ประกาศ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที.่ ........../2558
-----------------------------------สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทาสัญญาตามที่ กวพ.กาหนด
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่น ข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิกส์
................................... ระหว่างเวลา ............... น. ถึง .............. น.

ในวันที่

-๒ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่......................ถึงวันที่..................ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2280-4085 ต่อ 2112 และ 0-2628-2878 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม 2558

(นายปรเมธี วิมลศิริ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ …../2558
การซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลงวันที่ ……………
__________________
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน”
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จ ะใช้ง านได้ทัน ที และมีคุณ ลัก ษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้ว ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉ บับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1
1.2
1.3
1.4

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิ ติบุคคลหรือยุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู ้เ สนอราคาต้อ งไม่เ ป็น ผู ้ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน กับ ผู ้เ สนอราคารายอื ่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ.กาหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ :3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญหรื อห้ างหุ้ นส่ วนจ ากั ด ให้ ยื่ นส าเนาหนั งสื อรั บรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ใ น ก ร ณี ผู้ เ ส น อ ร า ค า เ ป็ น ผู้ เ ส น อ ร า ค า ร่ ว ม กั น ใ น ฐ า น ะ เ ป็ น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) ส าเนาใบทะเบี ยนการค้ า หรื อ ส าเนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ส าเนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิม่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 และ
หนังสือรับรองตามที่กาหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สานักงาน
(2) หนั งสื อมอบอ านาจซึ่ งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณีที่ ผู้ เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(4) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้ อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ฝ่ายพัสดุ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962
ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ราคาทีเ่ สนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ กาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60 วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์สานักงาน ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สานักงานฯจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.................................. ระหว่างเวลา.........................น. ถึง............................น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น ตามข้อ
1.5(1) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้
มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
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ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่ อ ปลั ด กระทรวงภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิ กการพิ จ ารณาผลการเสนอราคาที่ ได้ ด าเนิ นการไปแล้ ว จะเป็ นประโยชน์ แก่ ทางราชการอย่ างยิ่ งให้
ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เสนอจะต้ อ งเป็ นราคาที่ รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม และภาษี อื่ นๆ (ถ้ ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลาที่
กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา โดย
ใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามหนังสือค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4(1) เป็น
หลักประกันจานวน 61,667 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ด บาทถ้วน)
หลัก ประกัน การยื่น ข้อ เสนอตามข้อ นี้ สานัก งานจะคืน ให้ผู้เ สนอราคาหรือ ผู้ค้าประกั น
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3
ลาดับแรกจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการพิจาณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงานฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ประโยชน์ต่อสานักงานฯเท่านั้น
6.3 สานักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
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(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือ ส านักงานมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สานักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สานักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ เ สนอราคาจะ
เรีย กร้องค่าเสีย หายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานฯ จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผ ลประโยชน์ร่ ว มกันกับผู้ส นอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 สานักงานฯมีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสานักงานฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณี ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้ว น
ภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สานักงานฯจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการทาสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทาการของทางราชการ หรือสานักงานฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงานฯ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของ
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ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สานักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวันของราคาพัสดุที่ยัง
ไม่ได้รับมอบ กรณีเป็นพัสดุที่ต้องประกอบกันเป็นชุด แม้จะส่งมอบพัสดุบางส่วนภายในกาหนดตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงแต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วนที่ทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ถือว่าไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้นเลย
จะต้องชาระค่าปรับเต็มราคาของทั้งชุด
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซือ้ ครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2558
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ ส านั ก งานฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น จากส านั ก
งบประมาณแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อสานักงานฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อขาย
ตามการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 สานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 สานักงานฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
...................................
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หมายเหตุ
ผู้เสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่า ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่ 2 คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ 1 เมษายน 2549 กาหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน 2549 และกาหนด
ยืนราคา 30 วัน นับแต่วัน ยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซองคือ วันที่ 1 เมษายน 2549
จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2549 และนับต่อเนื่องในช่วงที่ 2 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2549 จนถึงวันที่
20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้น ต่า (Minimum Bid) ให้ห น่ว ยงานที่จ ะจัดหาพัส ดุ คานวณวงเงินการ
เสนอลดราคาขั้ นต่ าแต่ ล ะครั้ งในอั ตราร้ อยละ 0.2 ของราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาด้ วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หากคานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้อง
มีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น
กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท
ให้กาหนด การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คานวณ
ร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการ
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้
ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจาก
ราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้ เสนอราคาใน
ลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะราคารวม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรูปแบบของครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาหมายเลข 1.1
รายการที่ 1

ผนังกั้นห้อง แบบทึบหุม้ ผ้าเต็มแผ่น ขนาด 75x5x156 ซม.

