
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ครุภัณฑประกอบอาคารหองผาตัดเล็ก หนวยไตเทียม หอผูปวย ช้ันท่ี 7 
ตําบลบางตลาด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
.................................................. 

1. ความตองการ          
                   ครุภัณฑประกอบอาคารหองผาตัดเล็ก หนวยไตเทียม หอผูปวย ชั้นท่ี 7  ตําบลบางตลาด  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2. วัตถุประสงค       
        เพ่ือเปดใหบริการอาคารศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน)  ขยาย      
การบริการทางการแพทย รองรับกับจํานวนผูมารับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  และรวมถึงรองรับการเรียน   
การสอน การวิจัยของสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ตามพันธกิจของโรงพยาบาล  

3. การดําเนินงานท่ัวไป 
                 ผูขายตองดําเนินการติดตั้งครุภัณฑตามสภาพพ้ืนท่ีจริง จนสามารถใชงานไดเรียบรอย 

4. เง่ือนไขเฉพาะ 

  - ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  
  - ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ท่ีมีผลงานดานติดตั้งครุภัณฑประกอบอาคาร (งานเฟอรนิเจอร)
โดยแนบสําเนาสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจางเพ่ือมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงผลงานนี้ผูเสนอราคาจะตองเปน
คูสัญญาโดยตรง และตองเปนผลงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) ท่ีมีมูลคาไมนอยกวา 2,000,000 บาท 
(สองลานบาทถวน) โดยผลงานดังกลาวจะตองแลวเสร็จดวยดี ตั้งแตป พ.ศ.2556 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงคูสัญญาเปน
สวนราชการ, หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน, รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชน
ท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ สําหรับสัญญาซ่ึงเปนคูสัญญากับหนวยงานเอกชน ตองแสดงหลักฐานการเสียภาษีประกอบ
ผลงานดวย 
  - ผูเสนอราคาจะตองแนบแคตตาล็อกและแบบรูปรายการของรายการท่ีจะขาย  
  - ในกรณีครุภัณฑท่ีติดตั้งไปปดก้ันงานระบบเดิม ใหผูเสนอราคาทําการยายไปติดตั้งใน
ตําแหนงท่ีสามารถใชงานไดตามปกติ (ในกรณีปญหาในการติดตั้งใหปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)  
  - ในกรณีครุภัณฑท่ีติดตั้งเปนเคานเตอรหรือโตะ ตองมีชองรอยสายคอมพิวเตอร อยางนอย 
1 ชองในทุกความยาว 1 เมตร 
  - ผูเสนอราคาจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน 7 วัน 
เม่ือไดรับแจงจากศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
  - ผูเสนอราคาจะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง 1 ป  
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F1-05/1 : ตูสูง : HM-6,MO-2,MO-3,HM-3,HM-2    จํานวน  9 ใบ 
ขนาด : 100 x 40 x 200 เซนติเมตร 
 
ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. 
ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา  20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                         -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                        -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                        -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. 



                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F1-06 : ตูสูง : SI-9,MI-9   จํานวน 2 ใบ 
ขนาด : 100 x 50 x 200 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนาไมนอย
กวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. 
ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา  20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                       -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม หนา
บานกระจกขาวใส ความหนาไมนอยกวา 5 มม. 
                       -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  



                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                      - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทางราชการ 
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F1-07/1 : ตูสูง : MO-4,SI-16,SI-14  จํานวน  5  ใบ 
ขนาด : 120 x 40 x 200 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                         ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                        -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. 



                      -  กุญแจ แบบแกนสั้น ล็อกซาย  ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH 
                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอ 
ทางราชการ 
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F1-08 : ตูสูง : MI-16,SI-14,MI-14,MI-8,SI-8,MI-18,HM-2  จํานวน  21 ใบ 
ขนาด : 140 x 40 x 200 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                         ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                          -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                           -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. 
ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                          -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                          -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                         -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  



