
รายละเอียดประกอบการจดัซื้อครุภัณฑ ์
 
๑. ชื่อครุภัณฑ์  :  ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
๒. จ านวนที่ต้องการ :     ๑๖  ห้อง  
๓. รายละเอียดทั่วไป ประกอบด้วย  
 ๓.๑ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง  จ านวน ๑๗ เครื่อง 
 ๓.๒ ตู้ Load Center พร้อมติดตั้ง      จ านวน  ๔  ชุด 
 ๓.๓ โต๊ะท างานขาเหล็ก       จ านวน  ๑๙๒ ตัว 
 ๓.๔ เก้าอ้ีท างาน        จ านวน  ๑๙๒ ตัว 
  

คุณลักษณะท่ัวไป 

๑. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๖,๐๐๐ บีทียู  พร้อมติดตั้ง จ านวน  ๑๗ เครื่อง 
 ๑.๑ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๖,๐๐๐ บีทียู    
ใช้กับระบบไฟ ๓ เฟส (๓๘๐V)  ติดตั้งพร้อมใช้งาน  
 ๑.๒ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน  ที่มีความสามารถในการท าความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง  
ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๖,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. ๒๑๓๔-
๒๕๕๓ หรื อมาตรฐาน อ่ืนที่ ก าหนดไว้ ในข้ อก าหนด โดยมี เ อกสารแสดงจากส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
  ๑.๓  เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน  ประกอบส าเร็จรูปเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต  ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 ๑.๔ เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐ 
และ  TIS ๑๘๐๐๑  หรือ OHSAS ๑๘๐๐๑  โดยมีเอกสารจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง 

๑.๕ ต้องมีเอกสารแสดงผลทดสอบขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ 
๑.๖ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แขวนใต้ฝ้าหรือเพดาน (Ceiling Type)  ขนาดไม่ต่ ากว่า

๓๖,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง  ต้องมีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน หรือ อีอีอาร์  หรือ  EER (Energy Efficiency 
Ratio)  ไม่น้อยกว่า  ๑๑.๒ บีทียูต่อวัตต์  และต้องมีหนังสือรับรองค่า EER จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  หรือฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕  หรือหนังสือรับรอง
ประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  หรือผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

๑.๗ สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant)  ให้ใช้น้ ายา R ๒๒ หรือดีกว่า 
๑.๘ ตัวถังของชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Unit)  ท าด้วยโลหะที่ผ่านการชุบ เคลือบผิวพ่นสี หรือ 

ทาสี  เพ่ือป้องกันการเป็นสนิม  ความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๐.๖  มม. 
๑.๙ ชุดคอนเดนซิ่งต้องประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์แบบสโกรว์ (Scroll Compressor)                                          

แผงควบแน่น (Condenser)  พัดลมพร้อมมอเตอร์  สวิตซ์แม่เหล็ก (Magnetic Contactor)  ข้อต่อพร้อมวาล์ว
บริการ  ช่องอัดเติมและลิ้นท่อ  (Discharge and Suction Service Valve)  ขั้วต่อสายดิน  ชุดหน่วงเวลา (Delay 
Time) วงจรป้องกันโหลดเกิน (Overload Protector)  คาปาซิเตอร์ (Capacitor)  และอุปกรณ์ควบคุมการท างาน
ที่จ าเป็นตามข้อก าหนดของผู้ผลิต  ทั้งนี้ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในอาคาร 
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๑.๑๐ พัดลมของชุดคอนเดนซิ่ง ใช้ชนิดใบกลม (Propeller)  ขับลมด้วยมอเตอร์แบบขับเคลื่อน
โดยตรง (Direct Drive)  ที่ระบบหล่อลื่นและมีตะแกรงป้องกันอุบัติเหตุ 

๑.๑๑ พัดลมของชุดคอนเดนซิ่ง ให้มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อน หรือ กระแสไฟฟ้าสูงเกินพิกัด 
๑.๑๒ ชุดคอนเดนซิ่งใช้ชนิดที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้กับกระแสไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์  

