
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

1. ช่ือครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ชุดส านักงานผู้ตัดสินส าเร็จรูป 

2. จ านวนที่ต้องการ 4   ชุด 

3. เหตุผลและความจ าเป็น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 การจัดการแข่งขันในครั้งน้ีมีกีฬาเทนนิส เปตอง รวมอยู่ด้วย ปัจจุบันสนามเทนนิส
และสนามเปตอง ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีส านักงานส าหรับเจ้าหน้าที่  ที่จะด าเนินการจัดการแข่งขัน มีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีส านักงาน เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) 

5. ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
- ไม่เคยจัดซื้อ- 

6. วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,000,000.- บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 

7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล ประธานกรรมการ 
7.2 นางยุพา มาระสุตร์ กรรมการ 
7.3 นายวรชาติ กลสัตยสมิต กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการตรวจรับ 
8.1  ดร.มะดาโอะ สุหลง ประธานกรรมการ 
8.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต เชาว์วิไลย กรรมการ 
8.3  นางสาวอรษา คชสีห์ กรรมการและเลขานุการ  

9. บริษัท /ห้าง/ร้าน/ที่จ าหน่าย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 
9.1 บริษัท อิทธรัช จ ากัด 161 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  
  โทร. 0-2360-6604  โทรสาร.0-2360-6605  
9.2 บริษัท บริลเล่ียน แอนด์ บลิช จ ากัด ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87 แขวงประเวช กรุงเทพฯ 10250 
  โทร. 098-509-4018 
9.3 บริษัท เคเอสเค ซัพพลาย แอนด์ บิวท์ จ ากัด 188/376 หมู่ 4 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  

  โทร 092-258-1331 โทรสาร 033-036-389 
 

ลงช่ือ................................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
      (นางสาวอรษา คชสีห์) 
 นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
 
ลงช่ือ...............................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน  สุวรรณค า) 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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1. ช่ือครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ชุดส านักงานผู้ตัดสินส าเร็จรูป 

2. จ านวนที่ต้องการ 4   ชุด 

3. รายละเอียดทั่วไป 
ส านักงานจัดการแข่งขันสามารถเคล่ือนที่ได้ 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 ขนาดตู้ส านักงาน 

4.1.1 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 6.0 เมตร  สูง 2.5 เมตร 
4.2 โครงสร้าง 

4.2.1 ใช้เหล็กพ่นสีรองพื้นกันสนิมอย่างดี และพ่นทับด้วยสีน้ ามัน (สีขาว) 
4.2.2 ฐานล่างรอบนอกประกอบด้วยกล่อง 4”x 4” ฐานรอบในใช้เหล็กตัว C 4”x 2” 
4.2.3 เสาและคานบนรอบนอกใช้เหล็กกล่อง 4”x 4” พร้อมหูส าหรับยกและเคล่ือนย้าย 

4.3 ผนัง 
4.3.1 ผิวหน้าเหล็กกล้าลอนชุบสังกะสี (AZ150) กันสนิมเคลือบสี Polyester เฉดสีขาว (Alpine White) 

ความหนาของแผ่นเหล็กรวมช้ันเคลือบป้องกันสนิมและสี 0.38 มม. และมีฉนวนกันความร้อน 
ตรงกลางเป็นแผ่นโพลีสไตรีนโฟม ชนิดไม่ลามไฟความหนาแน่น 1.0 ปอนด์/ลบ.ฟุต  
ความหนา 50 มม. 

4.4 หลังคา 
4.4.1 ผิวหน้าเหล็กกล้าลอนชุบสังกะสี (AZ150) กันสนิมเคลือบสี Polyester เฉดสีขาว (Alpine White) 

ความหนาของแผ่นเหล็กรวมช้ันเคลือบป้องกันสนิมและสี 0.38 มม. และมีฉนวนกันความร้อน 
ตรงกลางเป็นแผ่นโพลีสไตรีนโฟม ชนิดไม่ลามไฟความหนาแน่น 1.0 ปอนด์/ลบ.ฟุต  
ความหนา 50 มม.  

4.5 พื้น 
4.5.1 เฌอร่าบอร์ดหนา 16 มม. มีความแข็งแรงและทนความช้ืน ป้องกันปลวก ปูทับด้วย PVC ทน

ต่อการขีดข่วนหน้าผิวจากการใช้งาน พร้อมขอบบัวยาง 
4.6 หน้าต่าง 

4.6.1 บานสไลด์กรอบอลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส ขนาด 1.0 x 1.0 เมตร จ านวน 1 บาน 
4.6.2 บานสไลด์กรอบอลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส ขนาด 2.0 x 1.0 เมตร และบานฟิคด้างข้าง 

2 ด้าน จ านวน 1 ชุด 
4.7 ประตู 

4.7.1 กระจกบานเล่ือน กระจกเขียวใส อลูมิเนียมอบขาว ขนาด 1.0 x 2.0 เมตร พร้อมกุญแจครบ
ชุด จ านวน 1 บาน 
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4.8 ระบบไฟฟ้า 

4.8.1 ตู้ Consumer Unit 63 amp Breaker 20 amp 1 ตัว Breaker 30 amp 1 ตัว 
4.8.2 โคมไฟฟ้าแสงสว่าง Fluorescent ขนาด 2 x 38 วัตต์ จ านวน 2 ชุด 
4.8.3 จุดต่อไฟภายนอกส าหรับต่อไฟด้านนอกเข้าตู้ (เพาเวอร์ปล๊ัก) 32 แอมป์ จ านวน 1 ชุด 
4.8.4 สวิทซ์ภายใน 3 สวิตซ์ (ควบคุม ไฟ 2 สวิตซ์ ควบคุมพัดลมดูด 1 สวิตซ์) 
4.8.5 ปล๊ักกราวน์คู่ ภายใน จ านวน 3 จุด 
4.8.6 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 น้ิว จ านวน 1 ตัว 

4.9 เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 
4.9.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาดกรท าความเย็นไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
4.9.2 ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
4.9.3 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
4.9.4 เครื่องปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอด

ล้างท าความสะอาดได้ 
4.9.5 มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
4.9.6 ต้องเป็นของใหม่ 
4.9.7 มี ค่า SEER หรือ EER ไม่น้อยกว่า 12.2  
4.9.8 ใช้สารท าความเย็น R32  

5. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
  -  การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

6. ผู้เสนอราคาต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ และแนบแคตตาล๊อก  
โดยท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล๊อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติดังกล่าว
ตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 

7. ผู้ขายต้องท าการติดต้ังและตรวจเช็คครุภัณฑ์ชุดส านักงานผู้ตัดสินส าเร็จรูป ให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์สามารถใช้งาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาในวันส่งมอบงาน โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ทางมหาวิทยาลัยทุกประการหากมีข้อผิดพลาดผู้ขายจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

8. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ 45 วัน 
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9. ระยะเวลาการรับประกัน  1 ปี 

10. สถานที่ส่งมอบ สนามเทนนิส และสนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
      (นางสาวอรษา คชสีห์) 
 นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
 

ลงช่ือ...............................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน  สุวรรณค า) 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 