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 75 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม.ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับ
เสาตั้ง
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปขันติดแน่นด้วยตัวหนอน
เหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 2

ผนังกั้นห้อง แบบทึบหุม้ ผ้าเต็มแผ่น ขนาด 80x5x156 ซม.

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 80 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม.ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกันกับ
เสาตั้ง
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปขันติดแน่นด้วย
ตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 3

ผนังกั้นห้อง แบบทึบหุม้ ผ้าเต็มแผ่น ขนาด 100x5x156 ซม.

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 100 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม. ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อนปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน
กับเสาตั้ง
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่น
ด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 4

ผนังกั้นห้อง แบบทึบหุม้ ผ้าเต็มแผ่น ขนาด 120x5x156 ซม.

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 120 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม.ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน
กับเสาตั้ง
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วย
ตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 5

ผนังกั้นห้อง แบบครึ่งทึบหุม้ ผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 80x5x156 ซม.

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

เฟรมกรอบกระจก

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 80 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม.ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน
กับเสาตั้ง
: ทาจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating
อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอน เป็นเส้นสูง 25 มม.เว้นใสสูง 25 มม.
กระจกหนา 5 มม.พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วย
ตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 6

ผนังกั้นห้อง แบบครึ่งทึบหุม้ ผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 90x5x156 ซม.

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

เฟรมกรอบกระจก

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 90 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม.ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน
กับเสาตั้ง
: ทาจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating
อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอนเป็นเส้นสูง 25 มม.เว้นใสสูง 25 มม.
กระจกหนา 5 มม.พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วย
ตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 7

ผนังกั้นห้อง แบบครึ่งทึบหุม้ ผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 100x5x156 ซม.

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

เฟรมกรอบกระจก

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 100 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม.ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อน ปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน
กับเสาตั้ง
: ทาจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating
อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอน เป็นเส้นสูง 25 มม.เว้นใสสูง 25 มม.
กระจกหนา 5 มม.พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วย
ตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 8

ผนังกั้นห้อง แบบครึ่งทึบหุม้ ผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120x5x156 ซม.

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

เฟรมกรอบกระจก

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 120 x ลึก 5 x สูง 156 ซม.
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 50 มม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม.ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อนปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน
กับเสาตั้ง
: ทาจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating
อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอน เป็นเส้นสูง 25 มม.เว้นใสสูง 25 มม.
กระจกหนา 5 มม.พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วย
ตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 9

ผนังกั้นห้อง แบบครึ่งทึบหุม้ ผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120x5x156 ซม. (กระจก 40 ซม.)

รายละเอียด
ขนาดสินค้า
โครงสร้าง
ผนัง
ฝาปิดผนัง

เฟรมกรอบกระจก

อุปกรณ์ยึดประกอบ
ปุม่ ปรับระดับ

หมายเหตุ :

: กว้าง 120 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (กระจก 40 ซม.)
: เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating
อบด้วยความร้อน ความหนารวม 5 ซม.
: ไม้ Particle Board เพลาะโครงความหนารวม 40 มม. ปิดผิวทัง้ 2 ด้านด้วยแผ่นไม้ MDF.
Board หนา 3 มม.ความหนารวม 46 มม. และหุม้ ผิวด้านนอกสุดด้วยผ้า Polyester
: ด้านข้างและบน ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy
powder coating อบด้วยความร้อนปิดปลายเข้ามุมเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเดียวกัน
กับเสาตั้ง
: ทาจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy Powder Coating
อบด้วยความร้อน กระจกพ่นทรายตามแนวนอน เป็นเส้นสูง 25 มม.เว้นใสสูง 25 มม.
กระจกหนา 5 มม.พร้อมยางรองกันกระแทกโดยรอบ
: ระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเกี่ยวทามาจากเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขันติดแน่นด้วย
ตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์
: พลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ หุม้ ทับด้วยแกนเกลียวเหล็กชุบซิงค์ สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่าได้ ประมาณ 3 ซม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทกี่ าหนด อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 10 ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง 2 ชั้น ขนาด 80x40x83 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป
แผ่นข้าง

