
 

 

 
 

รายการประกอบแบบครุภัณฑ 

ครุภัณฑประกอบอาคาร 

โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม)  
 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 

                                

 

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประกอบแบบ 

โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

หมวดงานครุภัณฑประกอบอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 

                                

 

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

สารบัญ              หนา     

 

  รายละเอียดงาน 

 หมวดโตะ .............................................................................................................................. 1 

 หมวดเกาอ้ี .......................................................................................................................... 23

 หมวด LANDSCAPE ........................................................................................................... 27 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

1 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

งานครุภัณฑประกอบอาคาร 

Equipment for buildings 

 

หมวดโตะ 

รายละเอียดงานครุภัณฑประกอบอาคาร (เฟอรนิเจอร) 
 

 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

สัญลักษณ F7-01, F7-03, F7-04 

ประเภทครุภัณฑ  โตะประชุม  

จํานวน 3 ตัว 

ขนาด 6,400 x 1,600 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สงู)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง            อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 40 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 30 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ตัว 

 

รายละเอียด 

1.  ท็อปโตะ - ทําจากไม  Medium Density Fiberboard (MDF) ขนาดความหนาไมนอยกวา 30 มม. 

มาตรฐานเกรด E-1 และพนสีขาวโพลีเอสเตอรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2.  ขาโตะ - ทําจากไม Medium Density Fiberboard (MDF) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. มาตรฐาน

เกรด E-1 พนสเีทาโพลเีอสเตอรท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

3.  อุปกรณเสริม - ติดตั้งกลองปลั๊กไฟพรอมฝาปดทําจาก Aluminum และใชฮารดแวร DTC 

4. รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

2 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 
 

 
(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

 

สัญลักษณ F7-01.1, F7-03.1, F7-04.1 

ประเภทครุภัณฑ  โตะประชุม  

จํานวน 6 ตัว 

ขนาด 6,400 x 600 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง            อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 40 ท่ีนั่ง จํานวน 4 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 30 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ตัว 

 

รายละเอียด 

1.  ท็อปโตะ - ทําจากไม  Medium Density Fiberboard (MDF) ขนาดความหนาไมนอยกวา 30 มม. 

มาตรฐานเกรด E-1 และพนสีขาวโพลีเอสเตอรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2.  ขาโตะ - ทําจากไม Medium Density Fiberboard (MDF) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. มาตรฐาน

เกรด E-1 พนสเีทาโพลีเอสเตอรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.  อุปกรณเสริม - ติดตั้งกลองปลั๊กไฟพรอมฝาปดทําจาก Aluminum และใชฮารดแวร DTC 

4. รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 
 
 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

3 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 
 
 
 

 
(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

 

สัญลักษณ F7-05, F7-06, F7-07 

ประเภทครุภัณฑ  โตะประชมุ  

จํานวน 3 ตัว 

ขนาด 6,400 x 1,600 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง) 

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 25 ท่ีนั่ง จํานวน  3 ตัว 

                          

รายละเอียด 

1.  ท็อปโตะ - ทําจากไม Particle board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิว

ดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt 

Adhesive โดยเครือ่ง Automatic Edge  

2.  ขาโตะ - ทําจากไม Medium Density Fiberboard (MDF) มาตรฐานเกรด E-1 พนส ี

3.  อุปกรณเสริม - ติดตั้งกลองปลั๊กไฟพรอมฝาปดทําจาก Aluminium  

4. รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

4 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 
(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 

สัญลักษณ F7-09, F7-10 

ประเภทครุภัณฑ  โตะประชุม  

จํานวน 2 ตัว 

ขนาด 2,400 x 1,200 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 4 ท่ีนั่ง จํานวน  2 ตัว 

 

รายละเอียด 

1.  ท็อปโตะ - ทําจากไม Particle board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิว

ดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt 

Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge  

2.  ขาโตะ - ทําจากไม Medium Density Fiberboard (MDF) มาตรฐานเกรด E-1 พนส ี

3.  อุปกรณเสริม - ติดตั้งกลองปลั๊กไฟพรอมฝาปดทําจาก Aluminum 

4. รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

5 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

 

สัญลักษณ F7-02 

ประเภทครุภณัฑ     โตะประชุม พรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                1 ตัว 

ขนาด               12,000 x 1,600 x 750 มม. (กวาง x ลกึ x สงู) โตะประชุม 

    460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลึก x สูง) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 60 ท่ีนั่ง จํานวน  1 ตัว 

 

โตะประชุม  

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ - ทําจากไม  Medium Density Fiberboard (MDF) ขนาดความหนาไมนอยกวา 50 มม. 

มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิวดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. 

ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge Bander  

2.  ขาโตะ - ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 1 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander 

3.  อุปกรณเสริม - ติดตั้งจอ LCD แบบฝง  

4.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

6 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง 

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสีของหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลีย่ - ≥ 450 cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด , RS485 และรีโมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W  

11.  กรอบและแผนหลังจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  พรอม port USB บนขอบจอ 

13.  จอ LCD แบบฝง 31 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 31 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

14.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนเิจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

7 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 

 
(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

 

สัญลักษณ F7-02.1 

ประเภทครุภัณฑ     โตะประชุม พรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                2 ตัว 

ขนาด                12,000 x 600 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง) โตะประชุม 

    460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลึก x สูง) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 60 ท่ีนั่ง จํานวน  2 ตัว 

 

โตะประชุม  

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ - ทําจากไม  Medium Density Fiberboard (MDF) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. 

มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิวดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 1 มม. 

ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge Bander  

2.  ขาโตะ - ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 1 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander 

3.  อุปกรณเสริม - ติดตั้งจอ LCD แบบฝง 

4.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

8 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง 

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสขีองหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลี่ย - ≥ 450 cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด , RS485 และรีโมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W  

11.  กรอบและแผนหลังจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  พรอม port USB บนขอบจอ 

13. จอ LCD แบบฝง 30 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 15 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

14.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

9 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 
 

 
 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

สัญลักษณ F7-08 

ประเภทครภุัณฑ     โตะประชุมพรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                1 ตัว 

ขนาด               12,000 x 2,400 x 750 มม. (กวาง x ลกึ x สงู) โตะประชุม 

    460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลึก x สูง) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 30 ท่ีนั่ง จํานวน  1 ตัว 

 

 

โตะประชุม 

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ - ทําจากไม  Medium Density Fiberboard (MDF) ขนาดความหนาไมนอยกวา 50 มม. 

มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิวดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. 

ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge Bander  

2.  ขาโตะ - ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 1 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander 

3.  อุปกรณเสริม - ติดตั้งจอ LCD แบบฝง 

4.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

10 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง 

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสีของหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลี่ย - ≥ 450cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด, RS485 และรีโมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W 

11.  กรอบและแผนหลงัจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  พรอม port USB บนขอบจอ 

13.  จอ LCD แบบฝง 31 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 31 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

14.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

11 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 

 
 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

 

สัญลักษณ F19-24 

ประเภทครุภัณฑ     โตะประชุมพรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                1 ตัว 

ขนาด               11,400 x 2,400 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง) โตะประชุม 

    460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลึก x สูง) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 19 หองประชุม 35 ท่ีนั่ง จํานวน  1 ตัว 

 

โตะประชุม 

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 50 มม. มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิว

ดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt 

Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge Bander และติดตั้งจอ LCD แบบฝง 

2.  ขาโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander  

3. รับประกันสินคา 2 ป 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

12 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง  

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสทิธภิาพการใชพลังงาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสีของหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลี่ย - ≥ 450cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด , RS485 และรโีมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W 

11.  กรอบและแผนหลังจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  พรอม port USB บนขอบจอ 

13.  จอ LCD แบบฝง 19 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 19 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

14.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

13 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 

 
สัญลักษณ F19-25 

ประเภทครุภัณฑ     โตะประชุมพรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                2 ตัว 

ขนาด               10,800 x 600 x 750 มม. (กวาง x ลกึ x สูง) โตะประชุม 

    460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลกึ x สูง) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 19 หองประชุม 35 ท่ีนั่ง จํานวน  2 ตัว 

 

 

โตะประชุม 

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิว

ดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt 

Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge Bander และติดตั้งจอ LCD แบบฝง 

2.  ขาโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander  

3. รับประกันสินคา 2 ป 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

14 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง 

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสีของหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลี่ย - ≥ 450cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด , RS485 และรีโมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W 

11.  กรอบและแผนหลังจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  พรอม port USB บนขอบจอ 

13.  จอ LCD แบบฝง 18 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 9 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

14.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

15 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 

 
(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 

 
สัญลักษณ F20-05 

ประเภทครุภัณฑ     โตะประชุมพรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                1 ตัว 

ขนาด               7,600 x 2,400 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง) โตะประชุม 

460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลกึ x สูง) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง           อาคาร เอ ชั้น 20 หองประชุม 30 ท่ีนั่ง จํานวน  1  ตัว 

 

 

โตะประชุม 

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 50 มม. มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิว

ดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt 

Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge Bander และติดตั้งจอ LCD แบบฝง 

2.  ขาโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander  

3. รับประกันสินคา 2 ป 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

16 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง 

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสีของหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลี่ย - ≥ 450cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด , RS485 และรีโมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W 

11.  กรอบและแผนหลังจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  พรอม port USB บนขอบจอ 

13.  จอ LCD แบบฝง 15 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 15 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

14.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

17 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 
(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 

สัญลักษณ F20-06 

ประเภทครุภัณฑ     โตะประชุมพรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                2 ตัว 

ขนาด               7,000 x 600 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง) โตะประชุม 

    460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลกึ x สูง) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง           อาคาร เอ ชั้น 20 หองประชุม 30 ท่ีนั่ง จํานวน  2  ตัว 

 

 

โตะประชุม 

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิว

ดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt 

Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge Bander และติดตั้งจอ LCD แบบฝง 

2.  ขาโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander  

3. รับประกันสินคา 2 ป 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

18 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง 

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสิทธิภาพการใชพลงังาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสขีองหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลี่ย - ≥ 450cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด , RS485 และรีโมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W 

11.  กรอบและแผนหลังจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  พรอม port USB บนขอบจอ 

13.  จอ LCD แบบฝง 14 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 7 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

14.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth ,PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนเิจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

19 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 
 

 
 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 
 
สัญลักษณ F20-18 

ประเภทครุภัณฑ     โตะประชุมพรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                1 ตัว 

ขนาด                15,600 x 2,400 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง) โตะประชุม 

     460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลกึ x สงู) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง           อาคาร เอ ชั้น 20 หองประชุม 60 ท่ีนั่ง จํานวน  1  ตัว 

 

 

โตะประชุม 

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 50 มม. มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิว

ดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt 

Adhesive โดยเครื่อง Automatic Edge Bander และติดตั้งจอ LCD แบบฝง 

2.  ขาโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander  

3. รับประกันสนิคา 2 ป 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

20 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง 

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสขีองหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลี่ย - ≥ 450cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด , RS485 และรีโมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W 

11.  กรอบและแผนหลังจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  รองรับระบบ touch screen และระบบ Interactive 

13.  พรอม port USB บนขอบจอ 

14.  จอ LCD แบบฝง 31 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 31 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

15.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

21 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 
 

 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

 

สัญลักษณ F20-19 

ประเภทครุภัณฑ     โตะประชุมพรอมจอ LCD แบบฝง 

จํานวน                2 ตัว 

ขนาด               15,000 x 600 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง) โตะประชุม 

    460 x 80 x 540 มม. (กวาง x ลกึ x สูง) จอ LCD แบบฝง 

พ้ืนท่ีติดตั้ง           อาคาร เอ ชั้น 20 หองประชุม 60 ท่ีนั่ง จํานวน  2  ตัว 

 

 

โตะประชุม  

รายละเอียด 

1. ท็อปโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. มาตรฐานเกรด E-1 ปดผิว

ดวยเมลามีน และปดขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt 

Adhesive โดยเครือ่ง Automatic Edge Bander และติดตั้งจอ LCD แบบฝง 

2.  ขาโตะ – ทําจากไม Particle Board (PB) ขนาดความหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีน และปด

ขอบดวย PVC Edge ขนาดความหนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt Adhesive โดยเครื่อง 

Automatic Edge Bander  

3. รับประกันสินคา 2 ป 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

22 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

จอ LCD แบบฝง 

รายละเอียด 

1.  จอ - ขนาดไมนอยกวา 15.6 inches  

2.  ความละเอียดหนาจอ - 1920 x 1080 dpi 

3.  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน - ระดับ 1 

4.  คาความตางสขีองหนาจอ - ≥ 100000:1 

5.  ความสวางเฉลี่ย - ≥ 450cd / m ^ 2 

6.  หนาจอสามารถปรับองศาได - ≤ 25 ° สามารถเชื่อมตอไดท้ังสาย HDMI และ VGA switching function 

7.  การควบคุม - ควบคุมการข้ึนลงโดยใชไดท้ังปุมกด , RS485 และรีโมทคอนโทรล 

8.  ขนาดจอ 379 x  247 x 10 มม. หนาไมนอยกวา 6 มม. 

