รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (Specifications)
ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานใหญ่
-------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีครุภัณฑ์สานักงานอายุการใช้งานมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541
(อาคาร ททท. สานักงานใหญ่ ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารเลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ) และย้ายมา
จากอาคารดั ง กล่ าวมายั งอาคาร ททท. ส านั กงานใหญ่ ปัจ จุบั น ตั้ ง อยู่ ที่ 1600 ถนนเพชรบุ รี แขวงมัก กะสั น
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยยังใช้ครุภัณฑ์สานักงานในส่วนของเก้า อี้ทางาน ซึ่ง เดิมใช้มาเป็นระยะเวลา 20 ปี
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเริ่มชารุดเสียหายดังนั้น ททท. จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ซื้อครุภัณฑ์สานักงานเพื่อทดแทนครุภัณฑ์สานักงานเดิม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปลี่ยนครุภัณฑ์สานักงานทดแทนครุภัณฑ์สานักงานเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานมากกว่า 20 ปี
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2.3 เพื่ อ ความปลอดภั ย ตามมาตรการด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย ในสถานที่ ท างาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมตามภารกิจ
2.4 เพื่อให้ภายในอาคารมีสภาพที่ดีสวยงามเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญ ญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

-23.5 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
3.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ ททท.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 เป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจาหน่ายถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
สิ่งของที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดดังนี้
1. เก้ า อี้ ท างานพนั ก งาน ระดั บ 3 – 6 จ านวน 691 ตั ว ข้ อ ก าหนดด้ า นเทคนิ ค และคุ ณ ลั ก ษณะ
รายละเอียดวัสดุ ดังนี้
1.1 ประเภทเก้าอี้ : เก้าอี้ทางานพนักพิงระดับกลางหลัง (Mid Back) ไม่มีวางแขน เบาะที่นั่งปรับ
ระดับสูง-ต่าได้

-31.2 ขนาดโดยประมาณ
- ความกว้างเบาะนั่ง
ความลึกเบาะที่นั่ง
- ความสูงของพนักพิง โดยวัดจากพื้น
- ความสูงของเบาะที่นั่ง โดยวัดจากพื้น

460-500
มม.
450-550
มม.
900-1150
มม.
420-500
มม.
ค่าพิกัดความเผื่อที่ยอมให้คลาดเคลื่อน +/- 2.5 ซม.
1.3 Function : มี Adjustable Lumbar Support, Seat Slide
1.4 รายละเอียดด้านวัสดุ
1.4.1 โครงเก้าอี้ ทาจากพลาสติก Polypropylene (PP) อย่างดี
1.4.2 พนักพิงเก้าอี้ (Backrest) ปรับได้โครง Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูปโครงสร้างแบบ
หุ้มผ้าตาข่ายทอจากเส้นด้าย Polyester 100% อย่างดี
1.4.3 พนักพิงหลังมีอุปกรณ์ดันหลัง (Adjustable Lumbar Support) ฉีดขึ้นรูปเพื่อรองรับ
สรีระหลังสามารถเลื่อน ขึ้น-ลง หรือปรับเข้า-ออกได้ รองรับการนั่งทางานได้เป็นเวลานาน
1.4.4 เบาะที่นั่ง (Seat) เป็นเบาะ PU Foam อย่างดี ฉีดขึ้นรูปตามรูปแบบของเบาะที่นั่ง
เพื่อรองรับสรีระของร่างกาย แล้วหุ้มผ้าหรือหนังไวนิล PVC ตามมาตรฐานผู้ผลิต (กาหนดสีและลวดลายภายหลัง )
เบาะที่นั่งสามารถปรับเบาะที่นั่งเลื่อนเข้า-ออกได้ (Seat Slide) เพื่อเพิ่มระยะความลึกของเบาะที่นั่ง มีปุ่มใช้หมุน
ใต้เบาะที่นั่ง เพื่อใช้ปรับแรงต้าน (Auto Tension) ของพนักพิง มีระบบเทียบเท่าหรือที่ดีกว่า มีโช๊คอัฟสามารถ
ปรับระดับสูง-ต่าได้ และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
1.4.5 ระบบกลไก (Mechanism) มีระบบล็อค สามารถปรับสูง-ต่าได้ ตัวปรับต้องอยู่ในตาแหน่ง
ที่ใช้งานได้สะดวก
1.4.6 ขาเก้าอี้ ผลิตจากพลาสติก Nylon หรือ Polypropylene (PP) คุณภาพอย่างดีหรือวัสดุ
อื่นที่ดีกว่า ขึ้นรูป 5 แฉก สามารถรับน้าหนักได้ไ ม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัม และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
รูปแบบตามการออกแบบของผู้ผลิต
1.4.7 ลูกล้อ ทาจากพลาสติก Nylon อย่างดี จานวน 5 ล้อ

