
โรงพยาบาลศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์ กรุงเทพ ประเทศไทย
ชัน 3 ศูนยร์ะบบการหายใจ [CHEST CENTER]

1.0 วสัดแุละขอ้กาํหนดตา่งๆ
26 ธันวาคม  2562



โครงการ  : วันท  ี:
วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

  หน้าสารบัญ
มาตรฐานการกาํหนดข้อมูล

ก.   ข้อกาํหนดทวัไป

(ตามข้อกาํหนดมาตรซานของบร ิษัท ลีโล อนิเตอรเ์น็ตชันเนล กรุ ๊ป)

ข.   ข้อกาํหนด เฟอรน์ ิเจอรล์อยตัว เฟอรน์ ิเจอรต์ดิผนัง และอุปกรณต์่างๆ
1.0  วัสดุและข้อกาํหนดต่างๆ

1.1  ขอ้กาํหนด ฝา้เพดาน
1.2 ขอ้กาํหนด พรม
1.3 ขอ้กาํหนด กระจก
1.4  ขอ้กาํหนด ลามิเนต
1.5  ขอ้กาํหนด โลหะตา่งๆ
1.6  ขอ้กาํหนด สีทาตา่งๆ
1.7  ขอ้กาํหนด หินออ่น / กระเบืองเซรามิก / กระเบืองโมเสค
1.8  ขอ้กาํหนด วอลเปเปอร ์/ ผา้และหนงับผุนงั
1.9  ขอ้กาํหนด ไมเ้นือแขง็ / ไมจ้รงิ
1.10 ขอ้กาํหนด วสัดแุละอปุรกณอื์นๆ 

1.11 ขอ้กาํหนด กระเบืองยาง

2.0 ข้อกาํหนดสาํหร ับเฟอรน์ ิเจอร  ์และของตกแต่ง จาํพวกตดิผนัง หร ือเคลือนย้ายไม่ได้
2.1  ขอ้กาํหนด งานระบบติดตงัไฟฟา้
2.1  ขอ้กาํหนด งานสขุาภิบาล
2.2  ขอ้กาํหนด งานประตหูนา้ตา่ง
2.4  ขอ้กาํหนด งานจดัแสงทวัไป

3.0  ข้อกาํหนดสาํหร ับเฟอรน์ ิเจอร  ์และของตกแต่ง จาํพวกลอยตัว
3.1  ขอ้กาํหนด เฟอรนิ์เจอรล์อยตวั
3.2  ขอ้กาํหนด โคมไฟ
3.3  ขอ้กาํหนด ผา้,สิงทอ
3.4  ขอ้กาํหนด พรม
3.5  ขอ้กาํหนด ภาพศิลปะ, ของตกแตง่



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.0 วัสดุและข้อกาํหนดต่างๆ



โครงการ  : วันท  ี:
วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

ลาํดบั.            รายการ              สารบญั                                 หนา้

1.1 ข้อกาํหนด ฝ้าเพดาน

CL-01 ฝา้ยิปซมัมารตฐาน รุน่ธรรมดา 1.1-01

1.2 ข้อกาํหนด พรม

-

1.3 ข้อกาํหนด กระจก

GL-01 กระจกเงาหนา 5 มม. 1.3-01

GL-02 กระจกใสติดฟิมลล์ายและสีตามตวัอยา่ง 1.3-02

GL-03 กระจกใสอบนิรภยัติดฟิมลใ์ชแ้บบตามเดิมทีลกูคา้ระบใุช้ 1.3-03

GL-04 กระจกลามิเนตตกแตง่ผนงัหลงัเคาเตอรพ์ยาบาล 1.3-04

1.4 ข้อกาํหนด ลามิเนต

LM-01 ลามิเนตลายไม ้กรุหนา้บาน และผนงัตกแตง่ AT NURSE STATION AREA 1.4-01

LM-01A ลามิเนตสีขาวกรุผนงัตกแตง่ AT NURSE STATION AREA 1.4-01A

LM-01B ลามิเนตลายไมก้รุตกแตง่เคาเตอรพ์ยาบาล
LAMINATE TO COUNTER NURSE STATION AREA

1.4-01B

LM-02 ลามิเนตกรุตกแตง่ผนงั AT NURSE STATION AREA 1.4-02

LM-03 ลามิเนตตกแตง่ผนงั AT CPAP ROOM 1.4-03

LM-04 ลามิเนตหนา้บานตู ้และตกแตง่ผนงั 1.4-04

LM-05 ลามิเนตหนา้บานตู ้และตกแตง่ผนงั AT STAFF AREA 1.4-05

LM-06 ลามิเนตตกแตง่ผนงัหอ้งหตัถการ 1.4-06

LM-06A ลามิเนตตกแตง่ผนงัหอ้งหตัถการ 1.4-06A

LM-07 ลามิเนตกรุภายในตูท้งัหมด 1.4-07

LM-08 ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้งเตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ หอ้งตรวจและ NEGATIVE PRESSURE RM. 1.4-08

LM-08A ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้งเตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ หอ้งตรวจ 1.4-08A

LM-08B ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้งเตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ NEGATIVE PRESSURE RM. 1.4-08B

LM-09 ลามิเนตลายไม ้กรุผนงัตกแตง่ AT CORRIDOR AREA 1.4-09

LM-10 ผนงัตกแตง่ลามิเนตพิมพล์ายหอ้งพน่ยา GRAPHIC WALL COVERING 1.4-10

LM-11 ลามิเนตสีดาํกรุบรเิวณผนงัหลงัทีวี LAMINATE FOR FIXED DECORATION

TO BLACK WALL TV. AREA 

1.4-11

1.5 ข้อกาํหนด  โลหะต่างๆ  

MT-01 บวัเชิงผนงั อลมูินมั ALLOY 1.5-01

MT-02 STAINLESS STEEL 1.5-02

MT-03 CORNER GUARDS 1.5-03

1.6 ข้อกาํหนด สีทาต่างๆ

PT-01 สีทาฝา้เพดาน 1.6-01

PT-02 สีทาผนงั 1.6-02

มาตรฐานการกาํหนดวัสดุและข ้อกาํหนดตา่งๆ



โครงการ  : วันท  ี:
วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
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โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

ลาํดบั.            รายการ              สารบญั                                 หนา้

1.7 ข ้อกาํหนด หนิ / กระเบอืง / กระเบอืงโมเสค

ST-01 หินเทียมกรุเคาเตอรพ์ยาบาล
SOLID SURFACE SAND COLLECTION TO NURSE COUNTER 

1.07-01

ST-02 หินเทียมกรุเคาเตอร์ แพนทรใีนหอ้งตรวจ
SOLID SURFACE TO COUNTER EXAM RM. 

