
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วย ชั้นที่ 7 

ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
............................................................................... 

 
1. ความต้องการ 

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วย ชั้นที่ 7  ต าบลบางตลาด   
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน 

   เพ่ือเปิดให้บริการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน)  ขยายการบริการ
ทางการแพทย์ รองรับกับจ านวนผู้มารับบริการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต  และรวมถึงรองรับการเรียนการสอน การวิจัย
ของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตามพันธกิจของโรงพยาบาล  
 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
  ผู้ขายต้องด าเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ตามสภาพพ้ืนที่จริง จนสามารถใช้งานได้เรียบร้อย 
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F1-05/1 : ตู้สูง : HM-6,MO-2,MO-3,HM-3,HM-2    จ านวน  9 ใบ 
ขนาด : 100 x 40 x 200 เซนติเมตร 
 
ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า  20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                         -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบาน
ทับขอบ 
                        -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                        -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสดี า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม. 
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F1-06 : ตู้สูง : SI-9,MI-9   จ านวน 2 ใบ 
ขนาด : 100 x 50 x 200 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 
มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า  20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                       -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้ หน้าบานกระจกขาวใส ความ
หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
                       -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                      - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F1-07/1 : ตู้สูง : MO-4,SI-16,SI-14  จ านวน  5  ใบ 
ขนาด : 120 x 40 x 200 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                         ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                        -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม. 
                      -  กุญแจ แบบแกนสั้น ล็อกซ้าย  ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH 
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อ 
ทางราชการ 
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F1-08 : ตู้สูง : MI-16,SI-14,MI-14,MI-8,SI-8,MI-18,HM-2  จ านวน  21 ใบ 
ขนาด : 140 x 40 x 200 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                         ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                          -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                           -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                          -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                          -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                         -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F1-10 : ตู้สูง : MI-10,SI-9,MI-9   จ านวน 5 ใบ 
ขนาด : 150 x 50 x 200 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                        -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                       -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮ
กรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                      -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                     -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า  20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                     -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                    -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                    -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                    -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 28 มม.  
                    -  ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F2-03 : ตู้เต้ีย : MO-02,MO-03   จ านวน  2 ใบ 
ขนาด : 80 x 40 x 65 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า  20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                         -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบาน
ทับขอบ 
                         -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                         -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสดี า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม. 
                         - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F2-04/2 : ตู้เต้ีย : MO-09  จ านวน  1 ใบ 
ขนาด : 100 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                        -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                        -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                       -  รางเลื่อนใช้ไกด์รางเลื่อนพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                      - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F2-05 : ตู้เต้ีย : MI-15  จ านวน 2 ใบ 
ขนาด : 120 x 40 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                         ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า  20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                         -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบาน
ทับขอบ 
                         -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                         -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสดี า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม. 
                         - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F2-06 : ตู้เต้ีย : SI-19,MI-19  จ านวน  4 ใบ 
ขนาด : 120 x 40 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                       -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                       -  รางเลื่อนใช้ไกด์รางเลื่อนพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                        - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F2-07 : ตู้เต้ีย : SI-1,MI-1,SI-15,MO-8,MO-9  จ านวน  10 ใบ 
ขนาด : 120 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยวกว่า  20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                         -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                        -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                        -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสดี า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม. 
                        - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F2-09 : ตู้เต้ีย : SI-2,MI-2  จ านวน  4 ใบ 
ขนาด : 140 x 30 x 75 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                        -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                       -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                       -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสดี า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม. 
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F2-10 : ตู้เต้ีย : MI-17   จ านวน  2  ใบ 
ขนาด : 140 x 40 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                        -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสขีาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า  20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                      -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                      -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                      -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                      -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสดี า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 28 มม. 
                      - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F3-07 : ตู้แขวน : MO-1  จ านวน 1 ใบ 
ขนาด : 150 x 30 x 90 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส 
ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                        -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                        -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                        - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F3-06/2 : ตู้แขวน : MO-1,MI-9,MI-17  จ านวน 5 ใบ 
ขนาด : 140 x 30 x 90 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                         ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                          -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                          -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส 
ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า  20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                       -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                       -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F3-03 : ตู้แขวน : MO-9 จ านวน 1 ใบ 
ขนาด : 100 x 30 x 90 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่นอ้ยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส 
ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                        -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไมน่้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหนา้บานทับ
ขอบ 
                        -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                        - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F3-05 : ตู้แขวน : MO-9,MO-8,SI-15,SI-16,MI-15,MI-16  จ านวน 17 ใบ 
ขนาด : 120 x 30 x 90 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ PVC  Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส 
ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผ่นชั้น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปรับระดับได ้
                        -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                        -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                        - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-06 : Counter : MI-16 จ านวน 2 ใบ 
ขนาด : 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม ้ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. 
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-10 : Counter : MI-9,SI-9 ,MI-16,SI-16  จ านวน 6 ใบ 
ขนาด : 140 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                        -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                      -  คานกันแอ่น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                      -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า  
0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                      -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                      -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                      -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 28 มม.  
                     - อ่างซิ้งค์ สแตนเลส 1 หลุม ไม่มีที่พัก พร้อมสะดอือ่าง และชุดถังดักไขมัน 
                     - ก๊อกน้ าซิ้งค์เดี่ยว แสตนเลสสตีล คอตัว J 
                    - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-05.1/2 : Counter : HM-6,  จ านวน 3 ใบ 
ขนาด : 120/120 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       - หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                       -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt สีขาว  
                       -  รางลิ้นชัก ใช้รางลิ้นชักชนิดลูกปืน 2 ตอน ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                       -  ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-11 : Counter : MO-1  จ านวน 2 ใบ 
ขนาด : 140 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. 
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         - หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  รางลิ้นชัก ใช้รางลิ้นชักชนิดลูกปืน 2 ตอน ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH 
                        -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                        -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-12 : Counter : MO-1  จ านวน 2 ใบ 
ขนาด : 140 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                        -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        - หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt สีขาว  
                       -  รางลิ้นชัก ใช้รางลิ้นชักชนิดลูกปืน 2 ตอน ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH 
                      -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                      -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 28 มม.  
                     - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-16 : Counter : MI-1,MO-1,SI-1,SI-19  จ านวน 6 ใบ 
ขนาด : 150 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนต
สีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  คานกันแอ่น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยวก่า 25 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                        -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                       - อ่างซิ้งค์ สแตนเลส 1 หลุม ไม่มีที่พัก พร้อมสะดืออ่าง 
                       - ก๊อกน้ าซิ้งค์เดี่ยว แสตนเลสสตีล คอตัว J 
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-19/2 : Counter : MI-1,SI-1,HM-6  จ านวน 11 ใบ 
ขนาด : 150 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         - หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt สีขาว  
                         -  รางลิ้นชัก ใช้รางลิ้นชักชนิดลูกปืน 2 ตอน ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH 
                        -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                        -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-25 : Counter : MI-4,SI-4,  จ านวน 2 ใบ 
ขนาด : 200 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                        -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส 
ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                        -  คานกันแอ่น ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยวก่า 25 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                       -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                       -  บานพับ ใช้บานพับถ้วย ขนาด 35 มม.ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH ส าหรับหน้าบานทับ
ขอบ 
                       -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                       -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                       - อ่างซิ้งค์ สแตนเลส 1 หลุม ไม่มีที่พัก พร้อมสะดืออ่าง 
                       - ก๊อกน้ าซิ้งค์เดี่ยว แสตนเลสสตีล คอตัว J 
                       - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-23/1 : Counter : MI-1,SI-1,KM-6   จ านวน 9 ใบ 
ขนาด : 170 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                       -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                      -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                      -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                      -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                      -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                     - หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                     -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt สีขาว  
                     -  รางลิ้นชัก ใช้รางลิ้นชักชนิดลูกปืน 2 ตอน ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH 
                     -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                     -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 28 มม.  
                     - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
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F4-27.1/2 : Counter : MI-1,SI-1   จ านวน 4 ใบ 
ขนาด : 200 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ข้อมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสร้างเป็นไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดทับหน้าด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 
                        ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ยึดประสานโครงสร้างด้วยกาวและลูกแม๊ก 
                         -  Top ใช้ไม้ แผ่นส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงข้าง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยีห่้อ Wilsonart หรือ FORMICA 
หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.  
                         - หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ ยี่ห้อ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ 
EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลายไม้  
                         -  หน้าบาน ใช้ไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่ห้อ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบ  PVC Edging ด้วยกาว Hot melt สีขาว  
                         -  รางลิ้นชัก ใช้รางลิ้นชักชนิดลูกปืน 2 ตอน ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH 
                         -  มือจับ ใช้มือจับยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ์  
                         -  ขากันกระแทก ใช้ขากันกระแทกยี่ห้อ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีด า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28 มม.  
                         - ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 10 ซม.  หรือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
 