-42. เก้าอี้ทางานพนักงาน ระดับ 7 จานวน 193 ตัว ข้อกาหนดด้านเทคนิคและคุณลักษณะรายละเอียดวัสดุ
ดังนี้
2.1 ประเภทเก้าอี้ : เก้าอี้ทางานพนักพิงระดับกลางหลัง (Mid Back) มีที่วางแขน เบาะที่นั่งปรับระดับ
สูง-ต่า ได้
2.2 ขนาดโดยประมาณ
- ความกว้างเบาะนั่ง
- ความลึกเบาะที่นั่ง
- ความสูงของพนักพิง โดยวัดจากพื้น
- ความสูงของเบาะที่นั่ง โดยวัดจากพื้น

460–500
มม.
450–550
มม.
900–1150
มม.
420–500
มม.
ค่าพิกัดความเผื่อที่ยอมให้คลาดเคลื่อน +/- 2.5 ซม.
2.3 Function : มี Adjustable Lumbar Support, Seat Slide, Adjustable Armrest
2.4 รายละเอียดด้านวัสดุ
2.4.1 โครงเก้าอี้ ทาจากพลาสติก Polypropylene (PP) อย่างดี
2.4.2 พนักพิงเก้าอี้ (Backrest) ปรับได้โครง Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูปโครงสร้างแบบ
หุ้มผ้าตาข่ายทอจากเส้นด้าย Polyester 100% อย่างดี
2.4.3 พนักพิงหลังมีอุปกรณ์ดันหลัง (Adjustable Lumbar Support) ฉีดขึ้นรูปเพื่อรองรับ
สรีระหลัง สามารถเลื่อนขึ้น-ลงหรือปรับเข้า-ออกได้ รองรับการนั่งทางานได้เป็นเวลานาน
2.4.4 เบาะที่นั่ง (Seat) เป็นเบาะ PU Foam อย่างดี ฉีดขึ้นรูปตามรูปแบบของเบาะที่นั่ง
เพื่อรองรับสรีระของร่างกาย แล้วหุ้มผ้าหรือหนังไวนิล PVC ตามมาตรฐานผู้ผลิต (กาหนดสีและลวดลายภายหลัง)
เบาะที่นั่งสามารถปรับเบาะที่นั่งเลื่อนเข้า-ออกได้ (Seat Slide) เพื่อเพิ่มระยะความลึกของเบาะที่นั่ง มีปุ่มใช้หมุน
ใต้ เ บาะที่ นั่ ง เพื่ อ ใช้ ป รั บ แรงต้ า น (Auto Tension) ของพนั ก พิ ง มี ร ะบบเที ย บเท่ า หรื อ ที่ ดี ก ว่ า มี โ ช๊ ค อั ฟ
สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้ และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
2.4.5 มีที่วางแขน (Armrest) พลาสติกฉีดขึ้นรูปอย่างดี หรือผลิตจากซอฟท์ PU ฉีดขึ้นรูป
สามารถปรับได้ 4 ทิศทาง ปรับขึ้น-ลง เลื่อนหน้า-หลัง หรือปรับซ้าย-ขวา รูปแบบตามการออกแบบของผู้ผลิต