1.07-02

1.8 ข ้อกาํหนด วอลเปเปอร  ์/ ผ้าบุและหนังบุผนัง

-

1.9 ข ้อกาํหนด ไม้เนือแข ็ง / ไม้จร ิง / ไม้อ ัด

-

1.10  ข ้อกาํหนด  วัสดุและอุปกรณอ์ ืนๆ

OM-01 ฉนวนกนัความรอ้น กนัเสียงและปอ้งกนัไฟ 1.10-01

OM-02 แผน่อะครลิคิใสหนา 8 มม.กนัอา่งลา้งมือ 1.10-02

1.11  ข้อกาํหนด ไวนิล / กระเบอืงยาง

VI-01 พืนกระเบืองยางแบบมว้นบรเิวณพืนทีพกัคอย และ เคานเ์ตอรพ์ยาบาล 1.11-01

VI-02 พืนกระเบืองยางลายไมแ้บบมว้น 1.11-02

VI-03 พืนกระเบืองยางแบบแผน่หอ้ง CPAP 1.11-03

3.3  ข้อกาํหนด ผ้าม่าน

CUR-01A ชดุผา้มา่นกนัเตียงภายในหอ้งตรวจ 3.3-01

CUR-01B ชดุผา้มา่นกนัเตียงภายในหอ้งหตัถการ 3.3-02

มาตรฐานการกาํหนดวัสดุและข ้อกาํหนดตา่งๆ



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.1 ข้อกาํหนด ฝ้าเพดาน



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

Instructions:
1.   All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 
2.   30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer for LIDG’s approval prior to production.
3.   Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within one 

year from date of owner‘s acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.
4.   All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

           รหสั : CL-
หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

ฝา้ยิปซมัมารตฐาน 

รุน่ธรรมดา
ชือรุ ่น : เทียบเทา่

ส  ี/ลักษณะผิว :-

ขนาด: 1200 x 2400 x 9 mm. THK. ,

KNAUF GYPSUM LTD.
ตดิต่อ : คณุ กมลวรรณ บวัช ู

โทร  : +662  689 6077 

แฟรกซ  ์: +662 689 6011

มอืถอื : +665 521 4842

อเีมล : kamonwan@knauf.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุติั

ฝา้ยิปซมัมารตฐาน 

รุน่ธรรมดา
ชือรุ ่น : ยิปซมั ยิปรอค ชนิดธรรมดา
GYPROC REGULAR BOARD

ส  ี/ลักษณะผิว :-

ขนาด: 1200 x 2400 x 9 mm. THK. ,

SAINT-GOBAIN GYPROC VIETNAM
ตดิต่อ : คณุ โอรษิา องควิ์เศษ
โทร  : +662  700 9444

แฟรกซ  ์: +662 700 9491

มอืถอื : +669 8257 4605

อเีมล : orisa.ongvises@saint-gobain.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุติั

01
1.3-01

ฝา้ยิปซมัมารตฐาน 

รุน่ธรรมดา
ชือรุ ่น : เทียบเทา่

ส  ี/ลักษณะผิว :-

ขนาด: 1200 x 2400 x 9 mm. THK. ,

ROCKWOOL (Thailand) Limited.
ตดิต่อ : KANTISA

โทร  : +662  731-7511-4 

แฟรกซ  ์: +662 731-7510

มอืถอื : 092 272-3132

อเีมล : -

ใหผู้อ้อกแบบอนมุติั



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.3 ข้อกาํหนด กระจก



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : GL

หนา้

Instructions:

1. All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2. Dimensions are subject to change as per result of perfecting the prototype.

3. All glass to be tempered and shall  comply with all the applicable codes.

4. Glass to be of accurate size with clean undamaged edges and surfaces which are not disfigured.

5. 30cm x 30cm glass samples to be provided by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

6. Reproducible shop to be provided by manufacturer for LIDG’s approval prior to production.

7. All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

หนา้

-01

1.3-01

กระจกเงาหนา 5 มม. 

CLEAR MIRROR

ชือรุ ่น : กระจกเงาหนา 5 มม 

สี /ลักษณะผิว : -

ขนาด : ตามแบบ

TYK. GLASS  CO.,LTD. 
[GLASSFORM]
CONTACT : MR.ALONGKORN Y.
TEL : 662 960-2790,960-2682
FAX : 662 960-2581
MOBILE : 082 796-6481
E-MAIL : alongkorn_y@tykglass.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

กระจกเงาหนา 5 มม 

CLEAR MIRROR

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

กระจกเงาหนา 5 มม 

CLEAR MIRROR

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

THAI  TECHNO  GLASS  CO.,LTD.(BSG)

CONTACT : MR.NUNTAWAT  J.
TEL : 662 675 8887
FAX : 662 675 9997
MOBILE : 668 6908 8292
E-MAIL : nuntawat.j@bsgglass.com

IN THE GLAZZ SETHAPAT (1990) CO.,LTD. 
(THAILAND) 
CONTACT: K.YINGYONG
MOBILE: 086 317 5258
TEL: 02 674 8043-4
FAX: 02 211 4057
E-MAIL:  sethapat1990@yahoo.com



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : GL

หนา้

Instructions:

1. All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2. Dimensions are subject to change as per result of perfecting the prototype.

