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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

F-101 โต๊ะทํางานคณบดี 1 ตัว

รายละเอียด
1 ขนาดไม่น้อยกว่า 200*100*75 เซนติเมตร1. ขนาดไมนอยกวา 200*100*75 เซนตเมตร
2. โครงสร้างและตัวโต๊ะ ทําจากไม้เน้ือแข็ง ทําสีเคลือบผิว 

รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ
โ ๊ ํ ี/ ์/ 4 ัF-102 โต๊ะทํางานรองคณบดี/อาจารย์/เลขานุการ 14 ตัว

รายละเอียด
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 180*95*75 เซนติเมตร
2. โครงสร้างและตัวโต๊ะ ทําจากไม้เน้ือแข็ง ทําสีเคลือบผิว
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

F-103 โต๊ะทํางานหัวหน้างาน 3 ตัว

รายละเอียด
ไ ่ ้ ่ ่ ้ ไ ่ ้ ่ ิ1. ขนาดไม่น้อยกว่า 75*165*75และต่อข้างขนาดไม่น้อยกว่า 60*100*75 เซนติเมตร

2. แผ่นด้านบนทําจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยแผ่มฟิล์ม
   เมลามีน เรซิ่น ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่กว่า 2 มม.
3. แผ่นบังตาและแผ่นวางคีย์บอร์ดทําจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม.
   ปิดผิวด้วยฟิล์มเมรามีนเรซิ่น ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
4. ขาโต๊ะประกอบด้วย ด้านบนเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ป๊ัมขึ้นรูปช้ินเดียว
   ขาล่างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ป๊ัมขึ้นรูปเสริมด้วยเหล็กท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
   ไม่น้อยกว่า 3/4 น้ิว พร้อมใส่ปุ่มปรับระดับ
5. มือจับ DIE Cast aluminium พร้อมกุญแจล๊อค
6 ป ่ ้ ( ่ ้ ื ่ ) ั ํ ใ ั6. รูปแบบการต่อข้าง(ต่อซ้ายหรือต่อขวา)สถาบันจะกําหนดในภายหลัง
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

F-104 โต๊ะทํางานส่วนสํานักงาน 16 ตัว

รายละเอียด
1.  ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150*75และต่อข้างขนาดไม่น้อยกว่า 45*100*75 เซนติเมตร
2. แผ่นด้านบนทําจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยแผ่มฟิล์ม

เมลามีน เรซิ่น ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่กว่า 2 มม    เมลามน เรซน ปดขอบดวย PVC หนาไมกวา 2 มม.
3. แผ่นบังตาและแผ่นวางคีย์บอร์ดทําจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม.
    ปิดผิวด้วยฟิล์มเมรามีนเรซิ่น ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
4. ขาโต๊ะประกอบด้วย ด้านบนเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ป๊ัมขึ้นรูปช้ินเดียว
    ขาล่างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ป๊ัมขึ้นรูปเสริมด้วยเหล็กท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง

้   ไม่น้อยกว่า 3/4 น้ิว พร้อมใส่ปุ่มปรับระดับ
5. มือจับ DIE Cast aluminium พร้อมกุญแจล๊อค
6. รูปแบบการต่อข้าง(ต่อซ้ายหรือต่อขวา)สถาบันจะกําหนดในภายหลัง
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

F-105 โต๊ะประชุมยาว 1.50 เมตร 11 ตัว

รายละเอียด
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150 เซนติเมตร
2. โครงไม้เน้ือแข็ง ทําสีเคลือบผิว

รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ
F-106 โต๊ะประชุมยาว 1.00 เมตร -

รายละเอียด
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

F-107 โต๊ะประชุมเข้ามุม 2 ตัว เป็นชุดเดียวกับF-106

รายละเอียด
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 75*75 เซนติเมตร

โ ไ ้ ื้ ็ ํ ี ื2. โครงไม้เนือแข็ง ทําสีเคลือบผิว

รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ
F-108 โต๊ะประชุม  8 ที่น่ัง 1 ตัวุ

รายละเอียดรายละเอยด
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120*140*75 เซนติเมตร
2. โครงสร้างและตัวโต๊ะ ทําจากไม้เน้ือแข็ง ทําสีเคลือบผิว 
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

C-101 เก้าอ้ีคณบดี 1 ตัว

รายละเอียด
          1. ขนาดไม่น้อยกว่า 64*75*110 เซนติเมตร

้ ้ ้2.   ท่ีนั่ง-พนักพิง ทําจากไม้อัดยางตัดข้ึนรูปท้ังชิ้นหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.

    บุฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม ตัวหลังพิงมีความโค้งมนเพ่ือรองรับ
    สรีระแผ่นหลังของผู้นั่งได้อย่างเหมาะสม
3.  ท่ีวางแขนทําจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

กว้างไม่น้อยกว่า 1 2 มม ดัดโค้งและชบโครเม่ียมอย่างดี ด้านบน   กวางไมนอยกวา 1.2 มม. ดดโคงและชุบโครเมยมอยางด ดานบน
   เป็นพลาสติก Poly propylyne สีดํา ฉีดข้ึนรูปท้ังชิ้น
4.  แผ่นเหล็กยึดท่ีนั่งพร้อมชุดก้อนโยกทําจากเหล็กแผ่นปั๊มข้ึนรูป

    สามารถล็อคตําแหน่งให้เก้าอ้ีไม่โยกได้
5.  แกนเก้าอ้ีสามารถปรับระดับสูง-ตํ่า ได้โดยใช้ระบบ Gas Lift หรือ

้ ่   ไฮดรอลิก โดยตัวแกนเก้าอ้ีมีฝาครอบพลาสติกปิดไว้เพ่ือความสวยงาม
6.  ขาเก้าอ้ีเป็นลักษณะห้าแฉก ทําจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
   ไม่น้อยกว่า 1 5/8 นิ้ว ปั๊มข้ึนรูปและชุบโครเมียมอย่างดี ท่ีปลายขา
   ใส่ลูกล้อพลาสติกเพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนท่ี
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

C-102 เก้าอ้ีรองคณบดี/อาจารย์/เลขานุการ 14 ตัว

รายละเอียด
1 ขนาดไม่น้อยกว่า 64*75*110 เซนติเมตร          1. ขนาดไมนอยกวา 64*75*110 เซนตเมตร
2.  ท่ีนั่ง-พนักพิง ทําจากไม้อัดยางตัดข้ึนรูปท้ังชิ้นหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. 
    บุฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม ตัวหลังพิงมีความโค้งมนเพ่ือรองรับ
    สรีระแผ่นหลังของผู้นั่งได้อย่างเหมาะสม
3.  ท่ีวางแขนทําจากท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

กว้างไม่น้อยกว่า 1 2 มม ดัดโค้งและชบโครเม่ียมอย่างดี ด้านบน    กวางไมนอยกวา 1.2 มม. ดดโคงและชุบโครเมยมอยางด ดานบน
   เป็นพลาสติก Poly propylyne สีดํา ฉีดข้ึนรูปท้ังชิ้น
4.  แผ่นเหล็กยึดท่ีนั่งพร้อมชุดก้อนโยกทําจากเหล็กแผ่นปั๊มข้ึนรูป
    สามารถล็อคตําแหน่งให้เก้าอ้ีไม่โยกได้
5.  แกนเก้าอ้ีสามารถปรับระดับสูง-ตํ่า ได้โดยใช้ระบบ Gas Lift หรือ

ไฮดรอลิก โดยตัวแกนเก้าอ้ีมีฝาครอบพลาสติกปิดไว้เพ่ือความสวยงาม    ไฮดรอลก โดยตวแกนเกาอมฝาครอบพลาสตกปดไวเพอความสวยงาม
6.  ขาเก้าอ้ีเป็นลักษณะห้าแฉก ทําจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
    ไม่น้อยกว่า 1 5/8 นิ้ว ปั๊มข้ึนรูปและชุบโครเมียมอย่างดี ท่ีปลายขา
   ใส่ลูกล้อพลาสติกเพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนท่ี
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

