี
ภายหลัง) 
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  5. เบาะพิง: ผลิตด้วยไม้อัดยางพาราข้ึนรูป 2 ชิ้น บุด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม (ระบุสีภายหลัง) 
  6. พลาสติกหูเก่ียวผลิตด้วยพลาสติก ABS สีดําฉีดข้ึนรูป 
  7. จุกรองขาผลิตด้วยพลาสติก Polyurethane ฉีดข้ึนรูป เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นระบบ Powder Coating 
  8. ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO 14001 
  9. สินค้าผ่านการรับรองความแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1253-2537  
  10. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุด
บกพร่องและรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  20. โต๊ะอาจารย์ 120 ซม. จํานวน 2 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120(ก)×60(ล)×75(ส) ซม. 
  2. ท็อปโต๊ะทําจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ผิวเคลือบเมลามีน 
  3. ขาโต๊ะเหล็กแผ่นขนาด 245×42×650 มม. หนา 1.2 มม. เพรสข้ึนรูปตัวU ยึดประกอบเข้า กับคาน
บนเหล็กแผ่นเพรสข้ึนรูป ขนาด 495×75 มม. หนา 1.2 มม. ขาล่างขนาด 62×30×700 มม. หนา 1.5 มม. ฝา
ปิดข้างขนาด75×540 หนา 1.2 มม. พ่นสีEpoxy Powder Coating สามารถเดินสายไฟจากพ้ืนผ่านขาข้ึนท็อป
หน้าโต๊ะได้ 
  4. แผ่นบังตาทําจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบเมลามีน 
  5. ปุ่มรองขาโต๊ะทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป ปรับระดับได้ 
  6. ใต้ท็อปโต๊ะมีตู้ลิ้นชักแบบ 2 ชั้นจํานวน 1 ตัว ขนาด 41(ก)×44(ล)×44(ส) ซม. พร้อมรางคีย์บอร์ด 
 

  21. เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 60(ก)×65(ล)×89(ส) ซม. 
  2. โครงสร้างทําจากท่อกลม ขนาด Ø18 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดข้ึนรูปเป็นชิ้นเดียวกันท้ังท่ี
นั่งและพนักพิง 
  3. เบาะนั่งและพนักพิง บุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอ้ี หุ้มด้วยหนังเทียม
(ระบุสีภายหลัง) 
  4. ใต้เบาะนั่งติด Tilt Mechanisim ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง
โดยมือหมุน 
  5. สามารถปรับสูงตํ่าได้ด้วยระบบ Gas Lift 
  6. ท้าวแขนทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับข้ึนรูป ชุบโครเม่ียม ด้านบนปิดทับด้วยไม้วี
เนียร์เพรสข้ึนรูปหนา 10 มม. บุด้วยฟองน้ําหุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
  7. ขาเก้าอ้ีชนิด Die-Casting Aluminium  ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียว ปัดผิวเงา 
  8. ล้อแบบล้อคู่ ทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป ขนาด Ø50 มม. 
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  22. ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 5 ฟุต  จํานวน 1 ตู้ 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 147(ก)×40(ล)×87(ส) ซม. 
  2. โครงตู้ทําจากเหล็กรีดเย็นมาตรฐาน JIS หนา 0.5 มม. 
  3. ภายในมีแผ่นชั้นไม่น้อยกว่า 2 แผ่น ทําจากเหล็กแผ่น ผ่านการพับข้ึนรูปและอาร์คเสริมรางน้ํา ปรับ
ระดับได้ 
  4. ตัวตู้ล็อคด้วยกุญแจล็อค 1 ชุด พร้อมมือจับแบบฝัง 
  5. ผลิตจากผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 
 