3. All glass to be tempered and shall  comply with all the applicable codes.

4. Glass to be of accurate size with clean undamaged edges and surfaces which are not disfigured.

5. 30cm x 30cm glass samples to be provided by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

6. Reproducible shop to be provided by manufacturer for LIDG’s approval prior to production.

7. All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

หนา้

-02

1.3-02

กระจกใสติดฟิมล ์ลาย
และสีตามตวัอยา่ง
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : กระจกใสติดฟิลมฝ์า้ หนา 5 มม 

สี /ลักษณะผิว : -

ขนาด : ตามแบบ

TYK. GLASS  CO.,LTD. 
[GLASSFORM]
CONTACT : MR.ALONGKORN Y.
TEL : 662 960-2790,960-2682
FAX : 662 960-2581
MOBILE : 082 796-6481
E-MAIL : alongkorn_y@tykglass.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

กระจกใสติดฟิมล ์ลาย
และสีตามตวัอยา่ง
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : กระจกใสติดฟิลมฝ์า้ หนา 5 มม 

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

กระจกใสติดฟิมล ์ลาย
และสีตามตวัอยา่ง
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : กระจกใสติดฟิลมฝ์า้ หนา 5 มม 

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

THAI  TECHNO  GLASS  CO.,LTD.(BSG)

CONTACT : MR.NUNTAWAT  J.
TEL : 662 675 8887
FAX : 662 675 9997
MOBILE : 668 6908 8292
E-MAIL : nuntawat.j@bsgglass.com

IN THE GLAZZ SETHAPAT (1990) CO.,LTD. 
(THAILAND) 

CONTACT: K.YINGYONG
MOBILE: 086 317 5258
TEL: 02 674 8043-4
FAX: 02 211 4057
E-MAIL:  sethapat1990@yahoo.com



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : GL

หนา้

Instructions:

1. All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2. Dimensions are subject to change as per result of perfecting the prototype.

3. All glass to be tempered and shall  comply with all the applicable codes.

4. Glass to be of accurate size with clean undamaged edges and surfaces which are not disfigured.

5. 30cm x 30cm glass samples to be provided by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

6. Reproducible shop to be provided by manufacturer for LIDG’s approval prior to production.

7. All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

หนา้

-03

1.3-03

กระจกใสอบนิรภยัติดฟิมล์
ใชแ้บบตามเดิมทีลกูคา้
ระบใุช้

ช ือรุ ่น : กระจกใสติดฟิลมฝ์า้ หนา12 มม 

สี /ลักษณะผิว : -

ขนาด : ตามแบบ

TYK. GLASS  CO.,LTD. 
[GLASSFORM]
CONTACT : MR.ALONGKORN Y.
TEL : 662 960-2790,960-2682
FAX : 662 960-2581
MOBILE : 082 796-6481
E-MAIL : alongkorn_y@tykglass.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

กระจกใสอบนิรภยัติดฟิมล์
ใชแ้บบตามเดิมทีลกูคา้
ระบใุช้

ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

กระจกใสอบนิรภยัติดฟิมล์
ใชแ้บบตามเดิมทีลกูคา้
ระบใุช้

ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

THAI  TECHNO  GLASS  CO.,LTD.(BSG)

CONTACT : MR.NUNTAWAT  J.
TEL : 662 675 8887
FAX : 662 675 9997
MOBILE : 668 6908 8292
E-MAIL : nuntawat.j@bsgglass.com

IN THE GLAZZ SETHAPAT (1990) CO.,LTD. 
(THAILAND) 

CONTACT: K.YINGYONG
MOBILE: 086 317 5258
TEL: 02 674 8043-4
FAX: 02 211 4057
E-MAIL:  sethapat1990@yahoo.com



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : GL

หนา้

Instructions:

1. All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2. Dimensions are subject to change as per result of perfecting the prototype.

3. All glass to be tempered and shall  comply with all the applicable codes.

4. Glass to be of accurate size with clean undamaged edges and surfaces which are not disfigured.

5. 30cm x 30cm glass samples to be provided by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

6. Reproducible shop to be provided by manufacturer for LIDG’s approval prior to production.

7. All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

หนา้

-04

1.3-04

กระจกลามิเนตตกแตง่
ผนงัหลงัเคาเตอรพ์ยาบาล

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TYK. GLASS  CO.,LTD. 
[GLASSFORM]
CONTACT : MR.ALONGKORN Y.
TEL : 662 960-2790,960-2682
FAX : 662 960-2581
MOBILE : 082 796-6481
E-MAIL : alongkorn_y@tykglass.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

กระจกลามิเนตตกแตง่
ผนงัหลงัเคาเตอรพ์ยาบาล

ชือรุ ่น : L18A14510 

สี /ลักษณะผิว : RAINBOW 3+3 MM.

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

กระจกลามิเนตตกแตง่
ผนงัหลงัเคาเตอรพ์ยาบาล

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

THAI  TECHNO  GLASS  CO.,LTD.(BSG)

CONTACT : MR.NUNTAWAT  J.
TEL : 662 675 8887
FAX : 662 675 9997
MOBILE : 668 6908 8292
E-MAIL : nuntawat.j@bsgglass.com

IN THE GLAZZ SETHAPAT (1990) CO.,LTD. 
(THAILAND) 

CONTACT: K.YINGYONG
MOBILE: 086 317 5258
TEL: 02 674 8043-4
FAX: 02 211 4057
E-MAIL:  sethapat1990@yahoo.com



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4 ข้อกาํหนด ลามเินต



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

01

1.4-01

ลามิเนตลายไม ้กรุหนา้บาน 

และผนงัตกแตง่
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : GREENLAM

สี /ลักษณะผิว : GWE 5082

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตลายไม ้กรุหนา้บาน 

และผนงัตกแตง่
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตลายไม ้กรุหนา้บาน 

และผนงัตกแตง่
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ
SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.

BANGKOK 10120 THAILAND
CONTACT : MS.SUPAPORN [GAIL]
TEL : 662 683 0080
FAX : 662 683 0084
MOBILE : 668 9762-7525
E-MAIL : supaporn@takproducts.co.th



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4-01A

ลามิเนตสีขาวกรุผนงั
ตกแตง่
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : PORTO9

สี /ลักษณะผิว : VPL-987G

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตสีขาวกรุผนงั
ตกแตง่
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.

BANGKOK 10120 THAILAND
CONTACT : MS.SUPAPORN [GAIL]
TEL : 662 683 0080
FAX : 662 683 0084
MOBILE : 668 9762-7525
E-MAIL : supaporn@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตสีขาวกรุผนงั
ตกแตง่
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

01A



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4-01B

ลามิเนตลายไมก้รุตกแตง่
เคาเตอรพ์ยาบาล
LAMINATE TO 
COUNTER NURSE 
STATION AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตลายไมก้รุตกแตง่
เคาเตอรพ์ยาบาล
LAMINATE TO 
COUNTER NURSE 
STATION AREA

ชือรุ ่น : PEARL AKEMI ASH GLOSS

สี /ลักษณะผิว : WHG-4232G

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.