                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F1-10 : ตูสูง : MI-10,SI-9,MI-9   จํานวน 5 ใบ 
ขนาด : 150 x 50 x 200 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                        -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                       -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปด
ทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                      -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                     -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา  20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                     -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                    -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับหนา
บานทับขอบ 
                    -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                    -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                    -  ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทางราชการ 
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F2-03 : ตูเต้ีย : MO-02,MO-03   จํานวน  2 ใบ 
ขนาด : 80 x 40 x 65 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. 
ปดทับลามิเนตสีขาว ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา  20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                         -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                         -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                         -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. 
                         - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F2-04/2 : ตูเต้ีย : MO-09  จํานวน  1 ใบ 
ขนาด : 100 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                        -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปด
ทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                        -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                       -  รางเลื่อนใชไกดรางเลื่อนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา 1.5 มม. 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                      - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทางราชการ 
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F2-05 : ตูเต้ีย : MI-15  จํานวน 2 ใบ 
ขนาด : 120 x 40 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                         ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. 
ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา  20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                         -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                         -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                         -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. 
                         - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F2-06 : ตูเต้ีย : SI-19,MI-19  จํานวน  4 ใบ 
ขนาด : 120 x 40 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปด
ทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                       -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                       -  รางเลื่อนใชไกดรางเลื่อนพลาสติก ขนาดไมนอยกวา 1.5 มม. 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                        - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F2-07 : ตูเต้ีย : SI-1,MI-1,SI-15,MO-8,MO-9  จํานวน  10 ใบ 
ขนาด : 120 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. 
ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยวกวา  20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                         -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                        -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                        -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. 
                        - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F2-09 : ตูเต้ีย : SI-2,MI-2  จํานวน  4 ใบ 
ขนาด : 140 x 30 x 75 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                        -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปด
ทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                       -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                       -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. 
                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 



-13- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2-10 : ตูเต้ีย : MI-17   จํานวน  2  ใบ 
ขนาด : 140 x 40 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                        -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปด
ทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา  20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                      -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                      -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                      -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                      -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. 
                      - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทางราชการ 
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F3-07 : ตูแขวน : MO-1  จํานวน 1 ใบ 
ขนาด : 150 x 30 x 90 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิ
เนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                        -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL  ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                        -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                        - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F3-06/2 : ตูแขวน : MO-1,MI-9,MI-17  จํานวน 5 ใบ 
ขนาด : 140 x 30 x 90 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                         ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                          -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                          -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิ
เนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา  20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                       -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                       -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F3-03 : ตูแขวน : MO-9 จํานวน 1 ใบ 
ขนาด : 100 x 30 x 90 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิ
เนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                        -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                        -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                        - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F3-05 : ตูแขวน : MO-9,MO-8,SI-15,SI-16,MI-15,MI-16  จํานวน 17 ใบ 
ขนาด : 120 x 30 x 90 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ PVC  Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิ
เนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผนช้ัน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปรับระดับได 
                        -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                        -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                        - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F4-06 : Counter : MI-16 จํานวน 2 ใบ 
ขนาด : 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. 
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F4-10 : Counter : MI-9,SI-9,MI-16,SI-16  จํานวน 6 ใบ 
ขนาด : 140 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                        -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่หอ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสี
ขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                      -  คานกันแอน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                      -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ความหนาไมนอยกวา  
0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                      -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                      -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                      -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                     - อางซิ้งค สแตนเลส 1 หลุม ไมมีท่ีพัก พรอมสะดืออาง และชุดถังดักไขมัน 
                     - กอกนํ้าซิ้งคเดี่ยว แสตนเลสสตีล คอตัว J 
                    - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทางราชการ 
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F4-05.1/2 : Counter : HM-6,  จํานวน 3 ใบ 
ขนาด : 120/120 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่หอ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       - หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                       -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt สีขาว  
                       -  รางลิ้นชัก ใชรางลิ้นชักชนิดลูกปน 2 ตอน ขนาด 20 น้ิว ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ 
HETTICH 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                       -  ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F4-11 : Counter : MO-1  จํานวน 2 ใบ 
ขนาด : 140 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. 
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         - หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  รางลิ้นชัก ใชรางลิ้นชักชนิดลูกปน 2 ตอน ขนาด 20 น้ิว ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ 
HETTICH 
                        -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                        -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F4-12 : Counter : MO-1  จํานวน 2 ใบ 
ขนาด : 140 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                        -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่หอ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        - หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt สีขาว  
                       -  รางลิ้นชัก ใชรางลิ้นชักชนิดลูกปน 2 ตอน ขนาด 20 น้ิว ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ 
HETTICH 
                      -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                      -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                     - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทางราชการ 
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F4-16 : Counter : MI-1,MO-1,SI-1,SI-19  จํานวน 6 ใบ 
ขนาด : 150 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่หอ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. 
ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  คานกันแอน ใชไม MDF ความหนาไมนอยวกา 25 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                        -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                       - อางซิ้งค สแตนเลส 1 หลุม ไมมีท่ีพัก พรอมสะดืออาง 
                       - กอกนํ้าซิ้งคเดี่ยว แสตนเลสสตีล คอตัว J 
                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F4-19/2 : Counter : MI-1,SI-1,HM-6  จํานวน 11 ใบ 
ขนาด : 150 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่หอ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         - หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL หรือเทียบเทา ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt สีขาว  
                         -  รางลิ้นชัก ใชรางลิ้นชักชนิดลูกปน 2 ตอน ขนาด 20 น้ิว ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ 
HETTICH 
                        -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                        -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F4-25 : Counter : MI-4,SI-4,  จํานวน 2 ใบ 