โดยตรง โดยห้ามท าการดัดแปลง  หรือใช้หม้อแปลง แปลงแรงดันไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง 
๑.๑๓ ชุดคอนเดนซิ่งให้ติดตั้งบนสปริงหรือลูกยางลดการสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์ 
๑.๑๔ ชุดแฟนคอยล์ (Fan Coil Unit)  ต้องมีปริมาณลมหมุนเวียน (C.F.M)  ไม่ต่ ากว่า  ๔๐๐ 

ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  ต่อตันความเย็น  หรือตามปริมาณลมหมุนเวียนที่ได้ก าหนดไว้ในการออกแบบ 
๑.๑๕ ชุดแฟนคอยล์ต้องประกอบด้วยแผงอีแวพอเรเตอร์ (Evaporator)  พัดลมพร้อมมอเตอร์ 

กระจายลมได้ ๔ ทิศทาง บน-ล่างได้อัตโนมัติ (Auto) และซ้าย-ขวาปรับตามผู้ใช้ (Manual) แผงเปลือกนอก 
(Enclosure Panel)  พร้อมฉนวนบุเพ่ือป้องกันไม่ให้ไอน้ าควบแน่นบนแผงเปลือกนอก  ถาดระบายน้ าที่ควบแน่น
จากแผงอีแวพอเรเตอร์  แผงกรองอากาศ  ขั้วต่อสายไฟฟ้า  และ  ขั้วต่อสายดินส าหรับสวิตซ์ปรับความเร็วรอบของ
มอเตอร์พัดลม  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารท าความเย็น (Expansion Valve  หรือ  
Cap Tube)  ให้มีติดไว้ที่ตัวเครื่องหรือแยกติดตั้งก็ได้ 
 ๑.๑๖ พัดลมของชุดแฟนคอยล์  ใช้ชนิดครอสโฟลว์ (Cross Flow Fan)  หรือ  พัดลมแบบกรง
กระรอก (Squirrel Cage)  หรือ  พัดลมชนิดอื่นที่มีการขับลมด้วยมอเตอร์ 
 ๑.๑๗ แผงกรองอากาศเป็นแบบอลูมิเนียม  หรือ  ใยสังเคราะห์ที่สามารถถอดล้างท าความสะอาด
ได้ง่าย 

๑.๑๘ การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ให้เป็นไปดังนี้ 
๑.๑๘.๑ เครื่องปรับอากาศชนิดหน้าต่างให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
๑.๑๘.๒ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๖,๐๐๐ บีทียู ต่อชั่วโมงขึ้นไป 

จะต้องติดตั้งสวิทซ์ควบคุมระดับความดันน้ ายา (Hi-Low Pressure Switch) ช่องกระจกมองน้ ายา (Sight  Glass) 
ชุดกรองและดูดความชื้น (Strainer and Drier) 

๑.๑๘.๓ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ  ใช้ เทอร์โมสตัสแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Thermostat) ทีส่ามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๘-๓๐ องศาเซลเซียส แสดงผลเป็นดิจิตอล (ตัวเลข) 
โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้องแม่นย าในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Accuracy Precision) ได้ บวกลบไม่
เกิน ๑ องศาเซลเซียส และช่วงการตัดต่อ (Differential) ไม่เกิน ๑ องศาเซลเซียส หรือความละเอียดมากกว่า มี
ระบบเริ่มการท างานอัตโนมัติ หลังจากเกิดกระแสไฟขัดข้องพร้อมวงจรหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายหากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขาดหายไป หรือคอมเพรสเซอร์หยุดท างาน  วงจร
หน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายหากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขาดหายไป 
หรือ คอมเพรสเซอร์หยุดท างานวงจรหน่วงเวลาไม่ต่ ากว่า ๒ นาที จึงสามารถใช้งานคอมเพรสเซอร์ ในกรณีที่ไม่มีชุด
หน่วงเวลาที่ชุดคอนเดนซิ่ง 