BANGKOK 10120 THAILAND
CONTACT : MS.SUPAPORN [GAIL]
TEL : 662 683 0080
FAX : 662 683 0084
MOBILE : 668 9762-7525
E-MAIL : supaporn@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตลายไมก้รุตกแตง่
เคาเตอรพ์ยาบาล
LAMINATE TO 
COUNTER NURSE 
STATION AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

01B



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4-02

ลามิเนตกรุตกแตง่ผนงั
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : CHARDONNAY BRUSHED

สี /ลักษณะผิว : AL404B

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.

BANGKOK 10120 THAILAND
CONTACT : MS.SUPAPORN [GAIL]
TEL : 662 683 0080
FAX : 662 683 0084
MOBILE : 668 9762-7525
E-MAIL : supaporn@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตกรุตกแตง่ผนงั
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตกรุตกแตง่ผนงั
AT NURSE STATION 
AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

02



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4-03

ลามิเนตตกแตง่ผนงั
AT CPAP ROOM

ชือรุ ่น : SPLENDOR

สี /ลักษณะผิว : 1056

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงั
AT CPAP ROOM

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงั
AT CPAP ROOM

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

03



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4-04

ลามิเนตหนา้บานตู ้และ
ตกแตง่ผนงั

ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตหนา้บานตู ้และ
ตกแตง่ผนงั

ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตหนา้บานตู ้และ
ตกแตง่ผนงั

ช ือรุ ่น : SSF 8121-SD

สี /ลักษณะผิว : CHALK GREY

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

04



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4-05

ลามิเนตหนา้บานตู ้และ
ตกแตง่ผนงั
AT STAFF AREA

ชือรุ ่น : SPLENDOR

สี /ลักษณะผิว : 7613

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตหนา้บานตู ้และ
ตกแตง่ผนงั
AT STAFF AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตหนา้บานตู ้และ
ตกแตง่ผนงั
AT STAFF AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

05



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4-06

ลามิเนตตกแตง่ผนงัหอ้ง
หตัถการ

ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัหอ้ง
หตัถการ

ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัหอ้ง
หตัถการ

ช ือรุ ่น : SSF 2230 BK

สี /ลักษณะผิว : ICECREAM WOOD

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

06



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.4-06A

ลามิเนตตกแตง่ผนงัหอ้ง
หตัถการ

ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัหอ้ง
หตัถการ

ช ือรุ ่น : HS 9001 VT

สี /ลักษณะผิว : VELVET IVORY

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

06A

ลามิเนตตกแตง่ผนงัหอ้ง
หตัถการ

ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

07

1.4-07

ลามิเนตกรุภายในตู้
ทงัหมด

ชือรุ ่น : SPLENDOR

สี /ลักษณะผิว : PW-201 P

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตกรุภายในตู้
ทงัหมด

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตกรุภายในตู้
ทงัหมด

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

08

1.4-08

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

หอ้งตรวจและ NEGATIVE 

PRESSURE RM.

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

หอ้งตรวจและ NEGATIVE 

PRESSURE RM.

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

หอ้งตรวจและ NEGATIVE 

PRESSURE RM.

ชือรุ ่น : ARCTIC RINCON WOOD

สี /ลักษณะผิว :SSF 2251 QA 

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

วางตามแบบแนวตงั

วางตามแบบแนวนอน



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

08A

1.4-08A

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

หอ้งตรวจ

ชือรุ ่น : PORTO9

สี /ลักษณะผิว : VPL-987G

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

หอ้งตรวจ

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

หอ้งตรวจ

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

08B

1.4-08B

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

NEGATIVE PRESSURE 
RM.

ชือรุ ่น : GREENLAM

สี /ลักษณะผิว : SPR 930

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

NEGATIVE PRESSURE 
RM.

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตตกแตง่ผนงัขา้ง
เตียงและผนงัขา้งโต๊ะหมอ 

NEGATIVE PRESSURE 
RM.

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

09

1.4-09

ลามิเนตลายไม ้กรุผนงั
ตกแตง่
AT CORRIDOR AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตลายไม ้กรุผนงั
ตกแตง่
AT CORRIDOR AREA

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตลายไม ้กรุผนงั
ตกแตง่
AT CORRIDOR AREA

ชือรุ ่น : GREENLAM

สี /ลักษณะผิว : GWE 5082

ขนาด : ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

10

1.4-10

ผนงัตกแตง่ลามิเนตพิมพ์
ลายหอ้งพน่ยา
GRAPHIC WALL 
COVERING 

ชือรุ ่น : CUSTOM MADE GRAPHIC WALL 

COVERING 

สี /ลักษณะผิว : -

ขนาด : 4050x1550 H.ตามแบบ

GREENLAM  ASIA PACIFIC 
[THAILAND]CO.,LTD.
ตดิต่อ : คณุ แคทรยีา
โทร  : 02 294-2569

แฟรกซ  ์: 02 294-2568

มอืถอื : 084 081-1422

อเีมล : kattareeya.th@greenlam.com 

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ผนงัตกแตง่ลามิเนตพิมพ์
ลายหอ้งพน่ยา
GRAPHIC WALL 
COVERING 

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ผนงัตกแตง่ลามิเนตพิมพ์
ลายหอ้งพน่ยา
GRAPHIC WALL 
COVERING 

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ
WILSONART [THAILAND] CO.,LTD.

CONTACT :  KLINKAEW  ALLAPACH
TEL : +662 681 1505
FAX : +662 681 1828
MOBILE : +66 81 634-3639
E-MAIL : yanyank@wilsonart.com
www.wilsonart.co.th



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : LM -

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

11

1.4-11

ลามิเนตสีดาํกรุบรเิวณ
ผนงัหลงัทีวี
LAMINATE FOR FIXED 
DECORATION
TO BLACK WALL TV. 
AREA 

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD.
ตดิต่อ : SUPAPORN

โทร  : 662 683 0080

แฟรกซ  ์: 662 683 0084

มอืถอื : 668 9762 7525

อเีมล : sales@takproducts.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตสีดาํกรุบรเิวณ
ผนงัหลงัทีวี
LAMINATE FOR FIXED 
DECORATION
TO BLACK WALL TV. 
AREA 

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ลามิเนตสีดาํกรุบรเิวณ
ผนงัหลงัทีวี
LAMINATE FOR FIXED 
DECORATION
TO BLACK WALL TV. 
AREA 

ชือรุ ่น : SSVL 142-SD

สี /ลักษณะผิว : BLACK MAGIC

ขนาด : ตามแบบ

SIAM STYLAM CO.,LTD. [FINENEZZ]

CONTACT : CHITCHANOK
Tax ID : 0105559131937
Mobile : 063 445-3999
E-mail : chitchanok@siamstylam.com
www.siamstylam.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.5 ข้อกาํหนด โลหะต่าง ๆ



Instructions:

1.       All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.       All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : MT

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

-01
1.5-01

บวัเชิงผนงั อลมูินมั 

ALLOY

ชือรุ ่น : ALLOY SKIRTING SK-01

สี / ลักษณะผิว : ALLOY A 1.4 

STEELIN HAIR LINE 

ขนาด : 6 MM. H. 100 MM.

