
รายการประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 
1. ชื่อครุภัณฑ์      ชุดปฏิบัติการเขียนแบบงานออกแบบภายใน 
2. จ านวนที่ต้องการ      1 ชดุ 
3. เหตุผลและความจ าเป็น 
    3.1 สาขาวิชาออกแบบภายในมีครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
    3.2 ครุภัณฑ์เดิมช ารุด เสียหาย จ านวนมาก 
    3.3 ให้นักศึกษามีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยมากข้ึน 
4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์   (ตามรายละเอียดที่แนบ) 

- 
5. ราคามาตรฐาน หรือราคาที่เคยซ้ือครุภัณฑ์ครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

- 
6. วงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ 
    875,000.00 บาท  (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
7. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    7.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง  สมประจบ  ประธานกรรมการ 
    7.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วา่ที่ รต.หญิงปัญจลักษณ์ หรีรักษ์  กรรมการ 
    7.3 นายสุมิตร    งะบุรง   กรรมการและเลขานุการ 
8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    8.1 นางสาวศรีดารา    ติเพียร   ประธานกรรมการ 
    8.2 นางสาวพิชญ์ภัสสร   มหาสิริสุข  กรรมการ 
    8.3 นายพงศ์พิชิต    จุลศิลป์   กรรมการและเลขานุการ 
8. บริษัท/ห้าง/ร้าน/ที่จ าหน่าย พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร 
 1.  บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด ที่อยู่ 239 ซอย หมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2807-1440 โทรสาร ต่อ 120,130 
   
(ลงชื่อ)............................................................ ผู้ก าหนดรายละเอียด  
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุเรือง  สมประจบ) 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.หญิงปัญจลักษณ์  หรีรักษ์) 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  
               (นายสุมิตร  งะบุรง) 
 

(ลงชื่อ)........................................................................ 
   (ศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี)                                                
    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 
1. ชื่อครุภัณฑ์   ชุดปฏิบัติการเขียนแบบงานออกแบบภายใน       
2. จ านวนที่ต้องการ  1 ชุด     
3. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป 
    3.1 โต๊ะเขียนแบบ  จ านวน 70 ตัว 
    3.2 เก้าอ้ีปฏิบัติการ จ านวน 70 ตัว 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
    4.1 โต๊ะเขียนแบบ จ านวน 70 ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
         4.1.1  ตัวโต๊ะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 140 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
         4.1.2  หน้าโต๊ะท าด้วย PARTICLE BOARD  หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบด้วย MELAMINE  
สีขาว ด้านบนปิดด้วย HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL) สีขาว  ปิดขอบด้วย PVC สีขาว มีความหนาไม่
น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาว HOT MELT 
          4.1.3  โครงโต๊ะ มี 4 ขา ท าด้วยเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 14”x 1 14” มีความหนาไม่น้อย
กว่า 1 มม. ปลายขาสามารถปรับความสูงได้ 
          4.1.4  เหล็กยึดขาโต๊ะด้านล่างรูปตัว H ท าด้วยเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า  1 14”x 1 14” มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
          4.1.6  เหล็กยึดขาโต๊ะด้านบน ท าด้วยเหล็กสี่เหลี่ยม  ขนาดไม่น้อยกว่า1 14”x 1 14” มีความหนาไม่
น้อยกว่า 1 มม. 
          4.1.7  หน้าโต๊ะปรับสูง-ต่ าได้ 4 ต าแหน่ง ประกอบด้วยเหล็กแป๊ปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 3/4 “ มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.1 มม. กับ PLALTIC จับยึด ซึ่งติดตั้งบนเหล็กฉากไม่น้อยกว่า 2” 
          4.1.8  มีตู้เก็บของพร้อมบานประตูปิด-เปิด ขนาดตู้กว้างไม่น้อยกว่า 400 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 700 มม. 
สูงไม่น้อยกว่า 460 มม. ท าด้วย PARTICLE BOARD  หนาไม่น้อยกว่า 19 มม.  เคลือบ MELAMINE สีขาว ปิด
ขอบด้วย PVC สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ใช้บานพับถ้วย มีมือจับท าจากเหล็กชุบโครเมี่ยม C to C ไม่น้อย
กว่า 96 มม. 
          4.1.9  ส่วนที่เป็นเหลก็ให้พ่น EPOXY สีด า 
          4.1.10  มี GAS SPRING จ านวน 2 ตัวต่อโต๊ะ 1 ตัว ส าหรับช่วยผ่อนแรง 
    4.2  เก้าอ้ีปฏิบัติการ จ านวน 70 ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
          4.2.1  ตวัแป้นที่ใช้ส าหรับนั่ง ท าด้วยโพลียูรีเทน ขนาดไม่น้อยกว่า 35x350 มม. 
          4.2.2  ขนาดของเก้าอ้ีท าด้วยโลหะหรือเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1” x 2” x 1.5 มม. มีขา 5 แฉก พ่น
เคลือบสีด าด้วยระบบ (Powdercolting) ปลายขารองรับด้วยพลาสติกอย่างดี คุณภาพสูง 
          4.2.3  มีแกนกลางส่วนนอกท าด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1” x 1” x 1.5 มม. พ่น
เคลือบด้วยระบบ (Powdercolting)  แกนกลางส่วนในส าหรับปรับระดับด้วยโลหะแกนเกลียวขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. 
          4.2.4  ที่พักเท้าท าด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8” เป็นแบบกลม 
          4.2.5  หลังพิงท าด้วยโครงเหล็กขึ้นรูป หุ้มทับด้วยโพลียูรีเทน    



 
4. ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน
ว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 
5.  ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์   45 วัน 
6. ระยะเวลาการรับประกัน   1 ปี 
7. สถานที่ส่งมอบ สาขาออกแบบภายใน อาคาร 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
(ลงชื่อ)............................................................ ผู้ก าหนดรายละเอียด  
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุเรือง  สมประจบ) 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.หญิงปัญจลักษณ์  หรีรักษ์) 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  
               (นายสุมิตร  งะบุรง) 
 

(ลงชื่อ)........................................................................ 
   (ศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี)                                                
    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
      