C-103 เก้าอ้ีหัวหน้างาน 3 ตัว

รายละเอียดรายละเอยด
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 62*62*87 เซนติเมตร
2. โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
    3/4 น้ิว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ดัด/ป๊ัมขึ้นรูป ที่น่ัง
    และพนักพิงทําจากไม้อัดตัดขึ้นรูป บุฟองนํ้าหุ้มทับด้วยหนังเทียม
    ท้าวแขนทําจากพลาสติก Polyproplene ฉีดขึ้นรูป
3. ชุดก้อนโยก ทําจากเหล็กแผ่นป๊ัมขึ้นรูป สามารถล๊อคไม่ให้เก้าอ้ีโยกได้
4. แกนเก้าอ้ีสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้โดยใช้ระบบ Gas Lift หรือ ไฮดรอลิค แกนเก้าอ้ีมีฝา
    ครอบพลาสติกปิดเพ่ือความสวยงาม
5 ขาเก้าอ้ีเป็นลักษณะห้าแฉกผลิตจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 5/8 น้ิว5. ขาเกาอเปนลกษณะหาแฉกผลตจากทอเหลกกลมเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1 5/8 นว
    ป๊ัมขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม ที่ปลายขาใส่ลูกล้อพลาสติกเพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนที่
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

C-104 เก้าอ้ีส่วนสํานักงาน 16 ตัว

รายล อียดรายละเอียด
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 58*62*87 เซนติเมตร
2. โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
    3/4 น้ิว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ดัด/ป๊ัมขึ้นรูป ที่น่ัง
    และพนักพิงทําจากไม้อัดตัดขึ้นรูป บุฟองนํ้าหุ้มทับด้วยหนังเทียมู ุ ุ
    ท้าวแขนทําจากพลาสติก Polyproplene ฉีดขึ้นรูป
3. ชุดก้อนโยก ทําจากเหล็กแผ่นป๊ัมขึ้นรูป สามารถล๊อคไม่ให้เก้าอ้ีโยกได้
4. แกนเก้าอ้ีสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้โดยใช้ระบบ Gas Lift หรือ ไฮดรอลิค แกนเก้าอ้ีมีฝา
    ครอบพลาสติกปิดเพ่ือความสวยงาม
5 ขาเก้าอ้ีเป็นลักษณะห้าแฉกผลิตจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 5/8 น้ิว5. ขาเกาอเปนลกษณะหาแฉกผลตจากทอเหลกกลมเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1 5/8 นว
    ป๊ัมขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม ที่ปลายขาใส่ลูกล้อพลาสติกเพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนที่
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

C-105 เก้าอ้ีประธาน 2 ตัว

ีรายละเอียด
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 64*64*110 เซนติเมตร
2. โครงเก้าอ้ี ไม้อัดดัดขึ้นรูปช้ินเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซ.ม. บุด้วยฟองน้ํา
3. ด้านหน้าและด้านหลังหุ้มด้วยหนัง (สีหนังเลือกภายหลัง)
4. ใต้เบาะนั่งติดก้อนโยกเพ่ือควบคุมการเคลื่อนไหวของเบาะพร้อระบบ Back Lock ควบคุมการโยกุ ุ
   เอนของพนักพิง
5. ปรับระดับสูง-ตํ่า ของเบาะน่ังด้วยระบบ GASLIFT 
6.ท้าวแขนเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วย Integral Polyurethane
7. ขาเก้าอ้ีรูปห้าแฉก ทําจากพลาสติก Nylon เสริม Fibergrass  
8 ลกล้อเป็นล้อค่พลาสติก N l สีดํา ขนาดเส้นผ่าศนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม8. ลูกล้อเป็นล้อคู่พลาสติก Nylon สีดํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