ขนาด : 200 x 60 x 80 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                        -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่หอ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสี
ขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                        -  คานกันแอน ใชไม MDF ความหนาไมนอยวกา 25 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                       -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                       -  บานพับ ใชบานพับถวย ขนาด 35 มม.ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH สําหรับ
หนาบานทับขอบ 
                       -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                       -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                       - อางซิ้งค สแตนเลส 1 หลุม ไมมีท่ีพัก พรอมสะดืออาง 
                       - กอกนํ้าซิ้งคเดี่ยว แสตนเลสสตีล คอตัว J 
                       - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F4-23/1 : Counter : MI-1,SI-1,KM-6   จํานวน 9 ใบ 
ขนาด : 170 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                       -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                      -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                      -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                      -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                      -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                     - หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                     -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt สีขาว  
                     -  รางลิ้นชัก ใชรางลิ้นชักชนิดลูกปน 2 ตอน ขนาด 20 น้ิว ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ 
HETTICH 
                     -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                     -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                     - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทางราชการ 
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F4-27.1/2 : Counter : MI-1,SI-1   จํานวน 4 ใบ 
ขนาด : 200 x 75 x 110 เซนติเมตร 

ขอมูลทางเทคนิค : วัสดุโครงสรางเปนไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม.ปดทับหนาดวยแผนลามิเนต ความหนา 
                        ไมนอยกวา 0.7 มม. ยึดประสานโครงสรางดวยกาวและลูกแมก 
                         -  Top ใชไม แผนสําเร็จรูป ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาว ไฮกรอส ยี่หอ 
Wilsonart หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงขาง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         -  แผงหลัง ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 16 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม.  
                         - หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตลายไม ยี่หอ Wilsonart หรือ 
FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลายไม  
                         -  หนาบาน ใชไม MDF ความหนาไมนอยกวา 20 มม. ปดทับลามิเนตสีขาวไฮกรอส ยี่หอ Wilsonart 
หรือ FORMICA หรือ EDL ความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบ  PVC Edging ดวยกาว Hot melt สีขาว  
                         -  รางลิ้นชัก ใชรางลิ้นชักชนิดลูกปน 2 ตอน ขนาด 20 น้ิว ยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ 
HETTICH 
                         -  มือจับ ใชมือจับยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH อลูมิเนียม สีเงินอโนไดซ  
                         -  ขากันกระแทก ใชขากันกระแทกยี่หอ HAFELE หรือ MODERNFORM หรือ HETTICH พลาสติกสีดํา 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม.  
                         - ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 10 ซม.  หรือ กอเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
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F-8 โตะตรวจคนไข (SI-15,MO-2,MO-3,HM-3,MI-17,SI-17,….) จํานวน  18  ตัว 
 

 
 

มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้  
ขนาด :  1.60 x 1.00 x 0.80 ม.  (ยาว x กวาง x สูง) 
ขอมูลทางเทคนิค : TOP วัสดุเปนไมปาติเกิลบอรด  ความหนา  19  มม. ปดทับดวยแผนลามิเนต                       
ความหนา 0.7 มม. ปดขอบกันกระแทกดวย PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลบมุมดวยเครื่องจักร                 
เจาะรูใสคอมแบท พลาสติกฉีดข้ึนรูป 

