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1.  เก้าอ้ีสัมมนา         จํานวน 1,500 ตัว 
มีรายละเอียดดังน้ี 

1.2.1 โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็ก ชุดเบาะน่ัง, พนักพิงเป็นไม้บุฟองนํ้า หุ้มหนัง PU อย่างดี หนาไม่น้อยกว่า  
1 มม. ไม่มลี้อเลื่อน สามารถซ้อนเก็บได้ 

1.2.2 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง W 440 x ลึก D 580 x สูง H 970 มม. ความสูงที่น่ัง  
1.2.3 โครงขาผลิตจากท่อเหล็กเหลีย่มขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 21 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ผ่านการตัด, 

ดัดขึ้นรูป,เจาะรู เช่ือมประกอบยันขาท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาด ไม่น้อยกว่า 21x21 มม. หนาไม่น้อยกว่า 
1.0 มม. 

1.2.4 โครงที่น่ัง และพนักพิง ผลิตจากเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 21x21 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 
ผ่านการตัด ,ดัดขึ้นรูป, เจาะรู เช่ือมประกอบโครงตามรูปแบบ โครงที่น่ังป๊ัมโค้งรับที่น่ัง R-1100                  
เช่ือมประกอบยันที่น่ังและโครงขา ด้านหลังมีเหล็กลานพนกัพิงเสริมความแข็งแรง ทําด้วยเหล็กแผ่น  
SPCC-SD หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ผ่านขั้นตอนการป๊ัมตัดตามรูปแบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200x520 
มม. มลีวดลายลักษณะคล้ายตามรูปแบบ สว่นโค้งเข้าในด้านข้าง R-210 ทั้ง 2 ด้าน และส่วนบน 
โค้งเข้าใน R-60 ทั้ง 2 ด้าน ด้านบนมือจับ R-120 เช่ือมโครงที่พิง 

1.2.5 ยันที่น่ัง ผลิตจากท่อเหลก็เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 21x21 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ผ่านขั้นตอน
การตัด เช่ือมประกอบโครงที่น่ัง 

1.2.6 เหล็กยันที่พิง ผลิตจากเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ผ่านขั้นตอนการป๊ัมตัด ป๊ัมขึ้นรูป                      
เช่ือมประกอบโครงที่พิง 

1.2.7 เบาะน่ัง ทําจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป R-1100 ขนาดไม่น้อยกว่า 390x415 มม. หนาไม่น้อยกว่า 14 มม.  
บุฟองนํ้า Density 19 + 2 kg/m3 Hardness 128+ 10% ตัดแต่งขึ้นรูป หุ้มหนังเทียม หนาไม่น้อย
กว่า 1 มม. 

1.2.8 เบาะพิงผลิตจากไม้อัดยางขึ้นรูปแผ่นเรียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 340x435 มม. หนาไม่น้อยกว่า 14 มม.  
บุฟองนํ้า Density 30 + 2 kg/m3 Hardness 179+ 10% ตัดแต่งขึ้นรูป หุ้มหนังเทียม หนาไม่น้อย
กว่า 1 มม. 

1.2.9 จุกรองขาทําจากพลาสติก POLYPROPYLENE เกรด A ฉีดขึ้นรูป ด้วยระบบ  INJECTION  MOLD  
ขนาดไม่น้อยกว่า 21  x 21 มม. ส่วนแกนจุกรองขายาว ไม่น้อยกว่า 21 มม. ภายในรกูลมมีขนาด  
ไม่น้อยกว่า 14 มม. ผิวนอกของแกนเดือยมีครีบ 3 เส้นทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้ยึดกับปลายขาได้ดีไม่หลุดง่าย  
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