C-106 เก้าอ้ีผู้เข้าร่วมประชุม 30 ตัว

รายล อียดรายละเอียด
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 62*62*87 เซนติเมตร
2. โครงเก้าอ้ี ไม้อัดดัดขึ้นรูปช้ินเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซ.ม. บุด้วยฟองน้ํา
3. ด้านหน้าและด้านหลังหุ้มด้วยหนัง (สีหนังเลือกภายหลัง)
4. ใต้เบาะน่ังติดก้อนโยกเพ่ือควบคุมการเคลื่อนไหวของเบาะพร้อระบบ Back Lock ควบคุมการโยกุ ุ
   เอนของพนักพิง
5. ปรับระดับสูง-ตํ่า ของเบาะน่ังด้วยระบบ GASLIFT 
6. ท้าวแขนเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วย Integral Polyurethane
7. ขาเก้าอ้ีรูปห้าแฉก ทําจากพลาสติก Nylon เสริม Fibergrass  
8 ลกล้อเป็นล้อค่พลาสติก Nylon สีดํา ขนาดเส้นผ่าศนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม8. ลูกลอเปนลอคูพลาสตก Nylon สดา ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 50 มม. 
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

C-107 เก้าอ้ีรับแขก 33 ตัว

รายละเอียด
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 58*62*87 เซนติเมตร1. ขนาดไมนอยกวา 58 62 87 เซนตเมตร
2. โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
    3/4 น้ิว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ดัด/ป๊ัมขึ้นรูป ที่น่ัง
    และพนักพิงทําจากไม้อัดตัดขึ้นรูป บุฟองนํ้าหุ้มทับด้วยหนังเทียม
    ท้าวแขนทําจากพลาสติก Polyproplene ฉีดขึ้นรูป

้ โ ็ ๊ ึ้ ๊ ไ ใ ้ ้ ี้โ ไ ้3. ชุดก้อนโยก ทําจากเหล็กแผ่นป๊ัมขึ้นรูป สามารถล๊อคไม่ให้เก้าอ้ีโยกได้
4. แกนเก้าอ้ีสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้โดยใช้ระบบ Gas Lift หรือ ไฮดรอลิค แกนเก้าอ้ีมีฝา
    ครอบพลาสติกปิดเพ่ือความสวยงาม
5. ขาเก้าอ้ีเป็นลักษณะห้าแฉกผลิตจากท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 5/8 น้ิว
    ป๊ัมขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม ที่ปลายขาใส่ลูกล้อพลาสติกเพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนที่    ปมขนรูปชุบโครเมยม ทปลายขาใสลูกลอพลาสตกเพอความสะดวกในการเคลอนท
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

B-101 ตู้หนังสือคณบดี 2 ใบ

รายละเอียด
1 ขนาดไม่น้อยกว่า 40*90*200 เซนติเมตร1.ขนาดไมนอยกวา 40*90*200 เซนตเมตร
2.แผ่นด้านบน ด้านข้าง ด้านหลัง บานเลื่อนและแผ่นช้ัน ทํา
   จากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม.ปิดผิวด้วย
   Melamine Resin Film ปิดขอบด้ามสันด้วย Edgeband PVC
   หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3.มือจับบานเลื่อนเป็น DIE Cast Aluminium พร้อมกุญแจ
   ล๊อตด้านหน้า

4. เพ่ือป้องกันการแอ่นตัว จะต้องมีแผ่นค้ํายันช่วงกลางตู้โดยตลอดความสูงของตู้
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

B-102 ตู้หนังสือรองคณบดี/อาจารย์/เลขานุการ 14 ใบ

รายละเอียด
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 40*90*180 เซนติเมตร
2.แผ่นด้านบน ด้านข้าง ด้านหลัง บานเลื่อนและแผ่นช้ัน ทํา
   จากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม.ปิดผิวด้วย

l R l ปิ ้ ั ้ d b d P C   Melamine Resin Film ปิดขอบด้ามสันด้วย Edgeband PVC
   หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3.มือจับบานเลื่อนเป็น DIE Cast Aluminium พร้อมกุญแจ
   ล๊อคด้านหน้า

4.  เพ่ือป้องกันการแอ่นตัว จะต้องมีแผ่นค้ํายันช่วงกลางตู้โดยตลอดความสูงของตูู้ ู ู
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