F-8 โต๊ะตรวจคนไข้ (SI-15,MO-2,MO-3,HM-3,MI-17,SI-17,….) จ านวน  18  ตัว 
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มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้  
ขนาด :  1.60 x 1.00 x 0.80 ม.  (ยาว x กว้าง x สูง) 
ข้อมูลทางเทคนิค : TOP วัสดุเป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด  ความหนา  19  มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนต                       
ความหนา 0.7 มม. ปิดขอบกันกระแทกด้วย PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลบมุมด้วยเครื่องจักร                 
เจาะรูใส่คอมแบ๊ท พลาสติกฉีดขึ้นรูป 

-  แผงข้าง เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด ความหน้า 19 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนต ความหนา 0.7 มม.                            
             ปิดขอบกัน กระแทกด้วย PVC Edging ด้วยกาว Hot melt ลบมุมด้วยเครื่องจักร 

- หน้าลิ้นชัก เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด ความหนา 16 มม. พร้อมบากเป็นมือจับในตัว ปิดทับด้วยแผ่น 
ลามิเนต ความหนา ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ปิดขอบด้วยกันกระแทก PVC Edging ด้วยกาว Hot melt 
ลบมุมด้วยเครื่องจักร 

- รางลิ้นชัก เป็นระบบรางลูกปืน ความยาวรางไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร  ความกว้างราง 
ไม่น้อยกว่า 27 มม.  ยี่ห้อ Hafele, Modernform หรือ Hettich 

-  ชั้นปรับระดับได้ 
 

F7-1 เก้าอี้ส านักงาน พนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขน ชนิดมีล้อ จ านวน 16 ตัว 
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เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขน ชนิดมีล้อ  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด : กว้าง 63 x  ลึก 70 x สูง 102 ซม. 
โครงเก้าอ้ี : โครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งที่นั่งและพนักพิง(Monosbell)หนาไม่น้อยกว่า 
                      12 มม. 
ฟองน้ า : เบาะนั่งและพนักพิงท าจากฟองน้ าPolyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอ้ี 
วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) 
ใต้เบาะนั่ง : ติด Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง 
  ปรับความนุ่มนวลของการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน 
การปรับสูง-ต่ า : ปรับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิก (Gas lift) ปรับความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม. 
ที่ท้าวแขน : ท าจากพลาสติก Polypropylece (PP) ฉีดข้ึนรูปสีด า ยึดติดตายกับเบาะหนังและพนักพิง 
ขาเก้าอี้ : ท าจากพลาสติก Polypropylece (PP) ฉีดข้ึนรูปสีด า แบบ 5 แฉก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  650 

มม. (วัดรวมล้อ) 
ล้อ : ล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า 
สี :  สามารถเลือกสีได้ภายหลัง 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน  บวกลบ  ไม่เกิน 50 มม. 
 
F7-15 เก้าอี้ทานข้าว จ านวน 12 ตัว 
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เก้าอ้ีทานข้าว  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด :  กว้าง 43 x ลึก 56 x สูง 86 ซม. 
โครงเก้าอ้ี :  เป็นเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 19 มม. ดัดขึ้นรูป ชุปโครเมี่ยม 
                       พร้อมลูกยางพลาสติกปิดปลายขา  
โครงไม้เบาะนั่ง   : เป็น่ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. บุฟองน้ า หุ้มด้วยหนังเทียม  
โครงไม้พนักพิง     :  เป็นไม้วีเนียร์ยางพารา  ขึ้นรูปโคล้งตามหลังพิง เพ่ือรับแผ่นหลัง ความหนาไม่น้อยกว่า 
                          12 มม. บุฟองน้ า หุ้มด้วยหนังเทียม 
สีเบาะและพนักพิง  : สามารถเลือกสีภายหลัง 
 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน บวกลบ  ไม่เกิน 20 มม 
 
 

F7-4 เก้าอี้ส านักงาน พนักพิงเต้ีย มีที่ท้าวแขน ชนิดมีล้อ จ านวน 43 ตัว 
 

 
 