๑.๑๘.๔ ท่อน้ าทิ้งต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕ นิ้ว (Class๘.๕) จะต้องต่อท่อน้ าลงในจุดที่ 
ผู้ว่าจ้างก าหนด และในบางจุดจะต้องหุ้มฉนวนท่อน้ าแล้วแต่ความเหมาะสมหรือตามผู้ซื้อก าหนด 
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๑.๑๙ ท่อน้ ายาท าด้วยท่อทองแดงไม่มีตะเข็บชนิดหนา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามคุณลักษณะ
ของเครื่องปรับอากาศ ส าหรับท่อน้ ายาดูดกลับหุ้มด้วยฉนวน Closed Cell Foam Plastic หนาไม่น้อยกว่า                   
¾ นิ้ว 

อุปกรณ์ควบคุมประจ าเครื่องแต่ละเครื่อง ประกอบด้วย 
 ๑.  Compressor Magnetic Contactor ๓ phase 
 ๒.  Under Voltage Protection ในระบบ ๓ เฟส 
 ๓.  สวิทซ์ปรับความเร็วลมไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ 
  

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า  ท าดังนี้ 
 ๑. การติดตั้ง ต้องด าเนินการโดยช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และความสามารถส าหรับการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามความประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีวิศวกรหัวหน้าช่าง ควบคุมงานให้เรียบร้อยปลอดภัย
และถูกต้องตามมาตรฐาน 
 ๒.  ในกรณีที่มีการติดตั้งปริมาณมาก ต้องมีการแสดงวิธีติดตั้งเพ่ือเป็นตัวอย่าง ณ สถานที่ตั้ง โดยเมื่อ
วิธีการและการติดตั้งนั้นได้รับการเห็นชอบแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป 
 ๓.  สายไฟฟ้า THW  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ ตร.มม. กราวด์ ๒.๕ ตร.มม. ในระบบ 
๑ เฟส จากตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) โดยผ่านลูกเซอร์กิต (Circuit) ย่อยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ % ของ
กระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไปยังห้องที่ท าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าหรือ วสท.  
หรือหากติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า ๓ เฟส จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า  หรือ  วสท. 
 ๔.  ติดตั้งสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ เหนือเซฟตี้สวิทซ์ ขนาดทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๕% ของ
กระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจร ที่ท าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือตามผู้ว่าจ้างก าหนด 
 ๕.  สายไฟฟ้าจากสวิทซ์ตั ดตอนอัตโนมัติ ในที่ท าการติดตั้ ง เครื่ องปรับอากาศไปยั งตั ว
เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ ตร.มม.  
กราวด์ ๒.๕ ตร.มม.  ในระบบ ๑ เฟส  หรือหากติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า ๓ เฟส จะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการไฟฟ้า หรือ วสท. 
 ๖.  สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องส่งลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๒.๕ ตร.มม. 

๗. การเดินสายไฟฟ้าจากตู้โหลดเซ็นเตอร์ และระหว่างเครื่องระบายความร้อนเครื่องส่งลมเย็นให้เดิน
ร้อยท่อ EMT,IMC ภายนอกอาคารเดินท่อตามลักษณะหน้างาน หรือตามผู้ว่าจ้างก าหนด 

๘. การเดินท่อน้ ายาและท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเดินขนานหรือตั้งฉากกับอาคารและรองรับด้วยเหล็ก
ตัว C 
 ๙. เครื่องปรับอากาศเก่าถอดออกให้อยู่ในสภาพเดิม และเก็บ ณ สถานที่ก าหนดให้ 

๑๐.  การเดินระบบท่อน้ ายา ฝาครอบรางและท่อร้อยสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔-๑๕ เมตรจ านวน 
๘ ห้อง (ห้องท่ี ๑ และ ๒ ของแต่ละชั้น) ต้องเดินขนานหรือตั้งฉากกับอาคารและรองรับด้วยเหล็กตัว C   
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๑๑. ก าหนดให้ใช้รหัสสีของ BUSBAR ของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้ 
สีด าหรือสีเทาหรือสีน้ าตาล ส าหรับเฟส 
สีฟ้า ส าหรับสายศูนย์ (NEUTRAL) 
สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง ส าหรับสายดิน (GROUND) 
 