-  แผงขาง เปนไมปาติเกิลบอรด ความหนา 19 มม. ปดทับดวยแผนลามิเนต ความหนา 0.7 มม.                            
             ปดขอบกัน กระแทกดวย PVC Edging ดวยกาว Hot melt ลบมุมดวยเครื่องจักร 

- หนาลิ้นชัก เปนไมปาติเกิลบอรด ความหนา 16 มม. พรอมบากเปนมือจับในตัว ปดทับดวยแผน 
ลามิเนต ความหนา ไมนอยกวา 0.7 มม. ปดขอบดวยกันกระแทก PVC Edging ดวยกาว Hot melt 
ลบมุมดวยเครื่องจักร 

- รางลิ้นชัก เปนระบบรางลูกปน ความยาวรางไมนอยกวา 45 เซนติเมตร  ความกวางราง 
ไมนอยกวา 27 มม.  ยี่หอ Hafele, Modernform หรือ Hettich 

-  ชั้นปรับระดับได 
 

 

 

 

 

 

 

 



-29- 
 

F7-1 เกาอ้ีสํานักงาน พนักพิงกลาง มีท่ีทาวแขน ชนิดมีลอ จํานวน 16 ตัว 

 

 

 

เกาอ้ีสํานักงาน พนักพิงกลาง มีท่ีทาวแขน ชนิดมีลอ  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด : กวาง 63 x  ลึก 70 x สูง 102 ซม. 
โครงเกาอ้ี : โครงไมวีเนียรยางพารา ข้ึนรูปเปนชิ้นเดียวกันท้ังท่ีนั่งและพนักพิง(Monosbell)หนาไมนอยกวา 
                      12 มม. 
ฟองน้ํา : เบาะนั่งและพนักพิงทําจากฟองน้ําPolyurethane Foam ตัดแตงรูปทรงตามแบบของเกาอ้ี 
วัสดุหุม : หุมดวยหนังเทียม (PVC) 
ใตเบาะนั่ง : ติด Tilt Mechanism พรอมดวยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง 
  ปรับความนุมนวลของการนั่งดวยระบบสปริง โดยใชมือหมุน 
การปรับสูง-ต่ํา : ปรับความสงูดวยระบบไฮโดรลิก (Gas lift) ปรับความสูงของเบาะนั่งไดไมนอยกวา 8 ซม. 
ท่ีทาวแขน : ทําจากพลาสติก Polypropylece (PP) ฉีดข้ึนรูปสีดํา ยึดติดตายกับเบาะหนังและพนักพิง 
ขาเกาอ้ี : ทําจากพลาสติก Polypropylece (PP) ฉีดข้ึนรูปสีดํา แบบ 5 แฉก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอย

กวา  650 มม. (วัดรวมลอ) 
ลอ : ลอคู Nylon ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 มม. ยึดติดกับขาดวยการตบเขา 
สี :  สามารถเลือกสีไดภายหลัง 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ ไมเกิน 50 มม. 
 

 

 

 



 

-30- 
 

F7-15 เกาอ้ีทานขาว จํานวน 12 ตัว 
 

 

 
 
 
 
เกาอ้ีทานขาว  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด :  กวาง 43 x ลึก 56 x สูง 86 ซม. 
โครงเกาอ้ี :  เปนเหล็กทอกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 19 มม. ดัดข้ึนรูป ชุปโครเม่ียม 
                       พรอมลูกยางพลาสติกปดปลายขา  
โครงไมเบาะนั่ง   : เปนไม Particle Board หนาไมนอยกวา 16 มม. บุฟองน้ํา หุมดวยหนังเทียม  
โครงไมพนักพิง     :  เปนไมวีเนียรยางพารา  ข้ึนรูปโคลงตามหลังพิง เพ่ือรับแผนหลัง ความหนาไมนอยกวา 
                          12 มม. บุฟองน้ํา หุมดวยหนังเทียม 
สีเบาะและพนักพิง  : สามารถเลือกสีภายหลัง 
 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ ไมเกิน 20 มม 
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F7-4 เกาอ้ีสํานักงาน พนักพิงเต้ีย มีท่ีทาวแขน ชนิดมีลอ จํานวน 43 ตัว 

 

 
 