 
เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงเตี้ย มีที่ท้าวแขน ชนิดมีล้อ  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 
ขนาด  : กว้าง 55 x ลึก 61 x สูง 85 ซม. 
โครงเก้าอ้ี : โครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งที่นั่งและพนักพิง (Monoshell)  
                      หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 
ฟองน้ า : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ า Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอ้ี  
ใต้เบาะนั่ง : ติด Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง 
 ปรับความนุ่มนวลของการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน 
ปรับสูง-ต่ า : ปรับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิค (Gas Lift) ปรับความสูงของเบาะน่ังได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม. 
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ท้าวแขน : ท าจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปปัดผิวเงา ขนาดหน้าตัดกว้างไม่น้อยกว่า 
                     36 มม. หุ้มทับที่วางแขนด้วย Integral Polyurethane (PU) ฉีดข้ึนรูป สีด า 
ขาเก้าอี้ : แบบ 5 แฉก ท าด้วย Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปช้ินเดียวปัดผิวเงาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                      ไม่น้อยกว่า 630 มม. (วัดรวมล้อ) 
ล้อ : ล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า 
วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) 
สี           :  สามารถเลือกสีได้ภายหลัง   
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน บวกลบ  ไม่เกิน 50 มม. 
 

F7-5 เก้าอี้ส านักงาน พนักพิงเต้ีย โครงเหล็กดัดมีที่ท้าวแขน  จ านวน 10 ตัว 
 
 

                     

 

เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงเตี้ย โครงเหล็กดัดมีท่ีท้าวแขน มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด  :  กว้าง 55x ลึก 63 x สูง 93 ซม. /เบาะนั่งขนาดไม่น้อยกว่า 49 x 51 ซม.  
                        เบาะพิงไม่น้อยกว่าขนาด 47 x 57 ซม.  
โครงในเก้าอ้ี :  ผลิตจากไม้วีเนียร์ยางพาราข้ึนรูป แยกเบาะนั่งและพนักพิงหนาไม่น้อยกว่า 14 มม. 
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โครงขาเก้าอี้ :  โครงเหล็กท่อกลมชุบโครเมี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25  มม. ดัดขึ้นเป็น 
                       ทรงเก้าอ้ี ชิ้นเดียว พร้อมที่ท้าวแขนปิดรองด้านบนด้วยพลาสติกฉีดข้ึนรูป 
                       ด้านล่างติดปุ่มพลาสติกป้องกันการกระแทกและเสียดสี 
ฟองน้ า  :  เบาะนั่ง และพนักพิงผลิตจากฟองน้ าPolyurethane Foam ปรับแต่งรูปทรงตามแบบ 
                        ของเก้าอ้ี 
วัสดุหุ้ม  :  หนังเทียม (PVC) 
สี           :  สามารถเลือกสีได้ภายหลัง 
 

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน บวกลบ  ไม่เกิน 50 มม. 

 
F7-17 โซฟารับแขก ขนาด 2 ที่น่ัง  จ านวน  3 ตัว 
 
 

                            
 
 
โซฟารับแขก ขนาด 2 ที่นั่ง (MI-16,SI-16) 
มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด :  กว้าง 136 x ลึก 74 x สูง 84 ซม. 
โครงโซฟา :  ผลิตจากไม้เบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กท่อขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเบาะนั่งติดสปริง Zig-Zag 
หนาไม่น้อยกว่า  3  มม. เพ่ือเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง 

ฟองน้ า :  เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ าPolyurethane Foam  ความหนาแน่นสูง ชั้นนอกสุดบุด้วย              
ใยสังเคราะห์ (Fiber Fill) เพ่ือเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง 
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ขาเก้าอี้ :  ท าจาก Stainless Steel กล่องสี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1x2 นิ้ว                                 

หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมติดกับโครงคานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                          
ไม่น้อยกว่า 1x2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พ่นสีEpoxy Powder Coating สีด า                  
พร้อมลูกยางปิดปลายขาเพ่ือป้องกันการกระแทกหรือเสียดสี  

วัสดุหุ้มเบาะนั่งและพนักพิง :  หุ้มด้วยหนังPU  
สีของโซฟา :  สามารถเลือกสีได้ภายหลัง 
 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ  อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน บวกลบ  ไม่เกิน 50 มม. 
 