  23. ชุดโซฟารับรอง 1+1 จํานวน 4 ชุด 
 คุณลักษณะ 
  แต่ละชุดประกอบด้วย 
  1. โซฟาเด่ียว ขนาดไม่น้อยกว่า 80(ก)×65(ล)×70(ส) ซม. จํานวน 2 ตัว 
  2. โครงสร้างไม้เบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig-Zag หนา 3 มม. เพ่ือ
เสริมความนุ่ม 
  3. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ํา Polyurethane ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา ชั้นนอกสุดบุ
ด้วยใยสังเคราะห์ 
  4. ขาเก้าอ้ีเป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø25 หนา 1.5 มม. ชุบโครเม่ียม ปลายขาติดพลาสติกปรับระดับได 
  5. วัสดุหุ้มหุ้มด้วยหนังเทียม(ระบสีภายหลัง) 
  6. โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 60(ก)×60(ล)×40(ส) ซม. จํานวน 1 ตัว 
  7. แผ่นหน้าท็อปเป็นกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัยพ่นเคลือบสีเมทัลลิค 
  8. ชั้นวางของเป็นกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัยพ่นเคลือบสีเมทัลลิค 
  9. โครงสร้างขาเป็นเหล็กท่อกลม ขนาด Ø25 × หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบ ทําจาก
อลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป 
  10. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุด
บกพร่องและรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  24. ชุดโซฟา 2+2 จํานวน 2 ชุด 
 คุณลักษณะ 
  1. โซฟาสองท่ีนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 130(ก)×65(ล)×70(ส) ซม. จํานวน 2 ตัว 
  2. โครงสร้างไม้เบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig-Zag หนา 3 มม. เพ่ือ
เสริมความนุ่ม 
  3. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ํา Polyurethane ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา ชั้นนอกสุดบุ
ด้วยใยสังเคราะห์ 
  4. ขาเก้าอ้ีเป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø25 หนา 1.5 มม. ชุบโครเม่ียม ปลายขาติดพลาสติกปรับระดับได้ 
  5. วัสดุหุ้มหุ้มด้วยหนังเทียม(ระบสีภายหลัง) 
  6. โต๊ะกลางยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 90(ก)×60(ล)×40(ส) ซม. จํานวน 1 ตัว 
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  7. แผ่นหน้าท็อปเป็นกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัยพ่นเคลือบสีเมทัลลิค 
  8. ชั้นวางของเป็นกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัยพ่นเคลือบสีเมทัลลิค 
  9. โครงสร้างขาเป็นเหล็กท่อกลม ขนาด Ø25 × หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบ ทําจาก
อลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป 
 

  25. ชุดโซฟา 3+1+1 จํานวน 2 ชุด 
 คุณลักษณะ 
  1. โซฟาเด่ียว ขนาดไม่น้อยกว่า 80(ก)×65(ล)×70(ส) ซม. จํานวน 2 ตัว 
  2. โซฟา 3 ท่ีนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 180(ก)×65(ล)×70(ส) ซม. จํานวน 1 ตัว 
  3. โครงสร้างไม้เบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig-Zag หนา 3 มม. เพ่ือ
เสริมความนุ่ม 
  4. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ํา Polyurethane ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา ชั้นนอกสุดบุ
ด้วยใยสังเคราะห์ 
  5. ขาเก้าอ้ีเป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø25 หนา 1.5 มม. ชุบโครเม่ียม ปลายขาติดพลาสติกปรับระดับได้ 
  6. วัสดุหุ้มหุ้มด้วยหนังเทียม(ระบสีภายหลัง) 
  7. โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 90(ก)×60(ล)×40(ส) ซม. จํานวน 1 ตัว 
  8. แผ่นหน้าท็อปเป็นกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัยพ่นเคลือบสีเมทัลลิค 
  9. ชั้นวางของเป็นกระจกใสหนา 12 มม. อบนิรภัยพ่นเคลือบสีเมทัลลิ 
  10. โครงสร้างขาเป็นเหล็กท่อกลม ขนาด Ø25 × หนา 1.5 มม. เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบ ทํา
จากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป 
  11. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุด
บกพร่องและรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  26. โต๊ะประชุม 10 ท่ีนั่ง ขนาด 320 ซม. จํานวน 2 ชุด 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 320(ก)×120(ล)×75(ส) ซม. 
  2. ท็อปโต๊ะทําจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ผิวเคลือบเมลามีน 
  3. โครงขาโต๊ะ แบบ 2 ช่วงสลับกัน ช่วงบนทําจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า Ø50 มม. หนาไม่
น้อยกว่า1.4 มม. รีดปลายเรียวพ่นสีขาว ช่วงล่างทําจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่าØ25 มม. หนาไม่น้อย
กว่า 1.4 มม.   รีดปลายเรียว ชุบโครเม่ียม 
  4. เพรทยึดหน้าโต๊ะทําจาก Die-Casting Aluminium  ฉีดข้ึนรูป พ่นสีดํา 
 