ชั้นปรับ
ไม้ดามขาตู้
แผ่นหลัง
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 83 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short
Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วยPVC Edging หนา 1 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุม่ ปรับระดับได้
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle
: Minifix ขนาด 15 มม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 11 ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ 2 ชั้น ขนาด 80x40x83 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

แผ่นข้าง

แผ่นหน้าบานเปิดตู้

ชั้นปรับ
ไม้ดามขาตู้
แผ่นหลัง
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 83 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุม่ ปรับระดับได้
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle

: บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกถ้วย สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 110 องศา
: กลอนตู้ เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดตู้
: กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบาน
: มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 12 ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 80x40x157 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

แผ่นข้าง

แผ่นชั้นปรับ
ไม้ดามขาตู้
แผ่นหลัง
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 157 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle

: Minifix ขนาด 15 มม. ของ Hafele จากประเทศเยอรมัน

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 13 ตู้เก็บเอกสารบนโล่ง-ล่างบานเปิด 80x40x157 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

แผ่นข้าง

แผ่นชั้นปรับ
แผ่นบานเปิด
ไม้ดามขาตู้
แผ่นหลัง
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 157 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle

: บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกถ้วย สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 110 องศา
: กลอนตู้ เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดตู้
: กุญแจ เป็นโลหะติดตั้งบนหน้าบาน
: มือจับตู้ ผลิตจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Silver Anodized

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 14 โต๊ะกลาง ขนาด 90x60x40 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นหน้าท๊อป
แผ่นชั้นวางของ
โครงสร้างขา

หมายเหตุ :

: กว้าง 90 x ลึก 60 x สูง 40 ซม.
: เป็นกระจกใสหนา 12 มม.อบนิรภัย (Tempered Glass)พ่นเคลือบสีเมทัลลิคสีขาวขุ่น และสีดา

ยึดติดกับโครงขาด้วยกาว UV กับแป้นสแตนเลสทรงกลม ขนาด ø 50 x หนา 10 มม.
: เป็นกระจกใสหนา 12 มม.อบนิรภัย (Tempered Glass)
: เป็นเหล็กท่อกลม ขนาด ø 25 x หนา 1.5 มม.เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ด้วยข้อต่อ
แบบ 2,3,4,5 ทาง ทาจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเมี่ยม
ติดแป้นปลายขาทามาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดา ปรับระดับได้ 20 มม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 15 เก้าอี้ทางานพนักสูงมีทที่ ้าวแขนมีหมอนรองศีรษะพร้อมล้อ

รายละเอียด
ขนาด
โครงเก้าอี้

หมอนรองศรีษะ
ฟองน้า
ใต้เบาะนั่ง
ท้าวแขน

การปรับสูง-ต่า
ขาเก้าอี้
ล้อ
วัสดุหมุ้

หมายเหตุ :

: กว้าง 650 x ลึก 630 x สูง 1190 มม. เบาะนั่งขนาด 500 x 490 มม./
เบาะพิง ขนาด 485 x 670 มม.
: เบาะนั่งโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติก
ฉีดขึ้นรูปสีดา ส่วนของพนักพิง โครงสร้าง ทาจากพลาสติก[Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรง
ตามแบบของเก้าอี้สีดาแบบประกบกันด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง
[Lumbar Support ] ทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปบุฟองน้าและหุม้ ทับด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย
สามารถเลื่อนปรับระดับได้ โดยใช้มือเลื่อนขึ้น-ลง
: ทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป บุด้วยฟองน้า หุม้ ด้วยหนัง PU สีดา ปรับระดับองศาเอียงได้
: เป็นฟองน้า Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้

: ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อคโยก[ Back Lock ]
ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
: ทาจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดา มีกลไกสาหรับกดเลื่อนปรับความสูง
ขึ้น-ลงได้ ด้านบนทีท่ ้าวแขนทาจากแผ่นเหล็กฉีดหุม้ ด้วย Integral Polyurethane
[PU-FOAM] ขึ้นรูป สีดา
: ปรับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิก(Gas Lift) โดยการกดดึงก้านปรับด้านข้าง สามารถปรับ
ความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
: เป็นแบบ 5 แฉกทาจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปัดผิวเงา
ขนาด ø 630 มม. (วัดรวมล้อ 680 มม.)
: เป็นแบบล้อคู่ ทาจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด ø 50 มม. ระบบแกนเดือย
เสียบยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
: เบาะนั่งหุม้ ด้วยหนังเทียม สีดา ส่วนพนักพิงหุม้ ด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกสีได้

1.ขนาดของเก้าอี้ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 16 เก้าอี้ทางานพนักกลางมีทที่ ้าวแขนพร้อมล้อ

รายละเอียดในการผลิต
ขนาด
: กว้าง 650 x ลึก 590 x สูง 1000 มม.
เบาะนั่งขนาด 500 x 490 มม./เบาะพิง ขนาด 485 x 670 มม.
โครงเก้าอี้
: เบาะนั่งโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติก
ฉีดขึ้นรูปสีดา ส่วนของพนักพิง โครงสร้างทาจากพลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรง
ตามแบบของเก้าอี้สีดาแบบประกบกันด้านนอกและด้านใน มีหมอนรองกระดูกสันหลัง
[Lumbar Support ] ทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปบุฟองน้าและหุม้ ทับด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย
สามารถเลื่อนปรับระดับได้ โดยใช้มือเลื่อนขึ้น-ลง
ฟองน้า
: เป็นฟองน้า Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
ใต้เบาะนั่ง
: ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อคโยก[ Back Lock ]
ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
ท้าวแขน
: ทาจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดา มีกลไกสาหรับกดเลื่อนปรับความสูงขึ้น -ลงได้
ด้านบนทีท่ ้าวแขนทาจากแผ่นเหล็กฉีดหุม้ ด้วยIntegral Polyurethane [ PU-FOAM] ขึ้นรูปสีดา

การปรับสูง-ต่า
ขาเก้าอี้
ล้อ
วัสดุหมุ้

หมายเหตุ :

: ปรับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิก(Gas Lift) โดยการกดดึงก้านปรับด้านข้าง
สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
: เป็นแบบ 5 แฉกทาจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปัดผิวเงา
ขนาด ø 630 มม.(วัดรวมล้อ 680 มม.)
: เป็นแบบล้อคู่ ทาจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด ø 50 มม.
ระบบแกนเดือยเสียบยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
: เบาะนั่งหุม้ ด้วยหนังเทียม สีดา ส่วนพนักพิงหุม้ ด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกสีได้

1.ขนาดของเก้าอี้ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 17 เก้าอี้ทางานพนักเตี้ยมีทที่ ้าวแขนพร้อมล้อ

รายละเอียด
ขนาด
โครงเก้าอี้

ฟองน้า
ใต้เบาะนั่ง
ท้าวแขน

การปรับสูง-ต่า
ขาเก้าอี้
ล้อ
วัสดุหมุ้

หมายเหตุ :

: กว้าง 580 x ลึก 580 x สูง 890 มม.
เบาะนั่งขนาด 470 x 490 มม./เบาะพิง ขนาด 450 x 455 มม.
: เบาะนั่งโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติก
ฉีดขึ้นรูปสีดา ส่วนของพนักพิง โครงสร้างทาจากพลาสติก[Polypropylene]
ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้สีดาแบบประกบกันด้านนอกและด้านใน
: เป็นฟองน้า Polyurethane Foam ความหนาแน่นสูง แบบตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้

: ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบล็อคโยก[ Back Lock ]
ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
: ทาจากเหล็กท่อกลมขนาด ø 25 มม.ขึ้นรูปเชื่อมติดกับเพลทเหล็ก ชุบโครเมี่ยม ยึดติดกับ
ก้อนโยกใต้เบาะนั่ง ด้านบนทีร่ องแขนปิดทับด้วยพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดา
ยึดกับพนักพิงด้วยเพลท Die-casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ชุบโครเมี่ยม
: ปรับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิก(Gas Lift) โดยการกดดึงก้านปรับด้านข้าง
สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
: เป็นแบบ 5 แฉกทาจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปัดผิวเงาขนาด ø 570 มม.