 
F-16  โซฟารับแขก ขนาด  3  ที่นั่ง   จ านวน 5  ตัว 

 

                       

                 

โซฟารับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง ( HM-1,MI-16,SI-16 ) 

มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด :  กว้าง 195 x ลึก 74 x สูง 84 ซม.  

โครงโซฟา :  ผลิตจากไม้เบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเบาะนั่งติดสปริง  Zig-Zag 
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เพ่ือเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง 

ฟองน้ า :  เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ าPolyurethane Foam ความหนาแน่นสูง ชั้นนอกสุดบุด้วยใย
สังเคราะห์ (Fiber Fill) เพ่ือเสริมความนุ่มนวลในการนั่ง 
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ขาเก้าอี้ :  ท าจาก Stainless Steel กล่องสี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 x 2 นิ้ว                        
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมติดกับโครงคานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                        
ไม่น้อยกว่า 1 x 2 นิ้ว  หนาไม่น้อยกว่า 1.2  มม.  พ่นสี Epoxy Powder Coating  สีด าพร้อมลูกยาง
ปิดปลายขาเพ่ือป้องกันการกระแทกหรือเสียดสี 

วัสดุหุ้มเบาะนั่งและพนักพิง :  หุ้มด้วยหนังPU  

สีของโซฟา :  สามารถเลือกสีได้ภายหลัง 

 

หมายเหตุ :  ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน  บวกลบ  ไม่เกิน 50 มม. 

 
F7-14 โต๊ะทานอาหารทรงสี่เหลี่ยม (MI-16,SI-16)  จ านวน 2  ตัว 
 
 
                   

                                   
 
 
โต๊ะทานอาหารทรงสี่เหลี่ยม  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด :  กว้าง 120 x ลึก 80 x สูง 75 ซม. 
โครงขาโต๊ะ :  ท าจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มม. หนาไม่น้อยกว่า 
                       1.2 มม. ขึ้นรูปพ่นสีในระบบPowder Coated 
แผ่นหน้าโต๊ะ :  ผลิตจากไม้Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ผิวเคลือบด้วย Melamine Resin 
                      Film  ในระบบShort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาว 
                       Hot Melt        ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร 
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ปุ่มปรับระดับ :  ปลายขาทั้ง 4 ขา ติดปุ่มปรับระดับท าจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวเหล็ก 
                      ชุบซิงค์ 
 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน บวกลบ  ไม่เกิน 20 มม 
 

F7-21 โต๊ะประชุมขนาด 10  ที่น่ัง ขนาดกว้าง 320 x ลึก 120 x 75 ซม.   จ านวน 2  ตัว 
 

 

 
 
โต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่น่ังขนาดกว้าง 320 x ลึก 120 x 75 ซม.  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้  

ขนาด :  กว้าง 320 x ลึก 120 x 75 ซม. 
แผ่นหน้าโต๊ะ :  ผลิตจากไมP้article Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ผิวเคลือบด้วย Melamine Resin Film                                      

ในระบบShort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวHot Melt                                     
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร                   

โครงขาโต๊ะ :  เป็นเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  44  มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.                                    
พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อนสลับกับเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                                      
ไม่น้อยกว่า 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. รีดปลายขาเรียว (Tapered)                                                    
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 21 มม. ชุบโครเมียม  

ซองรับหน้าโต๊ะ :  เป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พับขึ้นเป็นรูปตัวU ขนาดไม่น้อยกว่า                                
                       กว้าง 550 x ลึก 55 x สูง 60 มม. พ่นสEีpoxy Powder Coatingอบความร้อน 
คานรับน้ าหนัก     : แบบคานคู่ เหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 32 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม  พร้อมจุกปิดปลายท่อ

พลาสติกฉีดขึ้นรูป 
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ปุ่มรองขา :  ท าจากเหล็กเพรสขึ้นรูป  หุ้มทับแกนเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10  มม.                     
                      ปรับเอียงองศาได้ ด้านล่างครอบปิดกับพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีด า  
อุปกรณ์ :  ยึดประกอบโครงขากับแผ่นหน้าท๊อปด้วยพุกเหล็กแบบมีปกี ขนาดไม่น้อยกว่าM8 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน บวกลบ  ไม่เกิน 20 มม.  
 