  5. คานรับน้ําหนักโต๊ะทําจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 19×38 มม.หนาไม่น้อยกว่า  
1.2 มม. พ่นสีดํา 
  6. แผ่นบังตาทําจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบเมลามีน 
  7. ปุ่มรองขาโต๊ะทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป หุ้มแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ ปรับระดับได้ 
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  27. เก้าอ้ีประชุม จํานวน 20 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 55(ก)×60(ล)×86(ส) ซม. 
  2. เบาะนั่งและพนักพิงทําจากไม้วีเนียร์เพรสข้ึนรูปเป็นชิ้นเดียวกันท้ังตัว หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 
  3. เบาะนั่งและพนักพิง บุด้วยฟองน้ําPolyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอ้ี ขาเก้าอ้ี
เหล็กท่อรูปวงรีขนาด Ø18×36 มม. ดัดข้ึนรูปชุบโครเม่ียม ด้านล่างติดปุ่มกันกระแทก 
  4. ท้าวแขน Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปปัดเงา ด้านบนหุ้มเบาะวัสดุเดียวกับเบาะนั่ง 
  5. หุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
  6. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  28. โต๊ะประชุมแบบต่อตรง จํานวน 17 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 150(ก)×60(ล)×75(ส) ซม. 
  2. แผ่นท็อปหนา 28 มม. ทําจากไม้ Particle Board เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film  
ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.  
  3. ขาโต๊ะทําจากเสาต้ังคู่เป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø 40 มม.หนา 1.0 มม. ชุบโครเม่ียม คานบนเป็น
เหล็กแผ่นเพรสข้ึนรูปขนาดไม่น้อยกว่า 50×30×50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ขาล่างขนาดไม่น้อยกว่า 
62×30×54 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ฝาปิดข้างทําจากเหล็กแผ่น  ขนาด 165×640 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน 
  4. แผ่นบังตา หนา 16 มม. ทําจากไม้ Particle Board เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film  
ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. มีแท่งเหล็กขนาด Ø12 มม. ชุบโครเม่ียมคํ้าหน้าท็อปกันแอ่น 3 อัน 
  5. มีปุมปรับระดับขาโต๊ะทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป ปรับความสูง-ตํ่า ด้วยระบบแกนเกลียว 
  6. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 
 

  29. เก้าอ้ีประชุม จํานวน 32 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. เก้าอ้ีประชุมขนาด ไม่น้อยกว่า 65(ก)×65(ล)×94(ส) ซม. 
  2. โครงไม้วีเนียร์ยางพาราแบบประกบกัน 2 ชิ้น ด้านนอกหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ด้านในหนาไม่น้อย
กว่า 8 มม. 
   3. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ํา Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูงตัดแต่งรูปทรงตามแบบ
ของเก้าอ้ี 
  4. หุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
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  5. ใต้เบาะนั่งติดก้อนโยก Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง
ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน 
  6. ปรับความสูงตํ่าด้วยระบบไฮโดรลิค 
  7. ท้าวแขนทําจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวทรงโค้ง ด้านบนท่ีรองแขนทําจาก 
Integral Polyurethane ฉีดข้ึนรูปสีดํา 
  8. ขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉกทําด้วย  Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวปัดผิวงาม 
  9. ลูกล้อแบบล้อคู่ ขนาด Ø 45 มม.  
  10. ผู้เสนอราคาแนบเอกสารการรับประกันซ่ึงออกจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือรับประกันความชํารุดบกพร่อง
และรับรองการซ่อมและสํารองอะไหล่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตกรณีเกิดความชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  30. เก้าอ้ีประธานประชุม จํานวน 1 ตัว 
 คุณลักษณะ 
  1. เก้าอ้ีประชุมขนาด ไม่น้อยกว่า 65(ก)×65(ล)×115(ส) ซม. 
  2. โครงไม้วีเนียร์ยางพาราแบบประกบกัน 2 ชิ้น ด้านนอกหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ด้านในหนาไม่น้อย
กว่า 8 มม. 
  3. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ํา Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูงตัดแต่งรูปทรงตามแบบ
ของเก้าอ้ี 
  4. หุ้มด้วยหนังเทียม(ระบุสีภายหลัง) 
  5. ใต้เบาะนั่งติดก้อนโยก Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง
ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน 
  6. ปรับความสูงตํ่าด้วยระบบไฮโดรลิค 
  7. ท้าวแขนทําจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวทรงโค้ง ด้านบนท่ีรองแขนทําจาก 
Integral Polyurethane ฉีดข้ึนรูปสีดํา 
  8. ขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉกทําด้วย  Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวปัดผิวงาม ลูกล้อแบบล้อ
คู่ ขนาด Ø 45 มม. 
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