-52.4.6 ระบบกลไก (Mechanism) มีระบบล็อค สามารถปรับสูง-ต่าได้ ตัวปรับต้องอยู่ในตาแหน่ง
ที่ใช้งานได้สะดวก
2.4.7 ขาเก้าอี้ ผลิตจากพลาสติก Nylon หรือ Polypropylene (PP) คุณภาพอย่างดี หรือวัสดุ
อื่นที่ดีกว่า ขึ้นรูป 5 แฉก สามารถรับน้าหนักได้ไ ม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัม และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
รูปแบบตามการออกแบบของผู้ผลิต
2.4.8 ลูกล้อ ทาจากพลาสติก Nylon อย่างดี จานวน 5 ล้อ
3. เก้าอี้รับแขก จานวน 314 ตัว ข้อกาหนดด้านเทคนิคและคุณลักษณะรายละเอียดวัสดุ ดังนี้
3.1 ประเภทเก้าอี้ : เก้าอี้พนักพิงระดับกลางหลัง (Mid Back) ไม่มีวางแขน เบาะที่นั่งปรับระดับ สูง-ต่าได้
3.2 ขนาดโดยประมาณ
- ความกว้างเบาะนั่ง
460–500
มม.
- ความลึกเบาะที่นั่ง
450–550
มม.
- ความสูงของพนักพิง โดยวัดจากพื้น
900–1150
มม.
- ความสูงของเบาะที่นั่ง โดยวัดจากพื้น
420–500
มม.
ค่าพิกัดความเผื่อที่ยอมให้คลาดเคลื่อน +/- 2.5 ซม.
3.3 Function : มี Adjustable Lumbar Support, Seat Slide
3.4 รายละเอียดด้านวัสดุ
3.4.1 โครงเก้าอี้ ทาจากพลาสติก Polypropylene (PP) อย่างดี
3.4.2 พนักพิงเก้าอี้ (Backrest) ปรับได้โครง Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูปโครงสร้างแบบ
หุ้มผ้าตาข่ายทอจากเส้นด้าย Polyester 100% อย่างดี
3.4.3 พนักพิงหลังมีอุปกรณ์ดันหลัง (Adjustable Lumbar Support) ฉีดขึ้นรูปเพื่อรองรับ
สรีระหลัง สามารถเลื่อนขึ้น-ลงหรือปรับเข้า-ออกได้ รองรับการนั่งทางานได้เป็นเวลานาน
3.4.4 เบาะที่นั่ง (Seat) เป็นเบาะ PU Foam อย่างดี ฉีดขึ้นรูปตามรูปแบบของเบาะที่นั่ง
เพื่อรองรับสรีระของร่างกาย แล้วหุ้มผ้าหรือหนังไวนิล PVC ตามมาตรฐานผู้ผลิต (กาหนดสีและลวดลายภายหลัง )
เบาะที่นั่งสามารถปรับเบาะที่นั่งเลื่อนเข้า-ออกได้ (Seat Slide) เพื่อเพิ่มระยะความลึกของเบาะที่นั่ง มีปุ่มใช้หมุน
ใต้เบาะที่นั่ง เพื่อใช้ปรับแรงต้าน (Auto Tension) ของพนักพิง มีระบบเทียบเท่าหรือที่ดีกว่า มีโช๊คอัฟสามารถ
ปรับระดับ สูง-ต่า ได้และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล

-63.4.5 ระบบกลไก (Mechanism) มีระบบล็อค สามารถปรับสูง-ต่าได้ ตัวปรับต้องอยู่ในตาแหน่ง
ที่ใช้งานได้สะดวก
3.4.6 ขาเก้าอี้ ผลิตจากพลาสติก Nylon หรือ Polypropylene (PP) คุณภาพอย่างดี หรือวัสดุ
อื่นที่ดีกว่า ขึ้นรูป 5 แฉก สามารถรับน้าหนักได้ไ ม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัม และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
รูปแบบตามการออกแบบของผู้ผลิต
3.4.7 ลูกล้อ ทาจากพลาสติก Nylon อย่างดี จานวน 5 ล้อ
4. เก้าอี้ทางานพนักงาน ระดับ 8 จานวน 81 ตัว ข้อกาหนดด้านเทคนิคและคุณลักษณรายละเอียดวัสดุ
ดังนี้
4.1 ประเภทเก้าอี้ : เก้าอี้พนักพิงระดับสูง (High Back) มีที่วางแขน เบาะที่นั่งปรับระดับ สูง-ต่า
ได้มีหมอนรองศรีษะ
4.2 ขนาดโดยประมาณ
- ความกว้างเบาะนั่ง
460–500
มม.
- ความลึกเบาะที่นั่ง
450–550
มม.
- ความสูงของพนักพิงรวมหมอนรองศรีษะ
1100–1250 มม.
โดยวัดจากพื้น
- ความสูงของเบาะที่นั่ง โดยวัดจากพื้น
420–500
มม.
ค่าพิกัดความเผื่อที่ยอมให้คลาดเคลื่อน +/- 2.5 ซม.
4.3 Function : มี Adjustable Lumbar Support, Seat Slide, Adjustable Armrest, Adjustable
Headrest
4.4 รายละเอียดด้านวัสดุ
4.4.1 โครงเก้าอี้ ทาจากพลาสติก Polypropylene (PP) อย่างดี
4.4.2 พนักพิงเก้าอี้ (Backrest) ปรับได้โครง Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูปโครงสร้างแบบ
หุ้มผ้าตาข่ายทอจากเส้นด้าย Polyester 100% อย่างดี
4.4.3 พนักพิงหลังมีอุปกรณ์ดันหลัง (Adjustable Lumbar Support) ฉีดขึ้นรูปเพื่อรองรับ
สรีระหลัง สามารถเลื่อนขึ้น-ลงหรือปรับเข้า-ออกได้ รองรับการนั่งทางานได้เป็นเวลานาน