เกาอ้ีสํานักงาน พนักพิงเตี้ย มีท่ีทาวแขน ชนิดมีลอ  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 
ขนาด  : กวาง 55 x ลึก 61 x สูง 85 ซม. 
โครงเกาอ้ี : โครงไมวีเนียรยางพารา ข้ึนรูปเปนชิ้นเดียวกันท้ังท่ีนั่งและพนักพิง (Monoshell)  
                      หนาไมนอยกวา 12 มม. 
ฟองน้ํา : เ บ า ะ น ั่ง แ ล ะ พ น ัก พ ิง เ ป น ฟ อ ง น ้ํา  Polyurethane Foam  ต ัด แ ต ง ร ูป ท ร ง ต า ม แ บ บ ข อ ง เ ก า อ ี้  
ใตเบาะนั่ง : ติด Tilt Mechanism พรอมดวยระบบ Back Lock ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง 
 ปรับความนุมนวลของการนั่งดวยระบบสปริง โดยใชมือหมุน  
ปรับสูง-ต่ํา : ป ร ับ ค ว า ม ส ูง ด ว ย ร ะ บ บ ไ ฮ โ ด ร ล ิค  (Gas L ift) ป ร ับ ค ว า ม ส ูง ข อ ง เ บ า ะ น ั่ง ไ ด ไ ม น อ ย ก ว า  8  ซ ม .  
ทาวแขน : ทําจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปปดผิวเงา ขนาดหนาตัดกวางไมนอยกวา 
                     36 มม. หุมทับท่ีวางแขนดวย Integral Polyurethane (PU) ฉีดข้ึนรูป สีดํา 
ขาเกาอ้ี : แ บ บ  5  แ ฉ ก  ท ํา ด ว ย  Die-Casting A lum inium  ฉ ีด ข ึ้น ร ูป ช ิ้น เ ด ีย ว ป ด ผ ิว เ ง า ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
                      ไมนอยกวา 630 มม. (วัดรวมลอ) 
ลอ : ลอคู Nylon ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 มม. ยึดติดกับขาดวยการตบเขา 
วัสดุหุม : หุมดวยหนังเทียม (PVC) 
สี           :  สามารถเลือกสีไดภายหลัง    
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ  ไมเกิน 50 มม. 
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F7-5 เกาอ้ีสํานักงาน พนักพิงเต้ีย โครงเหล็กดัดมีท่ีทาวแขน  จํานวน 10 ตัว 
 

 

                     

 

เกาอ้ีสํานักงาน พนักพิงเตี้ย โครงเหล็กดัดมีท่ีทาวแขน มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด  :  กวาง 55x ลึก 63 x สูง 93 ซม. /เบาะนั่งขนาดไมนอยกวา 49 x 51 ซม.  
                        เบาะพิงไมนอยกวาขนาด 47 x 57 ซม.  
โครงในเกาอ้ี :  ผลิตจากไมวีเนียรยางพาราข้ึนรูป แยกเบาะนั่งและพนักพิงหนาไมนอยกวา 14 มม. 
โครงขาเกาอ้ี :  โครงเหล็กทอกลมชุบโครเม่ียม ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 25  มม. ดัดข้ึนเปน 
                       ทรงเกาอ้ี ชิ้นเดียว พรอมท่ีทาวแขนปดรองดานบนดวยพลาสติกฉีดข้ึนรูป 
                       ดานลางติดปุมพลาสติกปองกันการกระแทกและเสียดสี 
ฟองน้ํา  :  เบาะนั่ง และพนักพิงผลิตจากฟองน้ําPolyurethane Foam ปรบัแตงรูปทรงตามแบบ 
                        ของเกาอ้ี 
วัสดุหุม  :  หนังเทียม (PVC) 
สี           :  สามารถเลือกสีไดภายหลัง 
 

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ  ไมเกิน 50 มม. 
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F7-17 โซฟารับแขก ขนาด 2 ท่ีน่ัง  จํานวน  3 ตัว 
 

 

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

ขนาด :  กวาง 136 x ลึก 74 x สูง 84 ซม. 
โครงโซฟา :  ผลิตจากไมเบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เสริมความแข็งแรงดวยเหล็กทอขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 18 มม. หนาไมนอยกวา 1.2 มม. ดัดข้ึนรูปเบาะนั่งติดสปริง     
Zig-Zag หนาไมนอยกวา  3  มม. เพ่ือเสริมความนุมนวลในการนั่ง 

ฟองน้ํา :  เบาะนั่งและพนักพิงเปนฟองน้ําPolyurethane Foam  ความหนาแนนสูง ชั้นนอกสุดบุดวย              
ใยสังเคราะห (Fiber Fill) เพ่ือเสริมความนุมนวลในการนั่ง 

ขาเกาอ้ี :  ทําจาก Stainless Steel กลองสี่เหลี่ยมขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1x2 นิ้ว            
หนาไมนอยกวา 1.2 มม. เชื่อมติดกับโครงคานเหล็กกลองสี่เหลี่ยมขนาดเสนผาศูนยกลาง            
ไมนอยกวา 1x2 นิ้ว หนาไมนอยกวา 1.2 มม. พนสEีpoxy Powder Coating สีดํา                  
พรอมลูกยางปดปลายขาเพ่ือปองกันการกระแทกหรือเสียดสี 

วัสดุหุมเบาะนั่งและพนักพิง :  หุมดวยหนังPU  
สีของโซฟา :  สามารถเลือกสีไดภายหลัง 
 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ  อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ  ไมเกิน 50 

มม. 
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F-16  โซฟารับแขก ขนาด  3  ท่ีนั่ง   จํานวน 5  ตัว 

 

                       

                 

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

มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

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

โครงโซฟา :  ผลิตจากไมเบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ เสริมความแข็งแรงดวยเหล็กทอขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 18 มม. หนาไมนอยกวา 1.2 มม. ดัดข้ึนรูปเบาะนั่งติดสปริง  
Zig-Zag หนาไมนอยกวา 3 มม. เพ่ือเสริมความนุมนวลในการนั่ง 

ฟองน้ํา :  เบาะนั่งและพนักพิงเปนฟองน้ําPolyurethane Foam ความหนาแนนสูง ชั้นนอกสุดบุดวย
ใยสังเคราะห (Fiber Fill) เพ่ือเสริมความนุมนวลในการนั่ง 

ขาเกาอ้ี :  ทําจาก Stainless Steel กลองสี่เหลี่ยมขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1 x 2 นิ้ว            
หนาไมนอยกวา 1.2 มม. เชื่อมติดกับโครงคานเหล็กกลองสี่เหลี่ยมขนาดเสนผาศูนยกลาง            
ไมนอยกวา 1 x 2 นิ้ว  หนาไมนอยกวา 1.2  มม.  พนสี Epoxy Powder Coating  สีดํา
พรอมลูกยางปดปลายขาเพ่ือปองกันการกระแทกหรือเสียดสี 

วัสดุหุมเบาะนั่งและพนักพิง :  หุมดวยหนังPU  

สีของโซฟา :  สามารถเลือกสีไดภายหลัง 

 

 

หมายเหตุ :  ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ  ไมเกิน 50 มม. 
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F7-14 โตะทานอาหารทรงส่ีเหล่ียม (MI-16,SI-16)  จํานวน 2  ตัว 
 
 
                   

                                   
 
 
 
โตะทานอาหารทรงส่ีเหล่ียม  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

ขนาด :  กวาง 120 x ลึก 80 x สูง 75 ซม. 
โครงขาโตะ :  ทําจากเหล็กกลองสี่เหลี่ยมขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 38 มม. หนาไมนอยกวา 
                       1.2 มม. ข้ึนรูปพนสีในระบบPowder Coated 
แผนหนาโตะ :  ผลิตจากไมParticle Board หนาไมนอยกวา 25 มม. ผิวเคลือบดวย Melamine Resin 
                      Film  ในระบบShort Cycle ปดขอบดวย PVC Edging หนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว 
                       Hot Melt        ลบมุมมนดวยเครื่องจักร 
ปุมปรับระดับ :  ปลายขาท้ัง 4 ขา ติดปุมปรับระดับทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปหุมทับแกนเกลียวเหล็ก 
                      ชุบซิงค 
 
 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ  ไมเกิน 20 มม 
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F7-21 โตะประชุมขนาด 10  ท่ีน่ัง ขนาดกวาง 320 x ลึก 120 x 75 ซม.   จํานวน 2  ตัว 
 

 

 
 
โตะประชุม ขนาด 10 ท่ีน่ังขนาดกวาง 320 x ลึก 120 x 75 ซม.  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี  

ขนาด :  กวาง 320 x ลึก 120 x 75 ซม. 
แผนหนาโตะ :  ผลิตจากไมParticle Board หนาไมนอยกวา 25 มม. ผิวเคลือบดวย Melamine Resin Film                          

ในระบบShort Cycle ปดขอบดวย PVC Edging หนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาวHot Melt                              
ลบมุมมนดวยเครื่องจักร                   

โครงขาโตะ :  เปนเหล็กทอกลมขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  44  มม. หนาไมนอยกวา 2.5 มม.                         
พนสี Epoxy Powder Coating อบความรอนสลับกับเหล็กทอกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง                         
ไมนอยกวา 37 มม. หนาไมนอยกวา 1.4 มม. รีดปลายขาเรียว (Tapered)                                
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 21 มม. ชุบโครเมียม  

ซองรับหนาโตะ :  เปนแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 2 มม. พับข้ึนเปนรูปตัวU ขนาดไมนอยกวา                                
                       กวาง 550 x ลึก 55 x สูง 60 มม. พนสEีpoxy Powder Coatingอบความรอน 
คานรับนํ้าหนัก     : แบบคานคู เหล็กทอกลมขนาดไมนอยกวา 32 มม. หนาไมนอยกวา 1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม  พรอมจุกปด

ปลายทอพลาสติกฉีดข้ึนรูป 
ปุมรองขา :  ทําจากเหล็กเพรสข้ึนรูป  หุมทับแกนเกลียวขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  10  มม.                     
                      ปรับเอียงองศาได ดานลางครอบปดกับพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดํา  
อุปกรณ :  ยึดประกอบโครงขากับแผนหนาทอปดวยพุกเหล็กแบบมีปก ขนาดไมนอยกวาM8 
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ  ไมเกิน 20 มม.  
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F7-2 เกาอ้ีพักคอย 3 ท่ีน่ัง   จํานวน  7 ตัว 

 

 

 

เกาอ้ีพักคอย 3 ท่ีน่ัง  มีรายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี 

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

โครงเกาอ้ี : โครงไมอัดยางพาราข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 12 มม.  แบบแยกเบาะน่ังและพนักพิง 
เบาะน่ังและพนักพิง     : เปนฟองนํ้าทําดวย Polyurethane Foam ตัดแตงข้ึนรูปทรงตามแบบเกาอ้ี 
โครงท่ีน่ัง  :  เหล็กทอรูปวงรี ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 15x30 มม. หนาไมนอยกวา 2 มม. 
                ดัดข้ึนรูป  พนสีฝุน Epoxy Powder Coating อบความรอน ดานลางติดปุมพลาสติก 
                ปองกันการกระแทก หรือเสียดสี 
โครงขา     : คานเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดไมนอยกวา 1.5x3 น้ิว หนาไมนอยกวา 1.5 มม. สีฝุน  Epoxy  
                Powder Coating อบความรอน ยึดติดกับโครงขาเหล็กทอกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
                ไมนอยกวา 38 มม. รีดปลายเรียวขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 22 มม. เช่ือมติดกับ 
                เหล็กแผน หนาไมนอยกวา 3 มม. สวนปลายขาติดปุมพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดําปรับระดับได 
                20 มม. 
วัสดุหุม    : หนังเทียม  (PVC) 
สีเบาะและพนักพิง          :  สามารถเลือกสีภายหลัง  
 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ อาจมีคาความแตกตางจากมาตรฐาน บวกลบ  ไมเกิน 20 มม 
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B-01   เตียงนอน 2  ชั้น                     จํานวน 10 เตียง 

 

 

                      
 
มีรายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี  
ขนาด :  110 x 210 x 192 เซนติเมตร  (กวาง x ยาว x สูง.) 
โครงเตียง      ทําดวยเหล็กพนสี    
หัวเตียง        ทําดวยเหล็กพนสี ดัดเปนลวดลาย  
บันได          มีบันได  ติดกับโครงเตียง  เพ่ือข้ึน-ลง สะดวก 
พ้ืนเตียง       ทําจากเหล็กพนสี  เปนรูปตาขาย  เพ่ือรองรับนํ้าหนัก   ท้ัง 2 ช้ัน  ช้ันท่ี 2 มีราวกันตกทําจาก 
                 เหล็กพนสี   ในแตละช้ันมีไมอัด หนาไมนอยกวา   15 มิลลิเมตร                  
ท่ีนอน         เปนแบบฟองนํ้าหนา ไมนอยกวา 4 น้ิว จํานวน  20  ท่ี  
 
