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รายการ โต๊ะ-เก้าอี้ประจําหอ้งเรียนชั้น3-4 อาคารนวมินทร์ 

รายการที่ 1. ครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะห้องพักอาจารย์  จํานวน 5 ตัว 

ประจําห้องพักอาจารย์ ห้องละ 1 ตัว จํานวน 5 ห้อง 

 

 

1. ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 200 ซม. ลึก 110 ซม. สูง 75 ซม. 

2. หน้าท็อปโตะ๊ เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วยบน Melamine Shortcycle/ 
ด้านล่างโต๊ะเคลือบผิวด้วย  Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

3. โครงสร้างขาเป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้าน
ด้านล่างโต๊ะเคลือบผิวด้วย  Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

4. บงัตา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้านด้านลา่ง
โต๊ะเคลือบผิวด้วย  Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
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รายการที่ 2. เก้าอี้หอ้งพักอาจารย์  จํานวน 30 ตัว 

ประจําห้องพักอาจารย์ ห้องละ 6 ตัว จํานวน 5 ห้อง  

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกวา่ กว้าง 69 ซม. ลึก 57 ซม. สูง 112 ซม. 
2. ที่นั่ง – หลังพิง ทําจากไมอ้ัดตัดขึ้นรูปเป็นตัวเกา้อี้ ตัวเก้าอี้บุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนงั PVC การหุ้มเบาะเปน็แบบ 2 

ชั้นบริเวณที่นั่งหลังพิงมกีารโชว์ตะเข็บเย็บเพือ่ความสวยงาม 
3. แป้นรับตัวเก้าอี ้ทําจากเหล็กแผ่นปั้มขึ้นรูปประกอบกับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและอะไหล่สปริงถ้วยปรับประกอบกันเป็น

ตัวเอนโยก ตัวฐานโยกมีปุ่มปรบัสําหรับปรับระดับความแข็ง-นุ่มของสปริงเวลาโยกเอน 
4. แกนเก้าอี้ เป็นระบบไฮดรอลิคสามารถปรับระดบัขึ้น – ลงได้พร้อมทัง้มีฝาครอบพลาสติก ครอบตัวแกนไฮดรอลิคเพื่อ

ความสวยงาม 
5. ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทําจากอลูมิเนยีมฉีดขึ้นรูป เปน็ลักษณะโค้งเหมือนขาร่ม มีปลายขาใส่ล้อพลาสติก เพื่อความสะดวกใน

การเคลื่อนที ่
6. ท้าวแขนทําจากเหล็กแป๊บรูปไขด่ัดขึ้นรูป ด้านบนมีแผ่นหุ้มเบาะสําหรับบุด้วยฟองน้ําหุ้มทับดว้ยหนัง PVC  ยึดติดกัน

โดยการใช้น๊อตยึดเป็นตัวเท้าแขนเก้าอี้ แขนเกา้อี้ยึดติดกับตัวเก้าอี้โดยการใชน้๊อตยึด 
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รายการที่ 3. โต๊ะประชุมขนาด 13 ที่นัง่ จํานวน 4 ชุด  

ประจําห้องเรยีนขนาด 13 ที่นั่ง ห้องละ 1 ชุด จํานวน 4 ห้อง  
 

 

1 ชุดประกอบด้วย 

1. ตวัโต๊ะตรงแบบโล่ง ขนาด  ไม่น้อยกว่า  กวา้ง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.     จํานวน 4 ตัว  

   หัวโต๊ะต่อแบบครึ่งวงกลม ขนาด  ไม่น้อยกว่า  กว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.     จาํนวน 2 ตัว 

2. หน้าท็อปโตะ๊ เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine 
Shortcycle/ ด้านล่างโต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

3. โครงสร้างขา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine 
Shortcycle/ ด้านล่างโต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

4. บงัตา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบด้วย บน Melamine  Shortcycle/ 
ด้านล่างโต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
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รายการที่ 4. โต๊ะประชุมขนาด 17 ที่นัง่ จํานวน 2 ชุด  

ประจําห้องเรยีนขนาด 17 ที่นั่ง ห้องละ 1 ชุด จํานวน 2 ห้อง 

 