-74.4.4 เบาะที่นั่ง (Seat) เป็นเบาะ PU Foam อย่างดี ฉีดขึ้นรูปตามรูปแบบของเบาะที่นั่ง
เพื่อรองรับสรีระของร่างกาย แล้วหุ้มผ้าหรือหนังไวนิล PVC ตามมาตรฐานผู้ผลิต (กาหนดสีและลวดลายภายหลัง)
เบาะที่นั่งสามารถปรับเบาะที่นั่งเลื่อนเข้า-ออกได้ (Seat Slide) เพื่อเพิ่มระยะความลึกของเบาะที่นั่ง มีปุ่มใช้หมุน
ใต้เบาะที่นั่ง เพื่อใช้ปรับแรงต้าน (Auto Tension) ของพนักพิง มีระบบเทียบเท่าหรือที่ดีกว่า มีโช๊คอั ฟสามารถ
ปรับระดับ สูง-ต่า ได้ และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
4.4.5 มีที่วางแขน (Armrest) พลาสติกฉีดขึ้นรูปอย่างดี หรือผลิตจากซอฟท์ PU ฉีดขึ้นรูป
สามารถปรับได้ 6 ทิศทาง ปรับขึ้น-ลง เลื่อนหน้า-หลัง หรือปรับซ้าย-ขวา รูปแบบตามการออกแบบของผู้ผลิต
4.4.6 หมอนรองศรีษะ (Headrest) PU Foam อย่างดี ฉีดขึ้นรูปตามรูปแบบของรองรับศรีษะ
แล้วหุ้มผ้าหรือหนังไวนิล PVC ตามมาตรฐานผู้ผลิต (กาหนดสีและลวดลายภายหลัง) สามารถปรับระดับหมอน
รองศรีษะได้
4.4.7 ระบบกลไก (Mechanism) มีระบบล็อค สามารถปรับสูง-ต่าได้ ตัวปรับต้องอยู่ในตาแหน่ง
ที่ใช้งานได้สะดวก
4.4.8 ขาเก้ า อี้ ผลิ ต จาก Aluminium คุ ณ ภาพอย่ า งดี หรื อ วั ส ดุ อื่ น ที่ ดี ก ว่ า ขึ้ น รู ป 5 แฉก
สามารถรับน้าหนักได้ไม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัม และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล รูปแบบตามการออกแบบ
ของผู้ผลิต
4.4.9 ลูกล้อ ทาจากพลาสติก Nylon อย่างดี จานวน 5 ล้อ
5. เก้าอี้ทางานพนักงาน ระดับ 9 จานวน 24 ตัว ข้อกาหนดด้านเทคนิคและคุณลักษณรายละเอียดวัสดุ
ดังนี้
5.1 ประเภทเก้าอี้ : เก้าอี้พนักพิง ระดับสูง (High Back) มีที่วางแขน เบาะที่นั่ง ปรับระดับ สูง -ต่า
ได้มีหมอนรองศรีษะ
5.2 ขนาดโดยประมาณ
- ความกว้างเบาะนั่ง
480-500
มม.
- ความลึกเบาะที่นั่ง
460–550
มม.
- ความสูงของพนักพิง รวมหมอนรองศรีษะ
1250–1330 มม.
โดยวัดจากพื้น
- ความสูงของเบาะที่นั่ง โดยวัดจากพื้น
450–540
มม.
ค่าพิกัดความเผื่อที่ยอมให้คลาดเคลื่อน +/- 2.5 ซม.