 
 
  หมายเหต ุ               ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 5 ซม. 
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C -01   ตูเสื้อผา                          จาํนวน  8   ตู 

 

 

 

 

 

มีรายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี  
ขนาด :  0.90 x 0.50 x 1.73 ม.  (กวาง x ลึก x สูง.) 
ตัวตู            ทําจากไมปาติเคิล  มีบานประตูปด-เปด  จํานวน 2 บาน  พรอมกุญแจ 
ลิ้นชัก          มลีิ้นชัก    2  ลิ้นชัก  พรอมกุญแจ 
ภายในตู       มีราวสําหรับแขวน 
                  
หมายเหต ุ                ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 5 ซม. 
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ตูขางเตียง (สแตนเลส) (SI,MI,HM)   จํานวน 32 ตู 

 

 

 

 

 

 
มีรายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี  
ขนาด :  15 x 18 x 30  น้ิว (กวาง x ยาว x สูง.) 
ตัวตู            ทําจากสแตนเลส  มีบานประตูปด-เปด  จํานวน 1 บาน  มีลอสําหรับเลื่อนไปมา 
ลิ้นชัก          มลีิ้นชัก    1 ลิ้นชัก  พรอมขอบราวก้ัน 3 ดาน 
                  
หมายเหต ุ                ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 5 ซม. 
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โตะครอมเตียง (SI,MI,HM)  จํานวน  50  ตัว  
 

 

 

 

 

 
มีรายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี  
  เปนโตะเอนกประสงค สําหรับผูปวยบนเตียงในการทํากิจกรรมตางๆ เชน น่ังรับประทานอาหาร  เขียนหนังสือ  

น่ังอานหนังสือ 
ขนาด :        40 x 80 เซนติเมตร (กวาง x ยาว) 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- พ้ืนหนาโตะทําดวยโฟเมกาลายไม ( White Oak Color) หุมขอบสแตนเลส  
- สามารถปรับสูง – ต่ํา ไดระหวาง 80 -120 เซนติเมตร  
- สวนฐานทําดวยสแตนเลส มีลอ 4 ลอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว สามารถสอดฐาน 

เขาใตเตียงได 
                  
หมายเหต ุ                ขนาดของครุภัณฑท่ีระบุ อาจมีคาแตกตาง บวกลบ ไมเกิน 5 ซม. 
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F-30 ชั้นเหล็กฉากเก็บพัสดุภัณฑ   (HM-4)  จํานวน  10  อัน 

 

 

 

ชั้นเหล็กฉาบเก็บพัสดุภัณฑ มีรายละเอียดดังน้ี 

ขนาด 918 x 460 x1800  มม. 

ตัวชั้น       : ทําดวยเหล็ก  

              : มีแผนช้ัน 6 แผน มีท้ังหมด 5 ชอง 

              : แผนช้ันสามารถปรับระดับสูงต่ําไดตามลักษณะของการใชงาน  
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ตูลอคเกอรเหล็ก 6  ประตู   จํานวน 10 ตู 

 

 

 

 

 

ตูลอคเกอรเหล็ก 6  ประตู  (SI-16,MI-16 )   
ขนาด กวางxลึกxสูง (มม.)    : 915x457x1830 มม. 

ขอมูลทางเทคนิค :  

- ทําดวยเหล็ก หนา 0.6 มม. พนสีอบความรอน กอนพนสีตองผานการชุบนํ้ายากันสนิม 

- ตัวตูแบงเปน 6 ชอง แตละชองภายในเปนชองโลง 

- ภายนอกเปนประตู เปด – ปด มีกุญแจล็อกในตัวมือจับ 

- มีสายยูสําหรับคลองกุญแจ มีชองระบายอากาศ พรอมชองเสียบปาช่ือ 

- มีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1284-2538 

- ตองผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
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