 

F7-2 เก้าอี้พักคอย 3 ที่น่ัง   จ านวน  7 ตัว 

 

 

เก้าอี้พักคอย 3 ที่น่ัง  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี 

ขนาด     :  กว้าง 162 x ลึก 58 x สูง 81 ซม. 

โครงเก้าอี้ : โครงไม้อัดยางพาราขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  แบบแยกเบาะนั่งและพนักพิง 
เบาะนั่งและพนักพิง     : เป็นฟองน้ าท าด้วย Polyurethane Foam ตัดแต่งข้ึนรูปทรงตามแบบเก้าอี ้
โครงที่น่ัง  :  เหล็กท่อรูปวงรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15x30 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
                ดัดขึ้นรูป  พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating อบความร้อน ด้านล่างติดปุ่มพลาสติก 
                ป้องกันการกระแทก หรือเสียดสี 
โครงขา     : คานเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. สีฝุ่น  Epoxy  
                Powder Coating อบความร้อน ยึดติดกับโครงขาเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                ไม่น้อยกว่า 38 มม. รีดปลายเรียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 มม. เชื่อมติดกับ 
                เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ส่วนปลายขาติดปุ่มพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีด าปรับระดับได ้
                20 มม. 
วัสดุหุ้ม    : หนังเทียม  (PVC) 
สีเบาะและพนักพิง          :  สามารถเลือกสีภายหลัง  
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน บวกลบ  ไม่เกิน 20 มม 

 



-37- 
 

B-01   เตียงนอน 2  ชั้น                     จ านวน 10 เตียง 

 

 

                      
 
มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้  
ขนาด :  110 x 210 x 192 เซนติเมตร  (กว้าง x ยาว x สูง.) 
โครงเตียง      ท าด้วยเหล็กพ่นสี    
หัวเตียง        ท าด้วยเหล็กพ่นสี ดัดเป็นลวดลาย  
บันได          มีบันได  ติดกับโครงเตียง  เพื่อขึ้น-ลง สะดวก 
พื้นเตียง       ท าจากเหล็กพ่นสี  เป็นรูปตาข่าย  เพ่ือรองรับน้ าหนัก   ทั้ง 2 ช้ัน  ช้ันท่ี 2 มีราวกันตกท าจาก 
                 เหล็กพ่นสี   ในแต่ละชั้นมีไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า   15 มิลลิเมตร                  
ที่นอน         เป็นแบบฟองน้ าหนา ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จ านวน  20  ที่  
 
 
 
  หมายเหต ุ               ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 5 ซม. 
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C -01   ตู้เสื้อผ้า                          จ านวน  8   ตู้ 

 

 

 

 

 

มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้  
ขนาด :  0.90 x 0.50 x 1.73 ม.  (กว้าง x ลึก x สูง.) 
ตัวตู้            ท าจากไม้ปาติเคิล  มีบานประตูปิด-เปิด  จ านวน 2 บาน  พร้อมกุญแจ 
ลิ้นชัก          มีลิ้นชัก    2  ลิ้นชัก  พร้อมกุญแจ 
ภายในตู้       มีราวส าหรับแขวน 
                  
หมายเหต ุ                ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 5 ซม. 
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ตู้ข้างเตียง (สแตนเลส) (SI,MI,HM)   จ านวน 32 ตู้ 

 

 

 

 

 

 
มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้  
ขนาด :  15 x 18 x 30  นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง.) 
ตัวตู้            ท าจากสแตนเลส  มีบานประตูปิด-เปิด  จ านวน 1 บาน  มีล้อส าหรับเลื่อนไปมา 
ลิ้นชัก          มีลิ้นชัก    1 ลิ้นชัก  พร้อมขอบราวกั้น 3 ด้าน 
                  
หมายเหต ุ                ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 5 ซม. 
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โต๊ะคร่อมเตียง (SI,MI,HM)  จ านวน  50  ตัว  
 

 

 

 

 

 
มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้  
  เป็นโต๊ะเอนกประสงค์ ส าหรับผู้ป่วยบนเตียงในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งรับประทานอาหาร  เขียนหนังสือ  น่ังอ่าน