: เป็นแบบล้อคู่ ทาจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด ø 50 มม. ระบบแกนเดือย
เสียบยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
: เบาะนั่งหุม้ ด้วยหนังเทียม สีดา ส่วนพนักพิงหุม้ ด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกสีได้

1.ขนาดของเก้าอี้ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 18 โซฟา 3 ทีน่ ั่ง ขนาด 182x66.5x72 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
โครงเก้าอี้
ฟองน้า
โครงสร้างขา

: กว้าง 182 x ลึก 66.5 x สูง 72 ซม.
: ไม้เบญจพรรณเพาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา 3 มม.
เพือ่ เสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
: เบาะนั่ง โครงแผ่นข้างและพนักพิงเป็นฟองน้า Polyurethane Foam แบบตัดแต่งให้เข้ากับ
รูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยใยสังเคราะห์[ Fiber Fill] เพือ่ เสริมความนุ่มนวลในการนั่ง
: ทาจากเหล็กท่อกลม ขนาด ø 25 x หนา 1.5 มม.เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้
ด้วยข้อต่อแบบ 2,3,4,5 ทาง ทาจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (Die-casting aluminium)
ชุบโครเมี่ยม ติดแป้นปลายขา ทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดา ปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 20 มม.

วัสดุหมุ้

หมายเหตุ :

: สามารถเลือกวัสดุหมุ้ ได้ 3 แบบ คือ หนังเทียมทัง้ ตัว หนังพีย-ู ไมโครไฟเบอร์สลับหนังเทียม
และหนังแท้ สลับหนังเทียม

1.ขนาดของเก้าอี้ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 19 ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบติดตายกับโต๊ะ ขนาด 42x50x47 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นบน
แผ่นข้าง
หน้าบานลิ้นชัก

กล่องในลิ้นชัก
ไม้ดามขาตู้
แผ่นหลัง

อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 42 x ลึก 50 x สูง 47 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วยPVC Edging หนา 1.0 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edgingหนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับใต้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้าหนักได้ 25 กก.
: รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกัลวาไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้าหนักได้ 30 กก.
: กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก
: มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 20 เคาน์เตอร์ตอ้ นรับ ชนิดตรง ขนาด 240x88x105 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อปโต๊ะ

: กว้าง 240 x ลึก 88 x สูง 105 ซม.
: ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หนา 28 มม.
ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC EDGING หนา 2.0 มม. ด้วยกาว HOT MELT
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
แผ่นท๊อปเคาน์เตอร์ : ทาจากกระจกใสหนา 12 มม.พ่นเคลือบสีขาวขุ่นด้านล่าง [ GLASS COATED ]
ยึดติดกับโครงขาด้วยแป้นสแตนเลสกลึงขึ้นรูปทรงกลมขนาด ø 4 นิ้ว *หนา 12 มม.
โดยใช้กาว UV
ขาโต๊ะและขาเคาน์เตอร์ : ทาจากเหล็กท่อกลมขนาด ø 2 นิ้วหนา 1.2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING
อบความร้อน
แผ่นข้างซ้าย-ขวา
: ทาจากเหล็กแผ่นปัม้ รู PERFORATED STEEL พ่นเคลือบด้วยสีเหมือนบังตา
แผ่นบังตา
: ทาจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม.ปัม้ รู (PERFORATED STEEL) เชื่อมติดกับโครงเหล็ก
กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 12*12 มม.พ่นสีในระบบ POWDER COATED อบความร้อน
ลักษณะพิเศษ
: ชุดรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด หรือ ตู้ลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่รวมอยู่กับรายการ
เคาน์เตอร์ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ติดตั้งอยู่ในตาแหน่งใด

หมายเหตุ :

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 21 ถาดคีย์บอร์ด ขนาด 60x31x9 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
1.แผ่นคีย์บอร์ด
2.รางเลื่อน

หมายเหตุ :

: กว้าง 60 x ลึก 31 x สูง 9 ซม.
: พลาสติกฉีดขึ้นรูป สีกราไฟท์ ออกแบบให้มีขนาดทีส่ ามารถวางแป้นพิมพ์ได้ทุกยี่ห้อ
พร้อมพืน้ ทีด่ ้านข้าง สาหรับวางเม้าส์ และช่องพิเศษในการวางดินสอ-ปากกา
: อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชุบ Anodized สีเงิน สามารถชักออกเมื่อเวลาใช้งาน
ชักเข้าเมื่อเวลาเลิกใช้งาน หมุนปรับได้รอบตัว 360 องศา มีโครงสร้างทาจากเหล็กพ่นสีดา
รองรับน้าหนักได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม

ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 22 โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยว ไม่มกี ล่องใส่กระดาษ A4 ขนาด 100x48x75 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

ขาโต๊ะ

แผ่นบังตา

ปุม่ ปรับระดับโต๊ะ
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 100 x ลึก 48 x สูง 75 ซม. ( หน้าท๊อปอยู่ในระดับเดียวกันกับโต๊ะทางาน )
: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีทรี่ ้อยสายไฟกลมทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 1 จุด
: เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด ø50 มม.หนา 1.0 มม.ชุบโครเมี่ยม
คานบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขนาด 55 x 30 x 450 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
ขาล่าง ขนาด 62 x 30 x 405 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝาปิดข้าง เหล็กแผ่น
ขนาด 165 x 640 หนา 1.0 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
มีแท่งเหล็กขนาด ø12 มม.ชุบโครเมี่ยมสาหรับรับน้าหนักกันแผ่นท๊อปแอ่น 3 อัน
: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดา ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
: Minifix ขนาด 25 มม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 23 โต๊ะทางาน ขนาด 150x60x75 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

ขาโต๊ะ

แผ่นบังตา

ปุม่ ปรับระดับโต๊ะ
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีทรี่ ้อยสายไฟกลมทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
: เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด ø50 มม.หนา 1.0 มม.ชุบโครเมี่ยม
คานบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขนาด 55 x 30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 540 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
ฝาปิดข้าง เหล็กแผ่น ขนาด165 x 640 หนา 1.0 มม.
พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
มีแท่งเหล็กขนาด ø 12 มม.ชุบโครเมี่ยมค้าหน้าท๊อปกันแอ่น 3 อัน
: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดา ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
: Minifix ขนาด 25 มม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 24 โต๊ะทางาน ขนาด 160x80x75 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

ขาโต๊ะ

แผ่นบังตา

ปุม่ ปรับระดับโต๊ะ
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 160 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีทรี่ ้อยสายไฟกลมทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
: เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด ø50 มม.หนา 1.0 มม.ชุบโครเมี่ยม
คานบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขนาด 55 x 30 x 670 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 700 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝาปิดข้าง เหล็กแผ่น
ขนาด165 x 640 หนา 1.0 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
มีแท่งเหล็กขนาด 12 มม.ชุบโครเมี่ยมค้าหน้าท๊อปกันแอ่น 3 อัน
: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดา ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
: Minifix ขนาด 25 มม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 25 โต๊ะทางาน ขนาด 180x80x75 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

ขาโต๊ะ

แผ่นบังตา
ปุม่ ปรับระดับโต๊ะ
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 180 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีทรี่ ้อยสายไฟกลมทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
: เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด ø50 มม.หนา 1.0 มม.ชุบโครเมี่ยม
คานบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขนาด 55 x 30 x 670 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 700 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝาปิดข้าง เหล็กแผ่น
ขนาด165 x 640 หนา 1.0 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดา ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
: Minifix ขนาด 25 มม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 26 เสาพาร์ตชิ ั่น 2 ทาง 4 POST ขนาด 5x156 ซม.

รายละเอียด
เสาพาร์ติชั่น2ทาง
ขนาด
วัสดุและโครงสร้าง
โครงสร้าง
ฝาปิด

: 4 POST
- หนา 5 x สูง 156 ซม.
- เฟรมอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นเคลือบสี “ Epoxy ” อบความร้อน
- ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 27 เสาพาร์ตชิ ั่น 3 ทาง 4 POST ขนาด 5x156 ซม.