1 ชุดประกอบด้วย 

1. ตวัโต๊ะตรงแบบโล่ง ขนาด ไม่น้อยกว่า          กว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.     จํานวน 6 ตวั  

   หัวโต๊ะต่อแบบครึ่งวงกลม ขนาด ไม่น้อยกว่า     กว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.     จํานวน 2 ตวั 

2. หน้าท็อปโตะ๊ เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine 
Shortcycle/ ด้านล่างโต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

3. โครงสร้างขา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine 
Shortcycle/ ด้านล่างโต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

4. บงัตา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบด้วย บน Melamine Shortcycle/ 
ด้านล่างโต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
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รายการที่ 5. เก้าอี้ผู้บรรยาย (1) จํานวน 6 ตัว 

ประจําห้องเรยีนขนาด 13 ที่นั่ง ห้องละ  1 ตัว จํานวน 4 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด 17 ที่นั่ง ห้องละ  1 ตัว จํานวน 2 ห้อง 

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 64 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 114-118 ซม. 

2. โครงสร้างทีน่ั่งและพนักพิง ทําจากไมอ้ัดตัดขึ้นรูป ตวัเก้าอีบุ้ด้วยฟองน้ําหุม้ทับด้วยหนังพยีู มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 

3. ก้อนโยก ทําจากเหลก็แผ่นปั๊มขึ้นรูปประกอบกับอะไหล่ก้อนโยก ประกอบกันเป็นกอ้นโยกที่ก้อนโยกมีก้านปรับสําหรับระดับ
ความสูง-ต่ําของเก้าอี้ และมีปุ่มปรับสําหรับปรับระดับความแข็ง-นิ่มของสปรงิเวลาโยกเอนเก้าอี ้

4. ท้าวแขนทําจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดํา เปน็ลักษณะโค้ง กรุทับดว้ยฟองน้าํหุ้มทับด้วยหนงั สําหรับตําแหน่งวางแขน 

5. ขาเก้าอี้ทําจากพลาสติกไฟเบอร์ผสมซิกฉีดขึ้นรูปเป็นลกัษณะขา 5 แฉก ที่ปลายขาใส่ลูกล้อพลาสติกเพือ่ความสะดวกในการ
เคลื่อนที ่

6. เก้าอี้สามารถปรับสูงต่ําด้วยระบบโช๊คแก๊ส 
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รายการที่ 6. เก้าอี้ผู้บรรยาย (2) จํานวน 12 ตัว 

ประจําห้องเรยีนขนาด 120 ทีน่ั่ง ห้องละ 1 ตัว จํานวน 3 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด   60 ที่นั่ง ห้องละ 1 ตัว จํานวน 4 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด   50 ที่นั่ง ห้องละ 1 ตัว จํานวน 1 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด   32 ที่นั่ง ห้องละ 1 ตัว จํานวน 4 ห้อง 

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกวา่ กว้าง 69 ซม. ลึก 57 ซม. สูง 112 ซม. 
2. ที่นั่ง – หลังพิง ทําจากไมอ้ัดตัดขึ้นรูปเป็นตัวเกา้อี้ ตัวเก้าอี้บุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนงั PVC การหุ้มเบาะเปน็แบบ 2 

ชั้นบริเวณที่นั่งหลังพิงมกีารโชว์ตะเข็บเย็บเพือ่ความสวยงาม 
3. แป้นรับตัวเก้าอี ้ทําจากเหล็กแผ่นปั้มขึ้นรูปประกอบกับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและอะไหล่สปริงถ้วยปรับประกอบกันเป็น

ตัวเอนโยก ตัวฐานโยกมีปุ่มปรบัสําหรับปรับระดับความแข็ง-นุ่มของสปริงเวลาโยกเอน 
4. แกนเก้าอี้ เป็นระบบไฮดรอลิคสามารถปรับระดบัขึ้น – ลงได้พร้อมทัง้มีฝาครอบพลาสติก ครอบตัวแกนไฮดรอลิคเพื่อ

ความสวยงาม 
5. ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทําจากอลูมิเนยีมฉีดขึ้นรูป เปน็ลักษณะโค้งเหมือนขาร่ม มีปลายขาใส่ล้อพลาสติก เพื่อความสะดวกใน