ALLOY ALUMINUM FOR INTERIORS

ตดิต่อ : คณุบญัชา รุง่เรอืง (บอล)

โทร  : 02 683 4900

แฟกซ  ์: 02 683 4949

มอืถอื : 0894225699 ,0894446695

อเีมล  : Bbancha@buildersmrt.com

www.alloy-asia.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

บวัเชิงผนงั อลมูินมั 

ALLOY

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

หา้งหุน่ส่วนจาํกัด สเทป็ อนิฟินิต ี
ตดิต่อ : คณุ ธิฒิญาพรรณ เปิล
โทร  : 0 2887 3351 5

แฟกซ  ์: 0 2887 3356 8

มอืถอื : 09 5416 5914

อเีมล : plaplapc@gmail.com

www.stepinfinity.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

บวัเชิงผนงั อลมูินมั 

ALLOY

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

บร ิษัท นภวัส โปรดักส  ์ จาํกัด
ตดิต่อ : คณุรษิดา สิทธิวนัชยั (แอ๊นท)์

โทร  : 02 726 5952 ,088 227 9 258

แฟกซ  ์: 02 726 5915

มอืถอื : 087 606 6665

อเีมล : pearl_dp@napavas.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



Instructions:

1.       All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.       All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : MT

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

-02

1.5-02

STAINLESS STEEL ชือรุ ่น : MHWGH

สี / ลักษณะผิว :WHITE GOLD 

HAIRLINE

ขนาด : 1.2 MM. H. 100 MM.

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

STAINLESS STEEL ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

STAINLESS STEEL ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิMITI DESIGN MATERIAL

CONTACT : MS.
TEL : 662 973-1130
FAX : 662 973-1130
MOBILE : 66 64 302-0410
WEBSITE : www.mitidesignmaterial.com

MAHA STAINLESS

CONTACT : MS.JIRAPA
MOBILE : 097 0099-354

034 410-833
LINE :  MAHASTAINLESS2
WEBSITE : www.mahastainless.com

STAIN LESS STUDIO

CONTACT : MS.WANNAPORN

MOBILE : 66 84 791-7944
WEBSITE : www.stlsstudio.com
Email : stlsstudio@gmail.com



Instructions:

1.       All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.       All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : MT

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

-03

1.5-03

CORNER GUARDS ชือรุ ่น : 160BN CORNER GUARDS

สี / ลักษณะผิว : CHING  2058

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

CORNER GUARDS ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

CORNER GUARDS ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

KT.INTER (BANGKOK, THAILAND)

CONTACT: MS.NAWEEORN
TEL: 662 062-8580
FAX : 662 -

MOBILE: 66 65 593-9364
EMAIL: naweeorn256@gmail.com

TEO  HONG  SILOM  CO.,LTD.
(BANGKOK, THAILAND)

CONTACT: MS.KANJANA
TEL: 662 312 0045-69EXT.1618
FAX : 662 751 9450

MOBILE: 668 991-1997
EMAIL: kanjana.s@teohong.com

COLOUR : CHING  2058

RAINBOW ENTERPRISE MARKETING
GROUP CO.,LTD.
[MASTER QUARTZ BY ]

CONTACT : MANATCHANAN
TEL : +66 2 153-8687
MOBILE : +66 94 494-9907   
E-MAIL : rmg.bkk@gmail.com



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.6 ข้อกาํหนด สีทาต่างๆ



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : PT

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

RECOMMENDED COATING SYSTEM:

• 1 COAT OF WATER BASED SEALER• 2 FINISHING COATS OF SELECTED PAINT 

สีทาฝา้เพดาน ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

JOTUN THAILAND LTD.(THAILAND)
ตดิต่อ : AOR

โทร  : 662 750 3355(38LINES)

แฟรกซ  ์: 662 750 2930

มอืถอื : 668 4360 1527

อเีมล : uttarj@jotun.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

- 01

1.6 - 01

สีทาฝา้เพดาน ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

NIPPON  PAINT
(THAILAND)
ตดิต่อ : MS.PHAKKANUN

โทร  : 662 463 0116EXT.363

แฟรกซ  ์: 662 817 5135

มอืถอื : 668 4555 0405

อเีมล : pakkanatt@hotmail.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

สีทาฝา้เพดาน ชือรุ ่น : SUPERSHIELD DURACLEAN 

สี /ลักษณะผิว :  7220 SEMI-GLOSS

APPLY 1 COAT OF SUPERSHIELD 
DURACLEAN
TOP COAT : APPLY 2 COATS OF VINILEX 
INTERIO

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิTOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD.

CONTACT : MS.PHIRAWAN
TEL : +66 2 335 5555 ตอ่ 3221

FAX : +66 2 312 8906
MOBILE : +66 84 387 8594
E-MAIL : phirawan.toa@gmail.com
WEBSITE : www.toagroup.com

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD.

CONTACT : MS.PHIRAWAN
TEL : +66 2 335 5555 ตอ่ 3221

FAX : +66 2 312 8906
MOBILE : +66 84 387 8594
E-MAIL : phirawan.toa@gmail.com
WEBSITE : www.toagroup.com



โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : PT

Instructions

1.      All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.     30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.     Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.      All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

RECOMMENDED COATING SYSTEM:

• 1 COAT OF WATER BASED SEALER• 2 FINISHING COATS OF SELECTED PAINT 

สีทาผนงั ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

JOTUN THAILAND LTD.(THAILAND)
ตดิต่อ : AOR

โทร  : 662 750 3355(38LINES)

แฟรกซ  ์: 662 750 2930

มอืถอื : 668 4360 1527

อเีมล : uttarj@jotun.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

- 02

1.6 - 02

สีทาผนงั ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

NIPPON  PAINT
(THAILAND)
ตดิต่อ : MS.PHAKKANUN

โทร  : 662 463 0116EXT.363

แฟรกซ  ์: 662 817 5135

มอืถอื : 668 4555 0405

อเีมล : pakkanatt@hotmail.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

สีทาผนงั ช ือรุ ่น : SUPERSHIELD DURACLEAN 

สี /ลักษณะผิว :  8444 SEMI-GLOSS

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิTOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD.