B-103 ตู้เก็บเอกสาร 34 ใบ

รายละเอียด
1 ขนาดไม่น้อยกว่า 40*100*85 เซนติเมตร1.ขนาดไมนอยกวา 40*100*85 เซนตเมตร
2.แผ่นด้านบน ด้านข้าง ด้านหลัง บานเลื่อนและแผ่นช้ัน ทํา
   จากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม.ปิดผิวด้วย
   Melamine Resin Film ปิดขอบด้ามสันด้วย Edgeband PVC
   หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3.มือจับบานเลื่อนเป็น DIE Cast Aluminium พร้อมกุญแจ
   ล๊อคด้านหน้า



16
รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

S-101 โซฟา 1 ที่น่ัง 4 ตัว

รายละเอียด
1 ขนาดไม่น้อยกว่า 98*96*78 เซนติเมตร รปแบบ Amchair มีท้าวแขนซ้ายขวา1. ขนาดไมนอยกวา 98*96*78 เซนตเมตร รูปแบบ Amchair มทาวแขนซายขวา
2. โครงสร้าง ภายในเพาะโครงด้วยไม้เน้ือแข้งและไม้อัดบุด้ายฟองน้ําเกรด A ด้านล่างติดขาพลาสติก
3. วัสดุหุ้ม หนังเทียมสีดํา

รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ
่ ่S-102 โซฟา 3 ที่น่ัง 2 ตัว

รายละเอียด
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 208*96*78 เซนติเมตร รูปแบบ Amchair มีท้าวแขนซ้ายขวา
2. โครงสร้าง ภายในเพาะโครงด้วยไม้เน้ือแข้งและไม้อัดบุด้วยฟองนํ้าเกรด A ด้านล่างติดขาพลาสติก
3. วัสดุหุ้ม หนังเทียมสีดํา
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

K-101 โต๊ะกลาง 1 ตัว

รายละเอียด
ไ ่ ้ ่ ิ1.ขนาดไม่น้อยกว่า 90*90*45 เซนติเมตร

2.โครงสร้างทําด้วยไม้สักทั้งตัวหน้าโต๊ะปิดผิว VENEER ลายไม้
3. สีลายไม้ธรรมชาติ
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รหัส รายการ จํานวน หมายเหตุ

P-101 พาร์ทิชั่น 41 เมตร

รายละเอียด

1. พาร์ทิช่ัน แบบคร่ึงกระจกขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 135 ซม.
ห้มผ้า (สีผ้าเลือกภายหลัง) ส่วนบนเป็นกรอบกระจกพ่นทรายสงประมาณ 35 ซม   หุมผา (สผาเลอกภายหลง) สวนบนเปนกรอบกระจกพนทรายสูงประมาณ 35 ซม. 

2. พาร์ทิช่ันทําจากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด เพลาะโครง บุด้วยแผ่นไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 3  มม. 
   ทั้ง 2 ด้านและหุ้มผิวด้านนอกด้วยผ้า (สีผ้าเลือกภายหลัง)
3. เฟรมกรอบกระจก ทําจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
   หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พ่นเคลือบผิวด้วย Epoxy Power Coating กระจกหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
  พ่นทรายแนวนอน (รูปแบบการพ่นกําหนดภายหลัง)
4. เสาทําจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นเคลือบผิวด้วย Epoxy Power Coating อบด้วยความร้อน 
   ด้านบนของเสาปิดด้วยฝาแค๊ป ด้านล่างมีปุ่มปรับระดับทําจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกน
   เกลียวเหล็กชุบ การยึดประกอบระหว่างแผ่นใช้วิธีแบบสลักขอเก่ียวทําจากเหล็กแผ่นป๊ัมขึ้นรูป 

ึ ิ ่ ้ ั ็ ิ ์ ื ้ ิ   ยึดติดแน่นด้วยตัวหนอนเหล็กชุบซิงค์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
5. ด้านล่างของพาร์ทิช่ันมีกล่องสําหรับร้อยสายไฟ