การเคลื่อนที ่
6. ท้าวแขนทําจากเหล็กแป๊บรูปไขด่ัดขึ้นรูป ด้านบนมีแผ่นหุ้มเบาะสําหรับบุด้วยฟองน้ําหุ้มทับดว้ยหนัง PVC  ยึดติดกัน

โดยการใช้น๊อตยึดเป็นตัวเท้าแขนเก้าอี้ แขนเกา้อี้ยึดติดกับตัวเก้าอี้โดยการใชน้๊อตยึด 
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รายการที่ 7. เก้าอี้เรียน จํานวน 80 ตัว 

ประจําห้องเรยีนขนาด 13 ที่นั่ง ห้องละ 12 ตัว จํานวน 4 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด 17 ที่นั่ง ห้องละ 16 ตัว จํานวน 2 ห้อง 

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 64 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 86-92 ซม. 

2. โครงสร้างทีน่ั่งและพนักพิง ทําจากไมอ้ัดตัดขึ้นรูป ตวัเก้าอีบุ้ฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนงัพียู มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 

3. ก้อนโยก ทําจากเหลก็แผ่นปั๊มขึ้นรูปประกอบกับอะไหล่ก้อนโยก ประกอบกันเป็นกอ้นโยกที่ก้อนโยกมีก้านปรับสําหรับปรับ
ระดับความสูง-ต่ําของเก้าอี้ และมีปุ่มปรับสําหรับปรับระดับความแข็ง-นิ่มของสปริงเวลาโยก 

4. ท้าวแขนทําจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดํา เปน็ลักษณะโค้ง กรุทับดว้ยฟองน้าํหุ้มทับด้วยหนงั สําหรับตําแหน่งวางแขน 

5. ขาเก้าอี้ทําจากพลาสติกไฟเบอร์ผสมซิกฉีดขึ้นรูปเป็นลกัษณะขา 5 แฉก ที่ปลายขาใส่ลูกล้อพลาสติกเพือ่ความสะดวกในการ
เคลื่อนที ่

6. เก้าอี้สามารถปรับสูงต่ําด้วยระบบโช๊คแก็ส 
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รายการที่ 8. โต๊ะบรรยาย  จาํนวน 4 ตัว 

ประจําห้องเรยีนขนาด 32 ที่นั่ง ห้องละ 1 ตัว จํานวน 4 ห้อง 

 

1. มขีนาดไม่นอ้ยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 75 ซม. 

2. แผ่นหน้าโต๊ะทําจากไมอ้ัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. (ทั้งบนและล่าง)ปิดทับบนโครงซึ่งทําด้วยไม้ขนาด 1x2 นิ้วยึดด้วยโลหะ โดย
ด้านบนกรทุับดว้ย High Pressure Lamenate สีลายไม้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.ด้านล่างปิดทับดว้ย High Pressure 
Lamenate สีพื้น ความหนาโดยรวมของแผ่น TOP ไม่น้อยกวา่ 30 มม. 

3. แผ่นบังตาทําจากไม้อัดหนาไม้น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วย High Pressure Lamenate ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 

4. โครงสร้างขาโต๊ะทําจากไม้อดัขนาด 1x2 นิ้ว ตีโครงยดึด้วยโลหะ ทาน้ํายากันแมลง ปิดทบัด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. 
ทั้งสองด้านปิดทับด้วย High Pressure Lamenate สีลายไม้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มม. รวมความหนาของขาไม่นอ้ยกวา่ 
25 มม. 
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รายการที่ 9. ชดุโต๊ะเรียนนักศึกษาพร้อมเก้าอี้นักศึกษา จํานวน 389 ชุด  

1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี ้2 ตัว 

9.1  โต๊ะนักเรยีนนักศึกษา จาํนวน  180 ตัว  

ประจําห้องเรยีนขนาด 120 ทีน่ั่ง ห้องละ  60 ตัว จํานวน  3 ห้อง 

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกวา่ กว้าง 150 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 75 ซม. 