CONTACT : MS.PHIRAWAN
TEL : +66 2 335 5555 ตอ่ 3221

FAX : +66 2 312 8906
MOBILE : +66 84 387 8594
E-MAIL : phirawan.toa@gmail.com
WEBSITE : www.toagroup.com

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD.

CONTACT : MS.PHIRAWAN
TEL : +66 2 335 5555 ตอ่ 3221

FAX : +66 2 312 8906
MOBILE : +66 84 387 8594
E-MAIL : phirawan.toa@gmail.com
WEBSITE : www.toagroup.com



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.7 ขอ้กาํหนด หินออ่น / กระเบืองเซรามิก / กระเบืองโมเสค



Instructions:

1.        All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG‘s approval prior to production.

3.       Adhesives used must not be diluted and shall be approved by Manufacturer.

4.       All specified wall coverings to be flame retardant & obtain at least class ‘0’ on contract quality goods.

5.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s  acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

6.       All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : WC :

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.07 - 01

ST-01

หินเทียมกรุเคาเตอร์
พยาบาล
SOLID SURFACE SAND 
COLLECTION TO 
NURSE COUNTER 

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

INTEL INTER MARKETING CO.,LTD

ตดิต่อ : คณุ รตันา
โทร  : 662 357-1830-33

แฟรกซ  ์: 357-1834

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

หินเทียมกรุเคาเตอร์
พยาบาล
SOLID SURFACE SAND 
COLLECTION TO 
NURSE COUNTER 

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

หินเทียมกรุเคาเตอร์
พยาบาล
SOLID SURFACE SAND 
COLLECTION TO 
NURSE COUNTER 

ชือรุ ่น : BMM-2201 PEAK

สี /ลักษณะผิว : สีขาว

ขนาด : ตามแบบ

ACRYLIC PLANET CO.,LTD.

ATTN: คณุ มณชันนัท์
TEL : 662 577-4737
FAX : 662 577-4737
MO. : 66 81 919-2538
Email : sales@acrylicplanet.co.th
WEBSITE : www.acrylicplanet.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

PHROMLIKHIT LUCK CO.,LTD.

CONTACT: CHOTTHANA 
TEL : 66 320-2991
FAX : 66 320-2991 
MOBILE : 084 769-6666
E-MAIL : phromluck@gmail.com



Instructions:

1.        All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG‘s approval prior to production.

3.       Adhesives used must not be diluted and shall be approved by Manufacturer.

4.       All specified wall coverings to be flame retardant & obtain at least class ‘0’ on contract quality goods.

5.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s  acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

6.       All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : WC :

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.07 - 02

ST-02

หินเทียมกรุเคาเตอร์
แพนทรใีนหอ้งตรวจ
SOLID SURFACE TO 
COUNTER EXAM RM. 

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

INTEL INTER MARKETING CO.,LTD

ตดิต่อ : คณุ รตันา
โทร  : 662 357-1830-33

แฟรกซ  ์: 357-1834

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

หินเทียมกรุเคาเตอร์
แพนทรใีนหอ้งตรวจ
SOLID SURFACE TO 
COUNTER EXAM RM. 

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : เทียบเทา่

ขนาด : ตามแบบ

ACRYLIC PLANET CO.,LTD.

ATTN: คณุ มณชันนัท์
TEL : 662 577-4737
FAX : 662 577-4737
MO. : 66 81 919-2538
Email : sales@acrylicplanet.co.th
WEBSITE : www.acrylicplanet.co.th

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

หินเทียมกรุเคาเตอร์
แพนทรใีนหอ้งตรวจ
SOLID SURFACE TO 
COUNTER EXAM RM. 

ชือรุ ่น : HI-MACS MARMO

สี /ลักษณะผิว :  M306 BREEZE สีขาว

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิPHROMLIKHIT LUCK CO.,LTD.

CONTACT: CHOTTHANA 
TEL : 66 320-2991
FAX : 66 320-2991 
MOBILE : 084 769-6666
E-MAIL : phromluck@gmail.com



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.10 ข้อกาํหนด วัสดุและอุปกรณอ์นืๆ  



Instructions:

1.        All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG‘s approval prior to production.

3.       Adhesives used must not be diluted and shall be approved by Manufacturer.

4.       All specified wall coverings to be flame retardant & obtain at least class ‘0’ on contract quality goods.

5.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s  acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

6.       All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : WC

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.10 - 01

OM-01

ฉนวนกนัความรอ้น กนั
เสียงและปอ้งกนัไฟ

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว :  เทียบเทา่
ขนาด : ตามแบบ

THE SIAM GYPSUM INDUSTRY
(SARABURI) CO.,LTD.
CONTACT : CHANIDA
TEL : +66 2 555 0034
FAX : +66 2 555 0006
MOBILE : +66 92 262 3835
E-MAIL :
chanidda.sasitonwan@th.boral.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ฉนวนกนัความรอ้น กนั
เสียงและปอ้งกนัไฟ

ชือรุ ่น : แผน่ฉนวนกนัเสียง
Safe’n’Silent Pro

สี /ลักษณะผิว :  PRO-330

ขนาด : ตามแบบ

ROCKWOOL(Thailand)Limited
CONTACT : MS.KANTISA 

 TECHARNURAK
TEL : 669 22723132 ,662 27317511
FAX : 662 27317510
MOBILE : 669 2272 3132
E-MAIL : kante@rockwool.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

ฉนวนกนัความรอ้นกนั 

เสียงและปอ้งกนัไฟ
ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว :  เทียบเทา่
ขนาด : ตามแบบ

SAINT-GOBAIN GYPROC VIETNAM
ตดิต่อ : คณุ โอรษิา องควิ์เศษ
โทร  : 662  700 9444

แฟรกซ  ์: 662 700 9491

มอืถอื : 669 8257 4605

อเีมล : orisa.ongvises@saint-gobain.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



Instructions:

1.        All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG‘s approval prior to production.

3.       Adhesives used must not be diluted and shall be approved by Manufacturer.

4.       All specified wall coverings to be flame retardant & obtain at least class ‘0’ on contract quality goods.

5.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s  acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

6.       All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : WC

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.10 - 02

OM-02

แผน่อะครลิคิใสหนา 8 

มม.กนัอา่งลา้งมือ
ช ือรุ ่น : แผน่อะครลิคิใส
สี /ลักษณะผิว :  M002-SR

ขนาด : ตามแบบ

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC CO.,LTD.
CONTACT : MS.NUDDHARINEE
TEL : 662 860-8765-70
FAX : 662 860-8762
MOBILE : 081 986-8889
E-MAIL : 
nuddharinee.kaebumrung@lucite.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

www.thaipolyacrylic.com.
www.thaipolyacrylic.com.

www.thaipolyacrylic.com.