หนังสือ 
ขนาด :        40 x 80 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว) 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- พื้นหน้าโต๊ะท าด้วยโฟเมก้าลายไม้ ( White Oak Color) หุ้มขอบสแตนเลส  
- สามารถปรับสูง – ต่ า ได้ระหว่าง 80 -120 เซนติเมตร  
- ส่วนฐานท าด้วยสแตนเลส มีล้อ 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สามารถสอดฐาน 

เข้าใต้เตียงได้ 
                  
หมายเหต ุ                ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่าง บวกลบ ไม่เกิน 5 ซม. 
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F-30 ชั้นเหล็กฉากเก็บพัสดุภัณฑ์   (HM-4)  จ านวน  10  อัน 

 

 

 

ชั้นเหล็กฉาบเก็บพัสดุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังน้ี 

ขนาด 918 x 460 x1800  มม. 

ตัวชั้น       : ท าด้วยเหล็ก  

              : มีแผ่นช้ัน 6 แผ่น มีทั้งหมด 5 ช่อง 

              : แผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่ าได้ตามลักษณะของการใช้งาน  
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ตู้ล๊อคเกอร์เหล็ก 6  ประตู   จ านวน 10 ตู้ 

 

 

 

 

 

ตู้ล๊อคเกอร์เหล็ก 6  ประตู  (SI-16,MI-16 )   
ขนาด กว้างxลึกxสูง (มม.)    : 915x457x1830 มม. 

ข้อมูลทางเทคนิค :  

- ท าด้วยเหล็ก หนา 0.6 มม. พ่นสีอบความร้อน ก่อนพ่นสีต้องผ่านการชุบน้ ายากันสนิม 
- ตัวตู้แบ่งเป็น 6 ช่อง แต่ละช่องภายในเป็นช่องโล่ง 
- ภายนอกเป็นประตู เปิด – ปิด มีกุญแจล็อกในตัวมือจับ 
- มีสายยูส าหรับคล้องกุญแจ มีช่องระบายอากาศ พร้อมช่องเสียบป้าช่ือ 
- มีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1284-2538 
- ต้องผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

 

 

http://itp1.itopfile.com/ImageServer/4cef832649360fcb/0/0/iTopPlus510715214460.jpg


-43- 

4. เงื่อนไขเฉพาะ 
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีผลงานด้านติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (งานเฟอร์นิเจอร์) 

โดยแนบส าเนาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างเพ่ือมาประกอบการพิจารณา ซึ่งผลงานนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นคู่สัญญา
โดยตรง และต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้าน- 
บาทถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จด้วยดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคู่สัญญาเป็นส่วนราชการ, 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือ ส าหรับสัญญาซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานเอกชน ต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีประกอบผลงานด้วย 

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกและแบบรูปรายการของรายการที่จะขาย  
- ในกรณีครุภัณฑ์ที่ติดตั้งไปปิดกั้นงานระบบเดิม ให้ผู้เสนอราคาท าการย้ายไปติดตั้งในต าแหน่งที่  

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ในกรณีปัญหาในการติดตั้งให้ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ) 
- ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน  

เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์การแพทย์ปํญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง 1 ปี 

5. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
8. ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 
9. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีผลงานด้านติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (งานเฟอร์นิเจอร์) 

โดยแนบส าเนาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างเพ่ือมาประกอบการพิจารณา ซึ่งผลงานนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นคู่สัญญา
โดยตรง และต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาท
ถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จด้วยดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคู่สัญญาเป็นส่วนราชการ, หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ ส าหรับ
สัญญาซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานเอกชน ต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีประกอบผลงานด้วย 
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10. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

11. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

12. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามท า
สัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"  
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้าง        

ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้  
(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล         

ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณี          
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น  
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่         
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

13.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

14.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

6. สถานที่ด าเนินการติดตั้ง 
 ศูนยก์ารแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  ถนนติวานนท์  ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 

7. ระยะเวลาส่งมอบ  
    120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

8. วงเงินในการจัดหา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
     4,579,700.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

9. วงเงินราคากลาง 
    4,631,469.80 บาท  (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)  
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10. หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
    งานพัสดุ  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่ติดต่อ 
และขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่ 
    1. ทางไปรษณีย์ 
  งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  222  ม.1 ถนนติวานนท์  ต าบลบางตลาด   

อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
    2. E-mail inventory_ridhosp@hotmail.com 
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