รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2561
ชื่อครุภัณฑ
ครุภัณฑประกอบการศึกษาโตะเรียนและเกาอี้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
จํานวนที่ตองการ
1 ชุด
วงเงินงบประมาณ
859,050.- บาท
รายละเอียดประกอบดังนี้
๑. ครุภัณฑโตะเรียน
จํานวน 189 ชุด
รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑมีคุณสมบัติไมต่ํากวานี้
ประกอบดวย
1) โตะเรียน ขนาด กวาง 1.70 X ลึก 60 ซม. X สูง 75 ซม. จํานวน 169 ตัว
ราคาตอหนวย 2,200.- บาท วงเงินรวมเปนเงิน 371,800.- บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะไมนอยกวาดังนี้
1.1 ขนาด กวาง 1.70 X ลึก 60 ซม. X สูง 75 ซม.
1.2 หนาโตะทําดวย PARTICLE BORD หนา 28 มม. เคลือบ MELAMINE
RESIN FILM ในระบบ SHORT CYCLE สีลายไม CHERRY ทั้ง 2 ดาน ปดขอบดวย PVC หนา 2 มม. สีและ
ลายใกลเคียงกับหนาโตะ รอบทั้ง 4 ดาน ลบขอบคมและลบมุม ผิวกันน้ําได ทนตอรอยขีดขวน
1.3 กําบังหนา ทําดวย PARTICLE BORD หนา 16 มม. เคลือบ MELAMINE RESIN FILM
ในระบบ SHORT CYCLE สีดํา ทั้ง 2 ดาน ปดขอบดวย PVC หนา 2 มม. 3 ดาน ลบขอบคมและลบมุม ผิวกัน
น้ําได ทนตอรอยขีดขวน
1.4 ยึดหนาโตะกับกําบังหนาดวยเหล็กแบนกวาง 50 มม. หนา 3 มม. ขนาดไมนอยกวา150
มม. พนสี EPOXY สี BRONZ จํานวนไมนอยกวา 3 ตําแหนง ตอโตะ จํานวน 1 ตัว ผิวกันน้ําได ทนตอรอย
ขีดขวน
1.5 โครงเหล็กขนาดไมนอยกวา 460 X 1540 มม. รองรับหนาโตะ รอบ 4 ดาน ทําดวยเหล็ก
1/2
นาด 1 " X 1 1/2" หนา 1.00 มม. พน EPOXY สี BRONZ
1.6 โครงขาประกอบดวย โครงขาดานซายและโครงขาดานขวา เชื่อมติดกับโครงเหล็กรองรับหนา
โตะ
1.7 โครงขาแตละดานประกอบดวยเสาเหล็กเปนแปบกลมกลาง ขนาดไมนอยกวา Ø 1 1/4" หนา
100 มม. จํานวน 2 เสา เชื่อมติดกับฐาน ทําดวยเหล็กแปบกลมกลวง ขนาดไมนอยกวา Ø 1 1/2" หนา 1 มม.
พน EPOXY สี BRONZ มีพลาสติกปดปุมปรับระดับปลายฐานทั้ง 2 ดาน ที่ฐานของโครงขามีจํานวน 2 จุด
ความยาวฐานไมนอยกวา 500 มม.
1.8 มีเหล็กแผนรูปสามเหลี่ยม ขนาดไมนอยกวา 70X70 มม. ความหนา 3 มม. เชื่อมระหวาง
โครงเหล็ก รองรับหนาโตะขาเสาเหล็ก ทั้ง 4 เสา

-22) โตะเรียน ขนาด กวาง 1.90 X ลึก 70 ซม. X สูง 75 ซม. จํานวน 20 ตัว
ราคาตอหนวย 3,100.- บาท วงเงินรวมเปนเงิน 62,000.- บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1.1 ขนาด กวาง 1.90 X ลึก 70 ซม. X สูง 75 ซม.
1.2 หนาโตะทําดวย PARTICLE BORD หนา 28 มม. เคลือบ MELAMINE RESIN FILM ใน
ระบบ SHORT CYCLE สีลายไม CHERRY ทั้ง 2 ดาน ปดขอบดวย PVC หนา 2 มม. สีและลายใกลเคียงกับ
หนาโตะ รอบทั้ง 4 ดาน ลบขอบคมและลบมุม ผิวกันน้ําได ทนตอรอยขีดขวน
1.3 กําบังหนา ทําดวย PARTICLE BORD หนา 16 มม. เคลือบ MELAMINE RESIN FILM
ในระบบ SHORT CYCLE สีดํา ทั้ง 2 ดาน ปดขอบดวย PVC หนา 2 มม. 3 ดาน ลบขอบคมและลบมุม ผิวกัน
น้ําได ทนตอรอยขีดขวน
1.4 ยึดหนาโตะกับกําบังหนาดวยเหล็กแบนกวาง 50 มม. หนา 3 มม. ขนาดไมนอยกวา150 มม.