9.  ปริมาณตัวชารจไฟ - AC 220V / 50Hz 

10.  ปริมาณไฟท่ีบริโภคสูงสุด - 25W 

11.  กรอบและแผนหลังจอ - วัสดุทําจาก Aluminum Alloy 

12.  รองรับระบบ touch screen และระบบ Interactive 

13.  พรอม port USB บนขอบจอ 

14. จอ LCD แบบฝง 30 จอ (อางอิงจํานวนจอ LCD แบบฝง 30 จอ ตอโตะ 1 ตัว) 

15.  รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

23 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

หมวดเกาอ้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 

สัญลักษณ F7-01.3, F7-02.3, F7-03.3, F7-04.3, F7-05.2, F7-06.2, F7-07.2, F7-08.2, 

                       F19-20, F20-07 

 

ประเภทครุภัณฑ  เกาอ้ีประชุม 

จํานวน 13 ตัว 

ขนาด                 660 x 695 x 1,170 มม. (กวาง x ลึก x สงู)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 40 ท่ีนั่ง จํานวน  2 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 60 ท่ีนั่ง จํานวน  1 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 30 ท่ีนั่ง จํานวน  1 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 25 ท่ีนั่ง จํานวน  3 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 19 หองประชุม 35 ท่ีนั่ง จํานวน  1 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 19 หองประชุม 12 ท่ีนั่ง จํานวน  1 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 20 หองประชุม 30 ท่ีนั่ง จํานวน  2  ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 20 หองประชุม 60 ท่ีนั่ง จํานวน  2  ตัว 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

24 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

รายละเอียด 

1. เกาอ้ี - ทําจากโครงไมดัดข้ึนรปู  

2. เบาะนั่งและพนักพิง - ทําจากฟองนํ้าความหนาแนนสูงข้ึนรูป หุมดวยวัสดุหนัง  

3. พักแขน - ทําจากฟองนํ้าความหนาแนนสูงข้ึนรูป หุมดวยวัสดุหนัง 

4. ใตเบาะติดตั้งระบบกลไกการปรับระดับแบบ Synchronized Mechanism พรอมระบบ Lock และสามารถ  

ปรับระดับความสูง - ตํ่า ของเบาะนั่งไดดวยระบบ Gas Lift 

5. ขาเกาอ้ี - ทําจาก Aluminum ปดเงาข้ึนรูป 5 แฉก  

6. ลอคู - ทําจากไนลอน ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา Ø50 มม. 

7. สามารถรับนํ้าหนักได 200 กก. 

8. ผานการทดสอบจาก BIFMA ของสหรัฐอเมรกิา 

9. รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

25 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 
 

สัญลักษณ F7-01.2, F7-02.2, F7-03.2, F7-04.2, F7-05.1, F7-06.1, F7-07.1, F7-08.1,  

                       F7-09.1, F7-10.1, F19-21, F20-08 

 

ประเภทครุภัณฑ  เกาอ้ีประชมุ 

จํานวน  340 ตัว 

ขนาด                 660 x 620 x 1,080 มม. (กวาง x ลึก x สูง)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 40 ท่ีนั่ง จํานวน  64 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 60 ท่ีนั่ง จํานวน  60  ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 30 ท่ีนั่ง จํานวน  32 ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 7 หองประชุมรับรอง 25 ท่ีนั่ง จํานวน  48  ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 19 หองประชุม 35 ท่ีนั่ง จํานวน 36  ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 19 หองประชุม 12 ท่ีนั่ง จํานวน 12  ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 20 หองประชุม 30 ท่ีนั่ง จํานวน 28  ตัว 

                         อาคาร เอ ชั้น 20 หองประชุม 60 ท่ีนั่ง จํานวน 60  ตัว 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

26 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

รายละเอียด 

1. เกาอ้ี - ทําจากโครงไมดัดข้ึนรูป  

2. เบาะนั่งและพนักพิง - ทําจากฟองนํ้าความหนาแนนสูงข้ึนรูป หุมดวยวัสดุหนัง  

3. พักแขน - ทําจากฟองนํ้าความหนาแนนสูงข้ึนรูป หุมดวยวัสดุหนัง  

4. ใตเบาะติดตั้งระบบกลไกการปรับระดับแบบ Synchronized Mechanism พรอมระบบ Lock และสามารถ  

ปรับระดับความสูง - ตํ่า ของเบาะนั่งไดดวยระบบ Gas Lift 

5. ขาเกาอ้ี - ทําจาก Aluminum ปดเงาข้ึนรูป 5 แฉก  

6. ลอคู - ทําจากไนลอน ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา Ø50 มม. 