แผน่อะครลิคิใสหนา 8 

มม.กนัอา่งลา้งมือ
ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว :  เทียบเทา่
ขนาด : ตามแบบ

บ.แพนเอเช ีย อุตสาหกรรม จาํกัด
CONTACT : TOUCHAPON
TEL : 662 326-0500
FAX : 662 326-0500
MOBILE : 086 367-6488,091 436-3392
E-MAIL : touchapon@panglas.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ

แผน่อะครลิคิใสหนา 8 

มม.กนัอา่งลา้งมือ
ช ือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว :  เทียบเทา่
ขนาด : ตามแบบ

BULAKIJPLASTIC CO.,LTD.
CONTACT : VEERAYA
TEL : 662 749-3010
FAX : 662 393-7669
MOBILE : 087 869-6971
E-MAIL : veerayabulakij@gmail.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิ



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

1.11 ข้อกาํหนด ไวนิล /กระเบอืงยาง



Instructions:

1.       All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.        All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : VI

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

พืนกระเบืองยางแบบ
มว้นบรเิวณพืนทีพกัคอย 

และ เคานเ์ตอรพ์ยาบาล

ชือรุ ่น : SPHERA ELEMENT

สี /ลักษณะผิว : 50017 IVORY

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

พืนกระเบืองยางแบบ
มว้นบรเิวณพืนทีพกัคอย 

และ เคานเ์ตอรพ์ยาบาล

ชือรุ ่น : -

สี /ลักษณะผิว : 8635

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

พืนกระเบืองยางแบบ
มว้นบรเิวณพืนทีพกัคอย 

และ เคานเ์ตอรพ์ยาบาล

ชือรุ ่น : ELGRAND

สี /ลักษณะผิว : RN-1711

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

1.11-01

-01

TEO HONG  SILOM  CO.,LTD.
(BANGKOK, THAILAND)
CONTACT: MS.ANGKANA
TEL: 662 312 0045-69EXT.1618
FAX : 662 751 9450

MOBILE: 668 9131 9990
EMAIL: angkana@teohong.com

STARFLEX ASEAN LEADING 
PVC. FLOORINGS 
CONTACT: คณุ องัควิภา
TEL: 662 580-0620
FAX : 662 580-4557

MOBILE: 668 8022-1413
www.starflex.com

NADA CORPORATION CO.,LTD.
(BANGKOK, THAILAND)
CONTACT:  MS.AIREEN
MOBILE: 668 3045-5335
EMAIL: nadacorp.ltd@gmail.com

50017-IVORY 8635 RN-1711



Instructions:

1.       All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.        All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : VI

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

พืนกระเบืองยางลายไม้
แบบมว้น

ชือรุ ่น : VINYL FLOOR TIMBERLINE

สี /ลักษณะผิว : K6128-02A 

ELEGANT-OAK

ขนาด : 2.0/0.3mm. ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

พืนกระเบืองยางลายไม้
แบบมว้น

ชือรุ ่น : VINYL FLOOR TOLI

สี /ลักษณะผิว : FS-3064

ขนาด : 2.0/0.3mm. ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

พืนกระเบืองยางลายไม้
แบบมว้น

ชือรุ ่น : ETERNAL WOOD

สี /ลักษณะผิว : 11442 /WASHED 

BEECH

ขนาด : 2.0/0.3mm. ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

1.11-02

-02

VISPACK CO.,LTD.
CONTACT: MS.SASITHORN
TEL: 662 315 9189
FAX : 662 316 5381

MOBILE: 668 6882 9721
EMAIL: marketing@vispack.com

TEO HONG  SILOM  CO.,LTD.
(BANGKOK, THAILAND)
CONTACT: MS.ANGKANA
TEL: 662 312 0045-69EXT.1618
FAX : 662 751 9450

MOBILE: 668 9131 9990
EMAIL: angkana@teohong.com

UNICOM CO.,LTD.
CONTACT: MS.THANYAPORN
TEL: 662 316 3199
FAX : 662 316 3199
MOBILE: 669 2946 4624
EMAIL: 
thanyaporn.de@unicom.com.th

K6128-02A FS-306411442



Instructions:

1.       All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.        All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : VI

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

พืนกระเบืองยางแบบ
แผน่หอ้ง CPAP

ชือรุ ่น : NATURE PLUS RECTANGO

สี /ลักษณะผิว : KT-001 

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

พืนกระเบืองยางแบบ
แผน่หอ้ง CPAP

ชือรุ ่น : SILVER CONCRETE

สี /ลักษณะผิว : 13002 

ขนาด : ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

1.11-03

-03

TEO HONG  SILOM  CO.,LTD.
(BANGKOK, THAILAND)
CONTACT: MS.ANGKANA
TEL: 662 312 0045-69EXT.1618
FAX : 662 751 9450

MOBILE: 668 9131 9990
EMAIL: angkana@teohong.com

VISPACK CO.,LTD.
CONTACT: MR.SASITHORN
TEL: 662 315 9189
FAX : 662 316 5381

MOBILE: 668 6882 9721
EMAIL: marketing@vispack.com

KT-001

พืนกระเบืองยางแบบ
แผน่หอ้ง CPAP

ชือรุ ่น : VINYL FLOOR TOLI

สี /ลักษณะผิว : PST-1256

ขนาด : 2.0/0.3mm. ตามแบบ

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุUNICOM CO.,LTD.
CONTACT: MS.THANYAPORN
TEL: 662 316 3199
FAX : 662 316 3199
MOBILE: 669 2946 4624
EMAIL: 
thanyaporn.de@unicom.com.th

13002 PST-1256



สาํหร ับ

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย  ์กรุงเทพ  ประเทศไทย

นาํเสนอวัสดุ ในการตกแตง่ภายใน
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

3.3 ข้อกาํหนด ผ้าม่าน



Instructions:

1.       All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.        All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : VI