พนสี EPOXY สี BRONZ จํานวนไมนอยกวา 4 ตําแหนง ตอโตะ จํานวน 1 ตัว ผิวกันน้ําได ทนตอรอยขีดขวน
1.5 โครงเหล็กขนาดไมนอยกวา 460 X 1540 มม. รองรับหนาโตะ รอบ 4 ดาน ทําดวยเหล็ก
1/2
ขนาด 1 " X 1 1/2" หนา 1.00 มม. พน EPOXY สี BRONZ
1.6 โครงขาประกอบดวย โครงขาดานซายและโครงขาดานขวา เชื่อมติดกับโครงเหล็กรองรับหนา
โตะ
1.7 โครงขาแตละดานประกอบดวยเสาเหล็กเปนแปบกลมกลาง ขนาดไมนอยกวา Ø 1 1/4" หนา
1.00 มม. จํานวน 2 เสา เชื่อมติดกับฐาน ทําดวยเหล็กแปบกลมกลวง ขนาดไมนอยกวา Ø 11/2" หนา 1.00 มม.
พน EPOXY สี BRONZ มีพลาสติกปดปุมปรับระดับปลายฐานทั้ง 2 ดาน ที่ฐานของโครงขามีจํานวน 2 จุด
ความยาวฐานไมนอยกวา 500 มม.
1.8 มีเหล็กแผนรูปสามเหลี่ยม ขนาดไมนอยกวา 70X70 มม. ความหนา 3 มม. เชื่อมระหวาง
โครงเหล็ก รองรับหนาโตะขาเสาเหล็ก ทั้ง 4 เสา
๒. ครุภัณฑเกาอี้ จํานวน 567 ชุด
รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑมีคุณสมบัติไมต่ํากวานี้
ประกอบดวย
1) เกาอี้นั่ง สีเขียว จํานวน 189 ตัว ราคาตอหนวย 750.- บาท วงเงินรวม 141,750.- บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1.1 ขนาด กวาง 490 มม. X ลึก 520 มม. X สูง 820 มม. หรือ 50 X 53X 80 ซม.
1.2 โครงขาเกาอี้ทําจากแปบ Ø 7/8" ความหนาไมนอยกวา 1.0 มม. มีคานขวางทําจากแปบ
Ø 7/8" ความหนาไมนอยกวา 1.0 มม. เชื่อมติดกับโครงเกาอี้ที่คานเกาอี้เจาะรูสําหรับยึดกับเปลือกพลาสติกที่นั่งที่
ปลายขาหุมดวยลูกยางกันพื้นเปนรอย โครงสรางทําจากวัสดุที่เปนเหล็กหนาชุบโครเมียมอยางดี แข็งแรง
1.3 พลาสติกนั่ง - พิง ทําจาก PP COPLYMER ฉีดขึ้นรูป เปลือกที่นั่งยึดติดกับโครงเหล็กที่นั่ง
โดยการใชสกรูเกลียวปลอย แผนที่นั่งบุฟ องน้ําหุมเบาะหนังอยางดีทําใหเกิดความสบายขณะนั่ง ตัวที่พิงมีรูเพื่อ
ระบายความรอนขณะนั่งเปลือกที่พิงยึดติดกับโครงเกาอี้โดยการสวมและมีสลักเกลียวยึด จํานวน 2 ตัว (ซาย-ขวา)
พนักพิงของเกาอี้ทําจากพลาสติกขึ้นรูป
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โครงเกาอี้ชุบโครเมี่ยมเพื่อความเงางาม
เกาอี้สามารถวางซอนกันได
สามารถรองรับน้ําหนักไดเปนอยางดี
ผิวกันน้ําได

2) เกาอี้นั่ง สีเหลือง จํานวน 189 ตัว ราคาตอหนวย 750.- บาทวงเงินรวม 141,750.- บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1.1 ขนาดกวาง 490 มม. X ลึก 520 มม. X สูง 820 มม. หรือ 50 X 53 X 80 ซม.
1.2 โครงขาเกาอี้ทําจากแปบ Ø 7/8" ความหนาไมนอยกวา 1.0 มม. มีคานขวางทําจากแปบ
Ø 7/8" ความหนาไมนอยกวา 1.0 มม. เชื่อมติดกับโครงเกาอี้ที่คานเกาอี้เจาะรูสําหรับยึดกับเปลือกพลาสติกที่นั่งที่
ปลายขาหุมดวยลูกยางกันพื้นเปนรอย โครงสรางทําจากวัสดุที่เปนเหล็กหนาชุบโครเมียมอยางดี แข็งแรง
1.3 พลาสติกนั่ง - พิง ทําจาก PP COPLYMER ฉีดขึ้นรูป เปลือกที่นั่งยึดติดกับโครงเหล็กที่นั่ง
โดยการใชสกรูเกลียวปลอย แผนที่นั่งบุฟ องน้ําหุมเบาะหนังอยางดีทําใหเกิดความสบายขณะนั่ง ตัวที่พิงมีรูเพื่อ
ระบายความรอนขณะนั่งเปลือกที่พิงยึดติดกับโครงเกาอี้โดยการสวม พนักพิงของเกาอี้ทําจากพลาสติกขึ้นรูป
1.4 โครงเกาอี้ชุบโครเมี่ยมเพื่อความเงางาม
1.5 เกาอี้สามารถวางซอนกันได
1.6 สามารถรองรับน้ําหนักไดเปนอยางดี
1.7 ผิวกันน้ําได
๓) เกาอี้นั่ง สีสม จํานวน 189 ตัว ราคาตอหนวย 750.- บาท วงเงินรวม 141,750.- บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1.1 ขนาด กวาง 490 มม. X ลึก 520 มม. X สูง 820 มม. หรือ50 X 53 X 80 ซม.