2. โครงสร้างขา : ขาแนวตั้ง ทําจากเหล็กพับขึ้นรปู ตัว U มีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1 มม. 
กว้างไม่นอ้ยกวา่ 65 มม. สูงไมน่้อยกว่า 635 มม. เชื่อมยดึตดิกันเป็นขาโต๊ะ มีฝาครอบ สามารถ
ร้อยสายไฟไว้ดา้นในขาโต๊ะแนวตั้งได้ มีปุ่มรองขา สามารถปรบัระดับทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง ขา
ด้านล่างมีขนาดไม่น้อยกว่า กวา้ง 65 มม. สูง 30 มม. ทําจากเหล็กป๊ัมขึ้นรูปมีความหนาไม่น้อยกว่า 
1 มม. โดยแนวกลางของขาด้านล่างมีการปั๊มนนู เพื่อความสวยงาม  เชื่อมติดกับขาแนวตัง้ขนาด
ความยาวรวมของขาด้านล่างไม่น้อยกว่าขนาด 550 มม. พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเทาควัน 

3. คานเหล็กรับหน้าโต๊ะ : ทําจากเหล็กป้ัมขึ้นรปู ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขนาดกว้างไมน่้อยกว่า 
65 มม.ลึก 490 มม. สูง 25 มม. เชื่อมตดิกับขาแนวตั้ง พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเทาควัน 

4. ฝาครอบขา : ทาํจากเหลก็แผ่นพับขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเทาควัน 

5. หน้าท็อปโต๊ะ : ทําจาก Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีเมเปิ้ล ปิด
ขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

6. บังตา : ทําจาก Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีเทาควัน ปิดขอบ 
PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
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9.2 เก้าอี้นักเรยีนนักศึกษา จาํนวน  360 ตัว  

ประจําห้องเรยีนขนาด 120 ทีน่ั่ง ห้องละ 120 ตัว จํานวน 3 ห้อง 
 

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกวา่ กว้าง 69 ซม. ลึก 57 ซม. สูง 89 ซม. 

2. ที่นั่ง-หลังพิง ทาํจากไม้อัดตัดขึน้รูปเป็นตัวเก้าอี้ ตัวเก้าอี้บุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนงั PVC การหุ้ม
เบาะเป็นแบบ 2 ชั้น บริเวณทีน่ั่งหลังพงิมีการโชว์ตะเข็บเย็บเพื่อความสวยงาม 

3. แป้นรับตัวเก้าอี ้ทําจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปประกอบกับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและอะไหล่สปริงถ้วย
ปรับประกอบกนัเป็นตัวเอนโยก ตัวฐานโยกมปีุ่มปรับสําหรับปรับระดับความแข็ง-นุ่มของสปริงเวลา
โยกเอน 

4. แกนเก้าอีเ้ป็นระบบไฮดรอลิค สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ พร้อมทัง้มีฝาครอบพลาสติกครอบตัว
แกนไฮดรอลิคเพื่อความสวยงาม 

5. ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทําจากอลูมิเนยีมเป็นลักษณะโค้งเหมือนขารม่ มีปลายขาใส่ล้อพลาสติกเพือ่ความ
สะดวกในการเคลื่อนที่  

6. ท้าวแขน ทําจากเหล็กแป๊บรูปไข่ดัดขึ้นรูป ด้านบนมีแผ่นหุ้มเบาะสําหรับบุด้วยฟองน้ําหุ้มทับดว้ย
หนัง PVC ยึดตดิกันโดยการใชน้๊อตยึดเป็นตัวท้าวแขนเก้าอี้ แขนเก้าอีย้ึดติดกับตัวเก้าอี้โดยการ
ใช้น๊อตยดึ 
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9.3 โต๊ะนักเรียนนักศึกษา จํานวน  209 ตัว  

ประจําห้องเรยีนขนาด 32 ที่นั่ง ห้องละ 16 ตัว จํานวน 4 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด 50 ที่นั่ง ห้องละ 25 ตัว จํานวน 1 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด 60 ที่นั่ง ห้องละ 30 ตัว จํานวน 4 ห้อง 
 

 

7. ขนาดไม่น้อยกวา่ กว้าง 150 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 75 ซม. 