รายละเอียด
เสาพาร์ติชั่น3ทาง
ขนาด
วัสดุและโครงสร้าง
โครงสร้าง
ฝาปิด

: 4 POST
- หนา 5 x สูง 156 ซม.
- เฟรมอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นเคลือบสี “ Epoxy ” อบความร้อน
- ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

หมายเหตุ : ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 28 โต๊ะประชุม ขนาด 240x110x75 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

ขาโต๊ะ

แผ่นบังตา

ปุม่ ปรับระดับโต๊ะ
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 240 x ลึก 110 x สูง 75 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 35 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด ø50 มม.หนา 1.0 มม.ชุบโครเมี่ยม
คานบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขนาด 55 x 30 x 700 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 700 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝาปิดข้าง เหล็กแผ่น
ขนาด 165 x 640 หนา 1.0 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
มีแท่งเหล็กขนาด ø12 มม.ชุบโครเมี่ยมค้าหน้าท๊อปกันแอ่น 6 อัน
: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดา ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
: Minifix ขนาด 25 มม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 29 โต๊ะประชุม ขนาด 360x120x75 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นท๊อป

ขาโต๊ะ

แผ่นบังตา

ปุม่ ปรับระดับโต๊ะ
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 360 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 35 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด ø50 มม.หนา 1.0 มม.ชุบโครเมี่ยม
คานบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป ขนาด 55 x 30 x 700 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 700 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝาปิดข้าง เหล็กแผ่น
ขนาด165 x 640 หนา 1.0 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
มีแท่งเหล็กขนาด ø12 มม.ชุบโครเมี่ยมค้าหน้าท๊อปกันแอ่น 12 อัน
: ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดา ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
: Minifix ขนาด 25 มม.

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 2 ซม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 30 โต๊ะประชุมทรงกลม ขนาด 100x100x75 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
แผ่นหน้าโต๊ะ
โครงขาโต๊ะ

หมายเหตุ :

: กว้าง 100 x ลึก 100 x สูง 75 ซม.
: ไม้ Particle Board หนา 28 มม. ผิเคลือบ Melamine Resin Film
ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
: ฐานล่างเหล็กแผ่น หนา 8 มม.ขึ้นรูปทรงกลมขนาด 49 ซม.
ปิดครอบด้วยเหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 50 ซม.
ยึดติดกับเสาตั้งเหล็กท่อกลมขนาด 11.2 ซม. หนา 2 มม.
มีแผ่นเหล็กขนาด 30 x30 ซม. หนา 6 มม. เป็นแป้นรอง
หน้าโต๊ะพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 31 แผงกั้นส่วนแบบทึบหุม้ ผ้า ขนาด 60x26x42 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
โครงสร้าง

ผนัง
ฝาปิดเสา
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 60 x ลึก 26 x สูง 42 ซม.
: เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม.ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม.
ทัง้ 2 ด้าน หุม้ ทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
: ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

: ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน้อต-สกูร ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 32 แผงกั้นส่วนแบบทึบหุม้ ผ้า ขนาด 100x26x42 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
โครงสร้าง

ผนัง
ฝาปิดเสา
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 100 x ลึก 26 x สูง 42 ซม.
: เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม.ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม.
ทัง้ 2 ด้าน หุม้ ทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
: ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

: ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน้อต-สกูร ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 33 แผงกั้นส่วนแบบทึบหุม้ ผ้า ขนาด 150x26x42 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
โครงสร้าง

ผนัง
ฝาปิดเสา
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 150 x ลึก 26 x สูง 42 ซม.
: เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม.ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม.
ทัง้ 2 ด้าน หุม้ ทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
: ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

: ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน้อต-สกูร ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 34 แผงกั้นส่วนแบบทึบหุม้ ผ้า ขนาด 160x26x42 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
โครงสร้าง

ผนัง
ฝาปิดเสา
อุปกรณ์

หมายเหตุ :

: กว้าง 160 x ลึก 26 x สูง 42 ซม.
: เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม.ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม.
ทัง้ 2 ด้าน หุม้ ทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม้ 24 มม.
: ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

: ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน้อต-สกูร ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

1.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทรี่ ะบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +-ไม่เกิน 20 มม.
2.ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

รายการที่ 35 ขายึดพาร์ตชิ ั่น T-FOOT ขนาด 0.6x5x30 ซม.

รายละเอียด
ขนาด
วัสดุและโครงสร้าง
โครงสร้าง

หมายเหตุ :

- หนา 0.6 x กว้าง 5 x ยาว 30 ซม.
- อุปกรณ์ช่วยประคองแผงหรือ “T-FOOT”ของพาร์ติชั่นผลิตจากเหล็กปัม๊ ขึ้นรูป
และเชื่อมอย่างดีก่อนนาไปเคลือบผิวด้วยสี“ Epoxy ” สีเทา

ภาพใช้ประกอบรายละเอียดของแต่ละรายการเท่านั้น