1.2 โครงขาเกาอี้ทําจากแปบ Ø 7/8" ความหนาไมนอยกวา 1.0 มม. มีคานขวางทําจากแปบ
Ø 7/8" ความหนาไมนอยกวา 1.0 มม. เชื่อมติดกับโครงเกาอี้ที่คานเกาอี้เจาะรูสําหรับยึดกับเปลือกพลาสติกที่นั่งที่
ปลายขาหุมดวยลูกยางกันพื้นเปนรอย โครงสรางทําจากวัสดุที่เปนเหล็กหนาชุบโครเมียมอยางดี แข็งแรง
1.3 พลาสติกนั่ง - พิง ทําจาก PP COPLYMER ฉีดขึ้นรูป เปลือกที่นั่งยึดติดกับโครงเหล็กที่นั่ง
โดยการใชสกรูเกลียวปลอย แผนที่นั่งบุฟ องน้ําหุมเบาะหนังอยางดีทําใหเกิดความสบายขณะนั่ง ตัวที่พิงมีรูเพื่อ
ระบายความรอนขณะนั่งเปลือกที่พิงยึดติดกับโครงเกาอี้โดยการสวม พนักพิงของเกาอี้ทําจากพลาสติกขึ้นรูป
1.4 โครงเกาอี้ชุบโครเมี่ยมเพื่อความเงางาม
1.5 เกาอี้สามารถวางซอนกันได
1.6 สามารถรองรับน้ําหนักไดเปนอยางดี
1.7 ผิวกันน้ําได
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หมายเหตุ : เงื่อนไขและขอกําหนดทั่วไป
1. รับประกันไมต่ํากวา 1 ป
2. ผูเสนอราคาตองนําตัวอยางโตะ และเกาอี้ มาเสนอเพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณากอนสง
มอบครุภัณฑทั้งหมด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีล่ งนามในสัญญาเปนตนไป
3. สินคาตองไดรับมาตรฐานการผลิตจากโรงงานผูผลิตที่ไดรับ มาตรฐาน ISO:9001:2008 และ ISO
14001:2004 โดยมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา หนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนตองระบุชื่องานที่จะเสนอเทานั้น
4. สง มอบครุภั ณฑ ทั้ ง หมด ภายใน 45 วั น ณ อาคารเฉลิม พระเกี ยรติ 84 พรรษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ
5. ผูเสนอราคาตองสงมอบ ครุภัณฑโตะเกาอี้ ณ หองเรียนที่ไมมี ตามที่ผูสั่งซื้อตองการ
ชั้น ๒
โตะเรียน ขนาด กวาง 1.60 X ลึก 60 ซม. X สูง 75 ซม. จํานวน 105 ตัว
เกาอี้นั่ง สีเขียว จํานวน 105 ตัว
เกาอี้นั่ง สีเหลือง จํานวน 105 ตัว
เกาอี้นั่ง สีสม จํานวน 105 ตัว
- BA๒๐๒ (หองเรียนขนาดใหญ)
- BA๒๐๓ (หองเรียนขนาดใหญ)
- BA๒๐7 (หองเรียนขนาดใหญ)
ชั้น ๓
โตะเรียน ขนาด กวาง 1.80 X ลึก 70 ซม. X สูง 75 ซม. จํานวน 20 ตัว
เกาอี้นั่ง สีเขียว จํานวน 20 ตัว
เกาอี้นั่ง สีเหลือง จํานวน 20 ตัว
เกาอี้นั่ง สีสม จํานวน 20 ตัว
- BA๓๐๙ (หองเรียนขนาดเล็ก)
ชั้น ๕
โตะเรียน ขนาด กวาง 1.60 X ลึก 60 ซม. X สูง 75 ซม. จํานวน 64 ตัว
เกาอี้นั่ง สีเขียว จํานวน 64 ตัว
เกาอี้นั่ง สีเหลือง จํานวน 64 ตัว
เกาอี้นั่ง สีสม จํานวน 64 ตัว
- BA508 (หองเรียนขนาดเล็ก)
- BA๕09 (หองเรียนขนาดเล็ก)
- BA๕10 (หองเรียนขนาดเล็ก)