8. โครงสร้างขา : ขาแนวตั้ง ทําจากเหล็กพับขึ้นรปู ตัว U มีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1 มม. 
กว้างไม่นอ้ยกวา่ 65 มม. สูงไมน่้อยกว่า 635 มม. เชื่อมยดึตดิกันเป็นขาโต๊ะ มีฝาครอบ สามารถ
ร้อยสายไฟไว้ดา้นในขาโต๊ะแนวตั้งได้ มีปุ่มรองขา สามารถปรบัระดับทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง ขา
ด้านล่างมีขนาดไม่น้อยกว่า กวา้ง 65 มม. สูง 30 มม. ทําจากเหล็กป๊ัมขึ้นรูปมีความหนาไม่น้อยกว่า 
1 มม. โดยแนวกลางของขาด้านล่างมีการปั๊มนนู เพื่อความสวยงาม  เชื่อมติดกับขาแนวตัง้ขนาด
ความยาวรวมของขาด้านล่างไม่น้อยกว่าขนาด 550 มม. พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเทาควัน 

9. คานเหล็กรับหน้าโต๊ะ : ทําจากเหล็กป้ัมขึ้นรปู ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขนาดกว้างไมน่้อยกว่า 
65 มม.ลึก 490 มม. สูง 25 มม. เชื่อมตดิกับขาแนวตั้ง พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเทาควัน 

10. ฝาครอบขา : ทาํจากเหลก็แผ่นพับขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเทาควัน 

11. หน้าท็อปโต๊ะ : ทําจาก Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีเมเปิ้ล ปิด
ขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
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9.4 เก้าอี้นักเรยีนนักศึกษา จาํนวน  418 ตัว  

ประจําห้องเรยีนขนาด 32 ที่นั่ง ห้องละ 32 ตัว จํานวน 4 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด 50 ที่นั่ง ห้องละ 50 ตัว จํานวน 1 ห้อง 
ประจําห้องเรยีนขนาด 60 ที่นั่ง ห้องละ 60 ตัว จํานวน 4 ห้อง 

 

1. ขนาดไม่น้อยกวา่ กว้าง 53 ซม. ลึก 58 ซม. สูง 86 ซม. 

2. โครงเก้าอี้ทําจากเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่้อยกว่า 1นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ดดัขึ้นรูปเป็น
โครงเก้าอี้ที่ปลายขาตอกจกุพลาสติกกันกระแทก 

3. ที่นั่งทําจากไมอ้ดัตัดขึ้นรูป บุฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนังเทียมตวัเบาะที่ยึดติดกับโครงเก้าอี้โดยการใช้สกรู
เกลียวปล่อย 

4. พนักพงิ ทําจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ที่ตวัพลาสตกิมีรูช่วยระบายความร้อนเวลานั่ง 

5. ท้าวแขน ทําจากพลาสติกฉีดขึน้รูป ยาวไม่น้อยกว่า 26 มม. กว้างไม่นอ้ยกวา่ 29 มม. ความสูง
ด้านหลังไม่น้อยกว่า 50 มม. และตัวท้าวแขนสวมทับกับโครงเหล็กเก้าอี้ ยึดดว้ยสกรเูกลียวปล่อยด้าน
ใต้แขน 

6. ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทําจากอลูมิเนยีมฉีดขึ้นรูป เปน็ลักษณะโค้งเหมือนขาร่ม มีปลายขาใส่ล้อ พลาสติก 
เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที ่
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หมายเหตุ ข้อกําหนดและเงือ่นไข 

       1. ติดต้ังในห้องเรียน และในสถานที่ตามท่ีสถาบันกําหนด 

2. ก่อนทําการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําวัสดุที่ใช้ในการ
ผลิต แบบ และตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทํา
การผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องทําการเจาะรูโต๊ะบรรยายพร้อมฝาครอบพลาสติกเพื่อให้
สามารถร้อยสายผ่านได้ และตกแต่งให้เรียบร้อยตามที่สถาบันกําหนด 

4. ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันก่อนที่จะมีการติดต้ัง           
และส่งมอบงาน 

5 . ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องจัดหาเฟอร์นิเจอร์ตามรูปตัวอย่างที่สถาบันกําหนด โดย
กําหนดเป็นผลิตภัณฑ์ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์  
 

6. รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

7. กําหนดยืนราคาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

8. กําหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วัน 

 