๑๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    ชั้นที่ ๕   -  ห้อง A๕๐๓ จ านวน  ๒  เครื่อง 
      -  ห้อง A๕๐๔, A๕๐๕, A๕๐๖ ห้องละ ๑ เครื่อง 
 
    ชั้นที่ ๖   -  ห้อง A๖๐4, A๖๐5, A๖๐6, A๖๐7 ห้องละ ๑ เครื่อง 
 
    ชั้นที่ ๗   -  ห้อง A๗๐๓, A๗๐๔, A๗๐๕, A๗๐๖ ห้องละ ๑ เครื่อง 
 
    ชั้นที่ ๘   -  ห้อง A๘๐๓, A๘๐๔, A๘๐๕, A๘๐๖ ห้องละ ๑ เครื่อง 
       

การรับประกันและบริการหลังการขาย 
๑. ผู้ขายจะต้องรับประกันเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ กรณีที่ช ารุดเสียหาย โดยต้องด าเนินการ

เปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  คอมเพรสเซอร์รับประกัน ๕ ปี  มีเอกสารแสดง
การรับประกันคอมเพรสเซอร์  ตามท่ีผู้ใช้ก าหนด นับจากวันส่งมอบงาน 

๒. ในระหว่างการรับประกันจะต้องส่งช่างผู้ช านาญการมาท าการตรวจเช็ค  บ ารุงรักษา และท า
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และล้างใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง 

๓. ผู้ขายจะต้องท าใบบันทึกการตรวจเช็ค  บ ารุงรักษา  และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศไว้เป็น 
หลักฐาน 

๔. ผู้ขายจะต้องท าสติ๊กเกอร์ วัน เดือน ปี ที่รับประกันและเบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน 
๕. การเรียกตาม รับแจ้งเครื่องปรับอากาศเสียจะต้องมาทันที่ (ภายใน ๓ ชั่วโมง) 
๖. ต้องมีเอกสารรับรองมีอะไหล่ส ารองไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากผู้ผลิต 
๗. หลังหมดระยะเวลาประกันการติดตั้ง ผู้ขายต้องส่งเอกสาร/หนังสือการรับประกันอะไหล่ของ

เครื่องปรับอากาศให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑.  ก่อนเข้ามาท าการติดตั้งผู้ขายต้องแจ้งกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ให้รับทราบ 
 ๒.  ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  จะต้องมีผ้า ผ้าใบหรือพลาสติก  ปกคลุมอุปกรณ์ในห้อง  
หรือในส านักงาน  เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะท างาน  เอกสาร  เป็นต้น 
 ๓.  งานเชื่อม ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน และจัดเตรียมถังดับเพลิงส าหรับดับไฟในเบื้องต้น 
 



-๕- 
 
 ๔.  เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จ จะต้องท าความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้

เรียบร้อย 
๕.  ภายหลังการติดตั้งเสร็จ และส่งมอบงาน ต้องมีตารางผลการทดสอบและทดสอบการท างาน 

อย่างน้อย  ๒ ชั่วโมง 
๖.  วัดผลการท างานและประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ เช่น กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ปริมาณลม 

หน้าคอยล์เย็น-คอยล์ร้อน และรายละเอียดด้านเทคนิค พร้อมส่งเอกสารให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

๒. ตู้ Load Center พร้อมติดตั้ง    จ านวน  ๔  ชุด 
คุณลักษณะทั่วไป 
ตู้ Load Center ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๕๐ แอมป์  ๓๐ ช่อง  ใช้สายป้อนตู้ Load Center ขนาด              

ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตร.มม. ในระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๔ สาย ติดตั้งเบรกเกอร์ย่อยตามจ านวนเครื่องปรับอากาศ 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑. ติดตั้งสายไฟฟ้า ชนิด THW เส้นเดี่ยว ขนาดหน้าตัด ๑*๔ ตารางมิลลิเมตร จ านวน ๓๐ ชุด 

ใช้กับไฟฟ้าชนิด ๓ เฟส โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องร้อยสายไฟในท่อโลหะ (เหล็กชุบสังกะสี) พร้อมประกับเหล็ก
รองรับและท่อเหล็กอ่อน (Flex) ขนาด ๓/๔ นิ้ว ตามสภาพพ้ืนที่และความยาวของสายไฟแต่ละจุด 

 ๒. ติดตั้งระบบตู้โหลดเซ็นเตอร์พร้อมบัสบาร์ 
  - ชั้น ๕ ขนาด ๓๐ ช่อง จ านวน ๑ ตู้ พร้อมบัสบาร์ ส าหรับเชื่อมต่อเบรกเกอร์ 
  - ชั้น ๖ ขนาด ๓๐ ช่อง จ านวน ๑ ตู้ พร้อมบัสบาร์ ส าหรับเชื่อมต่อเบรกเกอร์ 
  - ชั้น ๗ ขนาด ๓๐ ช่อง จ านวน ๑ ตู้ พร้อมบัสบาร์ ส าหรับเชื่อมต่อเบรกเกอร์ 
  - ชั้น ๘ ขนาด ๓๐ ช่อง จ านวน ๑ ตู้ พร้อมบัสบาร์ ส าหรับเชื่อมต่อเบรกเกอร์ 
 ๓. ติดตั้งเบรกเกอร์ ชนิด ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ แอมแปร์  ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๖,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑๗ ลูก 
๔. เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องท าแบบผังการติดตั้งระบบตู้โหลดเซ็นเตอร์และ

มีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้ลงนามรับรองแบบและการติดตั้งดังกล่าว 
 ๕. รับประกันผลงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

๓. โต๊ะท างานขาเหล็ก จ านวน  ๑๙๒ ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป 
 โต๊ะท างานขาเหล็ก   จ านวน  ๑๙๒ ตัว 
 

     คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. โต๊ะท างานมีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ ซม.  และสูง ๗๕ ซม. 
๒. หน้าโต๊ะท าจากไม้  PARTICLE  BOARD  หนา ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย MELAMINE RESIN 

FILM  ขอบทั้ง ๔ ด้านปิดด้วย PVC หนา ๒ มม,  ลบมุมด้วยเครื่องจักร 
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๓. ขาเหล็กตัว V ทรงกลม  ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม.  งานดีไซน์  มีคานเหล็ก
ช่วยเสริมรับน้ าหนักได้ดี 

๔. สีระบุภายหลัง 
 

๔. เก้าอ้ีท างาน จ านวน  ๑๙๒  ชุด 
 คุณลักษณะทั่วไป 
 เก้าอ้ีท างาน   จ านวน  ๑๙๒  ชุด 
 
        คุณลักษณะเฉพาะ 

๑.  เก้าอ้ีท างานมีขนาด ๕๐ x ๕๑.๕ x ๗๙ ซม. 
๒.  โครงสร้างของพนักพิงและท่ีนั่งท าจากไม้ VENEER SHEET ดัดขึ้นรูป 
๓.  พนักพิงและท่ีนั่งบุด้วยฟองน้ าและหุ้มด้วยหนังเทียม 
๔.  ขาท าจากเหล็กแปบกลมชุบโครเมี่ยม 
๕.  สีระบุภายหลัง 
 

๑.๓  ระยะเวลารับประกันสินค้า :    ๑   ปี 
๑.๔  ระยะเวลาส่งมอบสินค้า   :   ๗๕  วัน 
๑.๕  สถานที่ติดตั้ง  : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
๙๖ หมู่ ๓ ถนน พุทธมณฑล สาย ๕  ต าบล ศาลายา อ าเภอ พุทธมณฑล 
จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๗๐  
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แบบโต๊ะท างานขาเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