7. สามารถรับนํ้าหนักได 200 กก. 

8. ผานการทดสอบจาก BIFMA ของสหรฐัอเมรกิา 

9. รับประกันสินคา 2 ป 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ Haworth, Rockworth, PP Furniture, SB Furniture, ICON Furniture 

หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

27 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

หมวด LANDSCAPE 

รายละเอียดงานครุภัณฑประกอบอาคาร (LANDSCAPE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 
 
 
สัญลักษณ LF-01 (อาคาร เอ), LF-01 (อาคาร บี) 

ประเภทครุภัณฑ  กระถางปูน  

จํานวน 32 กระถาง 

ขนาด Ø70 x 60 ซม. (กวาง x สูง)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 21 บริเวณโดยรอบอาคาร (พ้ืนท่ีปูหินไข) จํานวน 22 กระถาง 

                         อาคาร บี ชั้น G บริเวณตัวอาคารดานนอก (ฝงติดถนนในซอย) จํานวน 10 กระถาง 

 

 

รายละเอียด 

1. กระถางคอนกรีตเสริมเหล็กขัดมันทรงแคปซูล พรอมคุณภาพและดีไซน เสริมเหลก็ขัดมัน ไมแตกราว 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ รานเพื่อนจัดสวน, รานศุภโชคพันธุไม, รานนิภารัตน อันแสน 

(สวนจนัทรเจา) หรือเทียบเทา 

 ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 
 
 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

28 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 
 
 
 
 
สัญลักษณ LF-02  

ประเภทครภุัณฑ  กระถางปูน  

จํานวน 4 กระถาง 

ขนาด Ø110 x 80  (กวาง x สูง)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 21 บริเวณใกลพ้ืนท่ีปูพ้ืนยางสังเคราะห (ดานหนาอาคาร) จํานวน 4 กระถาง 

 

 

รายละเอียด 

1. กระถางคอนกรีตเสริมเหล็กขัดมันทรงแคปซูล พรอมคุณภาพและดีไซน เสริมเหล็กขัดมัน ไมแตกราว 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ รานเพื่อนจัดสวน, รานศุภโชคพันธุไม, รานนิภารัตน อันแสน 

(สวนจนัทรเจา) หรือเทียบเทา 

 ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

29 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

 

 

สัญลักษณ LF-03 (อาคาร เอ), LF-02 (อาคาร บี) 

ประเภทครุภัณฑ  มานั่งไฟเบอรกลาส 

จํานวน 11 ตัว 

ขนาด 600 x 1,200 x 400 มม. (กวาง x ลึก x สูง)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 21 บริเวณใกลพ้ืนท่ีปูพ้ืนยางสังเคราะห (ดานหนาอาคาร) จํานวน 3 ตัว 

อาคาร บี ชั้น G บริเวณถนนภายในโครงการ (ฝงติดถนนในซอย) จํานวน 8 ตัว 

 

รายละเอียด 

1. เกาอ้ีใยแกวผสมพลาสติกสีขาว 

2. วัสดุทนแดดฝนสําหรับใชภายในและภายนอกอาคาร 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ At siam studio, หจก.ลัดดาการเดนช็อป, Tree square หรือเทียบเทา 

ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 
 
 

 

 



โครงการจางออกแบบอาคารสํานักงานใหญ กนอ. (แหงใหม) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  

30 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปภาพใชสําหรบัภาพประกอบตวัอยางเทาน้ัน) 

 

 

 

สัญลักษณ LF-04  

ประเภทครุภัณฑ  กระถางทรงสี่เหลี่ยมผืนผาหินขัดสีเทาเม็ดหินดํา  

จํานวน 102 กระถาง 

ขนาด 100 x 40 x 40 ซม. (กวาง x ลึก x สูง)  

พ้ืนท่ีติดตั้ง อาคาร เอ ชั้น 21 บริเวณโดยรอบอาคาร จํานวน 102 กระถาง 

 

รายละเอียด 

1. กระถางปูน กระถางหินขัด สี่เหลี่ยมรางยาวผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็กเนื้อแกรงดวยสวนผสมและ

กระบวนการผลิตท่ีแตกตางผลิตดวยมือทุกข้ันตอน 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหใชผลิตภัณฑของ รานผดุงฉัตร I- POT, รานเพื่อนจัดสวน, รานศุภโชคพันธุไม,    

รานนิภารัตน อันแสน (สวนจนัทรเจา) หรือเทียบเทา 

  ขนาดของเฟอรนิเจอรใหมีคาแตกตาง ± ไมเกิน 1 ซม. 
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