-85.3 Function : มี Lumbar Support, Seat Slide, Adjustable Armrest, Fixed Cushion Headrest
5.4 รายละเอียดด้านวัสดุ
5.4.1 โครงเก้าอี้ ทาจากพลาสติก Polypropylene (PP) อย่างดี หรือวัสดุที่ดีกว่า
5.4.2 พนักพิงเก้าอี้ (Backrest) โครง Polypropylene (PP) หรือวัสดุที่ดีกว่า ฉีดขึ้นรูป PU
Foam อย่างดี ฉีดขึ้นรูปตามรูปแบบของพนักพิงหลังเพื่อรองรับสรีระของร่างกาย (Lumbar Support) หุ้มหนัง
PU (กาหนดสีภายหลัง) อย่างดี รองรับการนั่งทางานได้เป็นเวลานาน
5.4.3 เบาะที่นั่ง (Seat) เป็นเบาะ PU Foam อย่างดี ฉีดขึ้นรูปตามรูปแบบของเบาะที่นั่ง
เพื่อรองรับสรีระของร่ างกาย หุ้มหนัง PU อย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต (กาหนดสีภายหลัง ) เบาะที่นั่ง สามารถ
ปรับเบาะที่นั่งเลื่อนเข้า-ออกได้ (Seat Slide) เพื่อเพิ่มระยะความลึกของเบาะที่นั่ง มีปุ่มใช้หมุน ใต้เบาะที่นั่งเพื่อใช้
ปรับแรงต้าน (Auto Tension) ของพนักพิง มีระบบเทียบเท่าหรื อที่ดีกว่า มีโช๊คอัฟสามารถปรับระดับ สูง -ต่า
ได้และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
5.4.4 มีที่วางแขน (Armrest) พลาสติกฉีดขึ้นรูปอย่างดี หรือผลิตจากซอฟท์ PU ฉีดขึ้นรูป
สามารถปรับได้ 6 ทิศทาง ปรับขึ้น-ลง เลื่อนหน้า-หลัง หรือปรับซ้าย-ขวา รูปแบบตามการออกแบบของผู้ผลิต
5.4.5 หมอนรองศรีษะ (Headrest) PU Foam อย่างดี ฉีดขึ้นรูปตามรูปแบบของรองรับศรีษะ
ติดกับเบาะพนักพิงหลัง หุ้มหนัง PU อย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต (กาหนดสีภายหลัง)
5.4.6 ระบบกลไก (Mechanism) มีระบบล็อค สามารถปรับสูง-ต่าได้ ตัวปรับต้องอยู่ในตาแหน่ง
ที่ใช้งานได้สะดวก
5.4.7 ขาเก้าอี้ ผลิตจาก Aluminium Alloy คุณภาพอย่างดี หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ขึ้นรูป 5 แฉก
สามารถรับน้าหนักได้ไม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัม และผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล รูปแบบตามการออกแบบ
ของผู้ผลิต
5.4.8 ลูกล้อ ทาจากพลาสติก Nylon อย่างดี จานวน 5 ล้อ
5. สถานที่ส่งมอบ
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุ รี แขวงมั ก กะสั น เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

-96. วงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะซื้อในครั้งนี้
8,478,300.00 บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. ระยะเวลาส่งมอบสิ่งของ
ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เกณฑ์ราคา
9. กาหนดส่งมอบสิ่งของ
ททท. แบ่งกาหนดส่งมอบสิ่งของออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ภายใน 25 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เมื่อผู้ขายส่งมอบสิ่งของ
ประกอบด้วย
1. เก้าอี้ทางานพนักงาน ระดับ 9 จานวน 24 ตัว
2. เก้าอี้ทางานพนักงาน ระดับ 8 จานวน 81 ตัว
3. เก้าอี้ทางานพนักงาน ระดับ 7 จานวน 193 ตัว
งวดที่ 2 ภายใน 55 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เมื่อผู้ขายส่งมอบสิ่งของ
ประกอบด้วย
1. เก้าอี้ทางานพนักงาน ระดับ 3–6 จานวน 300 ตัว
2. เก้าอี้รับแขก จานวน 100 ตัว
งวดที่ 3 ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เมื่อผู้ขายส่งมอบสิ่งของ
ประกอบด้วย
1. เก้าอี้ทางานพนักงาน ระดับ 3–6 จานวน 391 ตัว
2. เก้าอี้รับแขก จานวน 214 ตัว

-1010. การชาระเงิน
ททท. แบ่งการชาระเงินออกเป็น 3 งวด โดยคานวณตามราคาสิ่งของที่ส่งมอบแต่ละงวด ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่ อได้ ส่ ง มอบสิ่ ง ของตามก าหนดส่ ง มอบสิ่ ง ของงวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ได้ตรวจรับมอบสิ่งของถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เมื่ อได้ ส่ ง มอบสิ่ ง ของตามก าหนดส่ ง มอบสิ่ ง ของงวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ได้ตรวจรับมอบสิ่งของถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุ ดท้ าย) เมื่อ ได้ ส่ งมอบสิ่ง ของตามกาหนดส่ง มอบสิ่ ง ของงวดที่ 3 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบสิ่งของถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
11. อัตราค่าปรับ
ในกรณี ผู้ ข ายไม่ สามารถส่ ง มอบสิ่ ง ของได้ ต ามก าหนดเวลา หรื อ ส่ ง มอบสิ่ ง ของไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ ททท. จะปรั บ เป็ น รายวั น ในอั ต ราร้ อ ยละ 0.20 (ศู น ย์ จุ ด สองศู น ย์ )
ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจนถึงวันที่ผู้ขาย
ได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ ททท. จนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
12. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่ง ของตามสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็นหนัง สือ
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (สามปี) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน
โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นี้เกิดชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง
อัน เนื่ องมาจากการใช้ งานตามปกติ หรื อเกิด ขึ้น เพราะความบกพร่อ งของผู้ ขาย ผู้ ขายจะต้อ งเปลี่ ย นให้ใ หม่
หรื อ ซ่ อ มแซมแก้ ไ ขให้ ใ ช้ ก ารได้ ดี ภ ายใน 10 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ความช ารุ ด บกพร่ อ ง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจาก ททท. ทั้งนั้น กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถเข้ามาดาเนินการได้ ททท. มีสิทธิ์จัดหา
ผู้อื่นมาดาเนินการแทนและผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

-1113. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
13.1 สาเนาหนังสือแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
13.2 สาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานทดสอบสากล ANSI/BIFMA
13.3 แบบรูปหรือแคตตาล็อกแสดงที่เสนอทุกรายการที่เสนอทุกรายการ
13.4 หนังสือรับรองการมีอะไหล่เป็นเวลา 7 ปี นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชารุด
บกพร่อง เพื่อเป็นประโยชน์กับ ททท. ในการบริการหลังการขาย
13.5 ตารางเปรียบเทียบรายละเอี ยดคุณลักษณะของสิ่งของที่เสนอทั้ง หมดกับรายละเอียดที่ไ ด้ระบุไ ว้
ในรายละเอี ยดคุณ ลัก ษณะของพั สดุ ข อง ททท. ให้ชั ดเจนไม่ ค ลุม เครือ โดยต้ องระบุ ยี่ห้ อ รุ่น ขนาด จ านวน
อย่างละเอียด ชัดเจนเป็นรายข้อทุกข้อ (ไม่ควรระบุว่าไม่น้อยกว่า ไม่ต่ากว่า มากกว่าสูงกว่า ดีกว่า) และต้องอ้างอิง
ถึง รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกว่าได้แสดงอยู่ในหน้าใด และต้องแสดงหมายเลข
หรือหัวข้อของรายการที่อ้างอิงถึง พร้อมทาแถบสีหรือเน้นข้อความที่อ้างองถึงไว้ในแคตตาล็อกให้เห็นอย่างชัดเจน
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานใหญ่
1. นายสัมพันธ์
2. นายสุชาติ
3. นายสิทธิชัย
4. นางสาวพัชรา
5. นางสาวศิวรรจน์

สุภาภักดี
เมฆะวนิชย์กุล
อินทุประภา
ฉางข้าวคา
ขันทอง

ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม
สถาปนิก 6
สถาปนิก 6
มัณฑนากร 3

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