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

ชุดผ้าม่านกันเตยีง
ภายในหอ้งตรวจ

ชือรุ ่น : GALIZE – 155 LE56 by 

FABRISIGNER

ชือรุ ่น : MOZART COL: PUTTY by PASAYA

สี /ลักษณะผิว :-

ขนาด : ตามแบบ

BEST IN HOME DECORATION
ตดิต่อ :  คณุ ดาวนภา
โทร  : 02 330-9470

แฟกซ  ์ : 02 330-9471

มอืถอื : 086 331-3216

อเีมล : bestinhome@hotmail.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

CUR -01A

3.3-01A

TX-01  FABRIC FOR CURTAIN 
DESIGN : GALIZE – 155 LE56  /WIDTH : 50”
SUPPLIER : FABRISIGNER  CO.,LTD.
CONTACT : MS.THANYARAT  O.
TEL : 662 948 4205
FAX : 662 948 4206
MOBILE : 668 9811 9473
E-MAIL :fabisigner@hotmail.com

TX-02  FABRIC FOR CURTAIN 
DESIGN: MOZART COL: PUTTY 
WIDTH :139CM.
SUPPLIER: PASAYA CO.,LTD.(THAILAND)
CONTACT : MS.KRITIKA
TEL : 662 440 0955
FAX : 662 440 0933-4
MOBILE : 668 9054 5455
E-MAIL : kritika@pasaya.com

**หมายเหตุ : เพมิผ้าห ุม้โซ ่ทปีลายม่าน

CURTAIN HOOK REFER TO SUPPLIER

ชุดผ้าม่านกันเตยีง
ภายในหอ้งตรวจ

ชือรุ ่น : GALIZE – 155 LE56 by 

FABRISIGNER

ชือรุ ่น : MOZART COL: PUTTY by PASAYA

สี /ลักษณะผิว :-

ขนาด : ตามแบบ

CURTAIN BY CHANATTA
ตดิต่อ :  คณุ ชณฐัตา
โทร  : 02 814-9677

แฟกซ  ์ : 02 814-9677

มอืถอื : 094 565-4293

อเีมล : bestinhome@hotmail.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

ช ุดผ้าม่านกันเตยีง
ภายในหอ้งตรวจ

ชือรุ ่น : GALIZE – 155 LE56 by 

FABRISIGNER

ชือรุ ่น : MOZART COL: PUTTY by PASAYA

สี /ลักษณะผิว :-

ขนาด : ตามแบบ

VC.FABRIC CO.,LTD
ตดิต่อ :  คณุ วนัวิภรณ์
โทร  : 02 769-6000

แฟกซ  ์ : 02 769-6067

มอืถอื : 083 295-6755

อเีมล : service@vc-fabric.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ



Instructions:

1.       All quantities to be verified by manufacturer/ installer. 

2.       30cm.x30cm. finish samples to be submitted by manufacturer forLIDG’s approval prior to production.

3.       Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within 
one year from date of owner’s acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer.

4.        All supplied items must be of contract quality and suitable for commercial use.

โครงการ  : วันท  ี:

39th Floor  Ocean Tower  II 
75/108-109 Sukhumvit Soi 19 Rd, Klongtoey Nua, Vadhana,  Bangkok  10110, Thailand.     
Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th 

           รหสั : VI

หนา้

ผู้ผลิต/สังสินค้า หมายเหตุรายละเอ ียดรายการ

วันท  ี/ เดอืน / พ.ศ.

26 ธนัวาคม 2562

โรงพยาบาล ศริ ิราช ปิยมหาราชการุณย ์กรุงเทพ ประเทศไทย
ชนั 3 ศนูยร์ะบบการหายใจ

ชุดผ้าม่านกันเตยีง
ภายในหอ้งหตัถการ

ช ือรุ ่น : GALIZE – 155 LE56 by 

FABRISIGNER

ชือรุ ่น : WEAVE2 INSIDER

COL: WOOD ASH by PASAYA

สี /ลักษณะผิว :-

ขนาด : ตามแบบ

BEST IN HOME DECORATION
ตดิต่อ :  คณุ ดาวนภา
โทร  : 02 330-9470

แฟกซ  ์ : 02 330-9471

มอืถอื : 086 331-3216

อเีมล : bestinhome@hotmail.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

ช ุดผ้าม่านกันเตยีง
ภายในหอ้งหตัถการ

ช ือรุ ่น : GALIZE – 155 LE56 by 

FABRISIGNER

ชือรุ ่น : WEAVE2 INSIDER

COL: WOOD ASH by PASAYA

สี /ลักษณะผิว :-

ขนาด : ตามแบบ

CURTAIN BY CHANATTA
ตดิต่อ :  คณุ ชณฐัตา
โทร  : 02 814-9677

แฟกซ  ์ : 02 814-9677

มอืถอื : 094 565-4293

อเีมล : bestinhome@hotmail.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ

CUR -01B

3.3-01B

TX-01  FABRIC FOR CURTAIN 
DESIGN : GALIZE – 155 LE56  /WIDTH : 50”
SUPPLIER : FABRISIGNER  CO.,LTD.
CONTACT : MS.THANYARAT  O.
TEL : 662 948 4205
FAX : 662 948 4206
MOBILE : 668 9811 9473
E-MAIL :fabisigner@hotmail.com

TX-02  FABRIC FOR CURTAIN 
DESIGN: WEAVE2 INSIDER
COL: WOOD ASH  /WIDTH :137CM.
SUPPLIER: PASAYA CO.,LTD.(THAILAND)
CONTACT : MS.KRITIKA
TEL : 662 440 0955
FAX : 662 440 0933-4
MOBILE : 668 9054 5455
E-MAIL : kritika@pasaya.com

**หมายเหตุ : เพมิผ้าห ุม้โซ ่ทปีลายม่าน

CURTAIN HOOK REFER TO SUPPLIER

ชุดผ้าม่านกันเตยีง
ภายในหอ้งหตัถการ

ช ือรุ ่น : GALIZE – 155 LE56 by 

FABRISIGNER

ชือรุ ่น : MOZART COL: PUTTY by PASAYA

สี /ลักษณะผิว :-

ขนาด : ตามแบบ

VC.FABRIC CO.,LTD
ตดิต่อ :  คณุ วนัวิภรณ์
โทร  : 02 769-6000

แฟกซ  ์ : 02 769-6067

มอืถอื : 083 295-6755

อเีมล : service@vc-fabric.com

ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิวสัดุ


