
รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

ศูนย์ระบบการหายใจ 

 

ส าหรับ 

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการณุย ์,กรงุเทพ ,ประเทศไทย 

 
ศนูยร์ะบบการหายใจ 
3.0 ข้อก าหนดส าหรบัเฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่ง จ าพวกลอยตวั 
วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 



  โครงการ: วันที่: 

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      

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

ก.   ข้อก าหนดทั่วไป 

      (ตามข้อก าหนดมาตรซานของบริษัท ลีโล อนิเตอร์เน็ตช่ันเนล กรุ๊ป)  
 

ข.   ข้อก าหนด เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เฟอร์นิเจอร์ตดิผนัง และอุปกรณ์ต่างๆ 

1.0  วัสดุและข้อก าหนดต่างๆ 

            1.1  ข้อก าหนด ฝา้เพดาน 

            1.2  ข้อก าหนด พรม 

            1.3  ข้อก าหนด กระจก 

            1.4  ข้อก าหนด ลามิเนต 

            1.5  ข้อก าหนด โลหะต่างๆ 

            1.6  ข้อก าหนด สีทาต่างๆ 

            1.7  ข้อก าหนด หนิอ่อน / กระเบือ้งเซรามิก / กระเบือ้งโมเสค 

            1.8  ข้อก าหนด วอลเปเปอร์ / ผ้าและหนงับผุนงั         
            1.9  ข้อก าหนด ไม้เนือ้แข็ง / ไม้จริง          
            1.10 ข้อก าหนด วสัดแุละอปุรกณ์อ่ืนๆ  

            1.11 ข้อก าหนด กระเบือ้งยาง 
 

2.0 ข้อก าหนดส าหรับเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง จ าพวกตดิผนัง หรือเคล่ือนย้ายไม่ได้ 

            2.1  ข้อก าหนด งานระบบติดตัง้ไฟฟา้ 
            2.1  ข้อก าหนด งานสขุาภิบาล 

            2.2  ข้อก าหนด งานประตหูน้าต่าง 
            2.4  ข้อก าหนด งานจดัแสงทัว่ไป 
 

3.0  รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 

            3.1  ข้อก าหนด เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั 
            3.2  ข้อก าหนด โคมไฟตกแตง่ 
            3.3  ข้อก าหนด ผ้า,สิง่ทอ 

            3.4  ข้อก าหนด พรม 

            3.5  ข้อก าหนด ภาพศิลปะ, ของตกแตง่ 

             

 

 

 

 

           หน้าสารบัญ 

มาตรฐานการก าหนดข้อมูล 

mailto:lidg@lidg.co.th


รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

ศูนย์ระบบการหายใจ 

 

ส าหรับ 

3.0 ข้อก าหนดส าหรับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง จ าพวกลอยตัว 



  โครงการ: วันที่: 

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      

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

ล าดบั.                    หวัข้อ                                                                 สารบญั                                                                       หน้า 

มาตรฐานการเลือกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และข้อก าหนดต่างๆ  

3.1  ข้อก าหนดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 

TABLE 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 3.1A – 01 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 3.1A – 02 

CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 3.1A – 03 

CAS-04 โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 3.1A – 04 

CAS-05 โต๊ะกลาง รูปวงรี 3.1A – 05 

CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 3.1A – 06 

CAS-07 โต๊ะประชุม 3.1A – 07 

CAS-08 โต๊ะรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี (ใช้ของเดิม) 3.1A – 08 

CAS-09 LOCKER 3.1A – 09 

CAS-10 PARTITION ห้องพน่ยา 3.1A – 10 

CAS-11 PARTITION ห้อง CPAP 3.1A – 11 

SEATING 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08 เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 10 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ (ใช้ของเดิม) 3.1B – 11 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 12 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี (ใช้ของเดิม) 3.1B – 13 

SEA-14 STOOL ห้อง CPAP 3.1B – 14 

3.2  ขอก าหนดไฟตกแต่ง 

- 

3.3  ข้อก าหนด ผ้า / สิ่งทอ 

ผ้ามา่น  

- 

หมอน 

- 

3.4 ขอก าหนดพรม 

- 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ     

2.15.1 แบบโต๊ะข้างอยู ่ซ้าย 5 ชดุ 

2.15.2 แบบโต๊ะข้างอยู ่ขวา 1 ชดุ 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 4 ตวั 
CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าที่ 4 ตวั 
CAS-04 โต๊ะตรวห้อง CPAP 4 ตวั 
CAS-05 โต๊ะกลางรูปวงรี 2 ตวั 
CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 2 ตวั 
CAS-07 โต๊ะประชมุ 1 ตวั 
CAS-08 โต๊ะทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ 1 ตวั 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าที่ มีท้าวแขน 8 ตวั 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบติัการเจ้าหน้าที่ ไมม่ีท้าวแขน 9 ตวั 

SEA-03 เก้าอีห้มอประจ าห้องตรวจ 6 ตวั 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 16 ตวั 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 2 ตวั 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3 ตวั 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 4 ตวั 

SEA-08 A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ที่นัง่ 3 ตวั 
SEA-08 B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ที่นัง่ 6 ตวั 
SEA-09 โซฟา แบบ 3 ที่นัง่ 1 ตวั 
SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3 ตวั 
SEA-11 โซฟา แบบ 2 ที่นัง่ 1 ตวั 
SEA-12 เก้าอีห้้องประชมุ ไมม่ีทาวแขนง 11 ตวั 
SEA-13 เก้าอีน้ัง่ทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ 8 ตวั 

mailto:lidg@lidg.co.th


รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

ศูนย์ระบบการหายใจ 

 

ส าหรับ 

3.1  ข้อก าหนด เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 



  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 3.1A – 01 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 3.1A – 02 

CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 3.1A – 03 

CAS-04 โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 3.1A – 04 

CAS-05 โต๊ะกลาง รูปวงรี 3.1A – 05 

CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 3.1A – 06 

CAS-07 โต๊ะประชุม 3.1A – 07 

CAS-08 โต๊ะรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1A – 08 

3.1A-01 

 
 

CAS-01 

โต๊ะท างานหมอ  

ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

โต๊ะหมอประจ าห้องตรวจ 

W1400 X D450-1600XH750 MM. 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

MODEL : FORM5 

SIZE :  W1400  X  D1600 X H750 MM. 

WORKTOP : MFC  

STRUCTURE : FORM 5 / EPOXY 

MODESTY : MFC 

WIRE MANAMENT 

HIGHT MOBILE PEDESTAL 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

โต๊ะหมอประจ าห้องตรวจ 

SIZE : W1400/600 D1600/400 H750 MM.

  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 3.1A – 01 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 3.1A – 02 

CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 3.1A – 03 

CAS-04 โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 3.1A – 04 

CAS-05 โต๊ะกลาง รูปวงรี 3.1A – 05 

CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 3.1A – 06 

CAS-07 โต๊ะประชุม 3.1A – 07 

CAS-08 โต๊ะรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1A – 08 

3.1A-02 

 
 

CAS-02 

 

ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลือ่น 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

ลิน้ชกัมีล้อเล่ือน 

W420 X D550 X H550 MM.  

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

ลิน้ชกัมีล้อเล่ือน 

W420 X D550 X H550 MM.  

ลิน้ชกัมีล้อเล่ือน 

SIZE : W380 D470 H600 MM.  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 3.1A – 01 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 3.1A – 02 

CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 3.1A – 03 

CAS-04 โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 3.1A – 04 

CAS-05 โต๊ะกลาง รูปวงรี 3.1A – 05 

CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 3.1A – 06 

CAS-07 โต๊ะประชุม 3.1A – 07 

CAS-08 โต๊ะรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1A – 08 

3.1A-03 

 
 

CAS-03 

 

โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

โต๊ะท างานเจ้าหน้าท่ี 

W1400 X D600 X H750 MM. 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

WORKSCAPE CO.,LTD. 

MODEL : FORM5 

CONTACT : NANTANA  KAEONIYOM 

Mobile : +66 84 454 0919 

W: www.workscape.co.th 

E-mail :nantana_k@workscape.co.th 

 

MODEL : FORM5 

SIZE :  W1400  X  D600 X H750 MM. 

WORKTOP : MFC  

STRUCTURE : FORM 5 / EPOXY 

MODESTY : MFC 

WIRE MANAMENT 

HIGHT MOBILE PEDESTAL 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

02-886-3356 

โต๊ะท างานเจ้าหน้าท่ี 

SIZE : W1400 D600 H750 MM. 

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 3.1A – 01 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 3.1A – 02 

CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 3.1A – 03 

CAS-04 โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 3.1A – 04 

CAS-05 โต๊ะกลาง รูปวงรี 3.1A – 05 

CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 3.1A – 06 

CAS-07 โต๊ะประชุม 3.1A – 07 

CAS-08 โต๊ะรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1A – 08 

3.1A-04 

 
 

CAS-04 

 

โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

โต๊ะท างานเจ้าหน้าท่ี 

W1300 X D600 X H750 MM. 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

MODEL : FORM5 

SIZE :  W1300  X  D600 X H750 MM. 

WORKTOP : MFC  

STRUCTURE : FORM 5 / EPOXY 

MODESTY : MFC 

โต๊ะท างานเจ้าหน้าท่ี โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 

W1300 D600 H750 MM.  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

3.1A-05 

 
 

CAS-05 

 

โต๊ะกลาง รูปวงรี 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

12MM.THK.หนิอ่อนปิดทบั 
ดา้นบนโต๊ะกลาง 

SIZE : W.900 D.600 x H.430 MM. 
TOP : 12 MM.THK. หนิออ่น 
LEG : METAL/STAINLESS STEEL HAIRLINE 

STAINLESS STEEL 
MIRROR (ตามภาพตวัอย่าง) 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

12MM.THK.หนิอ่อนปิดทบั 
ดา้นบนโต๊ะกลางและดา้นลา่ง 
WHITE VENUS 
TO BID 

STAINLESS STEEL 
HAIRLINE(ตามภาพตวัอย่าง) 
TO BID 

HOVE D.K CO.,LTD. 

CONTACT: K.ORATHAI KHAMPIA 

MOBILE: 66 090 014 9966 

TEL: 66 03 8595 134-5 

FAX: 66 03 859 5136 

E-MAIL:  orathai@hovedk.com  

PORN SIAM INTERIOR  CO.,LTD. 

CONTACT: K.THANAWAT J. 

MOBILE: 66 085 339 7555 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   ps_interior@hotmail.com  

MACFARLANE CREATION GROUP CO.,LTD. 

CONTACT: MR.PRAPHAN SUKPABOONWAT 

(KELVIN) 

MOBILE: 66 081 837 5598 

TEL: 66 02 015 1236 

FAX: - 

E-MAIL:  kalvin_spb@hotmail.com 

Mac.group@hotmail.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:orathai@hovedk.com
mailto:ps_interior@hotmail.com
mailto:kalvin_spb@hotmail.com
mailto:Mac.group@hotmail.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 3.1A – 01 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 3.1A – 02 

CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 3.1A – 03 

CAS-04 โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 3.1A – 04 

CAS-05 โต๊ะกลาง รูปวงรี 3.1A – 05 

CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 3.1A – 06 

CAS-07 โต๊ะประชุม 3.1A – 07 

CAS-08 โต๊ะรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1A – 08 

3.1A-06 

 
 

CAS-06 

 

โต๊ะข้างทรงกลม 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

12MM.THK.หนิอ่อนปิดทบั 
ดา้นบนโต๊ะกลาง 

SIZE : DIA.450 x H.650 MM. 
TOP : 12 MM.THK. หนิออ่น 
LEG : METAL/STAINLESS STEEL HAIRLINE 

STAINLESS STEEL 
MIRROR (ตามภาพตวัอย่าง) 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

12MM.THK.หนิอ่อนปิดทบั 
ดา้นบนโต๊ะกลางและดา้นลา่ง 
WHITE VENUS 
TO BID 

STAINLESS STEEL 
HAIRLINE(ตามภาพตวัอย่าง) 
TO BID 

HOVE D.K CO.,LTD. 

CONTACT: K.ORATHAI KHAMPIA 

MOBILE: 66 090 014 9966 

TEL: 66 03 8595 134-5 

FAX: 66 03 859 5136 

E-MAIL:  orathai@hovedk.com  

PORN SIAM INTERIOR  CO.,LTD. 

CONTACT: K.THANAWAT J. 

MOBILE: 66 085 339 7555 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   ps_interior@hotmail.com  

MACFARLANE CREATION GROUP CO.,LTD. 

CONTACT: MR.PRAPHAN SUKPABOONWAT 

(KELVIN) 

MOBILE: 66 081 837 5598 

TEL: 66 02 015 1236 

FAX: - 

E-MAIL:  kalvin_spb@hotmail.com 

Mac.group@hotmail.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:orathai@hovedk.com
mailto:ps_interior@hotmail.com
mailto:kalvin_spb@hotmail.com
mailto:Mac.group@hotmail.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 3.1A – 01 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 3.1A – 02 

CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 3.1A – 03 

CAS-04 โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 3.1A – 04 

CAS-05 โต๊ะกลาง รูปวงรี 3.1A – 05 

CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 3.1A – 06 

CAS-07 โต๊ะประชุม 3.1A – 07 

CAS-08 โต๊ะรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1A – 08 

3.1A-07 

 
 

CAS-07 

 

โต๊ะประชมุ 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

MEETING TABLE 

SIZE : W2700 D1000 H750 MM. 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

MODEL : FORM5 

SIZE :  W2700  X  D1000 X H750 MM. 

WORKTOP : MFC  

STRUCTURE : FORM 5 / EPOXY 

WIRE MANAMENT 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

MEETING TABLE 

SIZE : W2700 D1000 H750 MM. 

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

CAS-01 โต๊ะท างานหมอ ประจ าห้องตรวจ  (ซ้าย-ขวา) 3.1A – 01 

CAS-02 ตู้ลิน้ชกั แบบมีล้อเลื่อน 3.1A – 02 

CAS-03 โต๊ะท างาน เจ้าหน้าท่ี 3.1A – 03 

CAS-04 โต๊ะตรวจ ห้อง CPAP 3.1A – 04 

CAS-05 โต๊ะกลาง รูปวงรี 3.1A – 05 

CAS-06 โต๊ะข้างทรงกลม 3.1A – 06 

CAS-07 โต๊ะประชุม 3.1A – 07 

CAS-08 โต๊ะรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1A – 08 

3.1A-08 

 
 

CAS-08 

โต๊ะรับประทานอาหาร  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี (ใช้ของเดิม) 

 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

MEETING TABLE / DINING TABLE 

W1600 X D900 X H750 MM. 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

MODEL : FORM5 

SIZE :  W1600  X  D900 X H750 MM. 

WORKTOP : MFC  

STRUCTURE : FORM 5 / EPOXY 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

โต๊ะรับประทานอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ 
SIZE : W1600 D900 H750 MM.  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

CANCEL 

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

3.1A-09 

 
 

CAS-09 

 

LOCKER 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

LOCKER MET-6109-K 

SIZE : 917XD457XH1829 MM. 

MODEL : ตู้ลอ็คเกอร์ 9 ช่อง  
SIZE :  W900 X  D450 X H1850 MM 
STRUCTURE : MFC 

. 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

LOCKER  

SIZE : W900 D450 H1800 MM. 

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

ระบสีุภายหลงั 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

3.1A-10 

 
 

CAS-10 

 

PARTITION ห้อง พ่นยา 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

PARTITION  
 

แบบมี เฟรม  

SIZE :  W1200 X  D50 X H1200 MM 

PARTITION  
 

SIZE : W1200 D40 H1200 MM.  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

PARTITION  
 

SIZE : W1200 D40 H1200 MM.  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

Instructions: Casegoods furniture (Indoor) 
1.  All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free. 

2.  All hinges, screws, bolts and other internal hardware to be resistant to corrosion. 

3.  All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish. 

4.  All exposed and internal wood surfaces to match specified  finishes.  

5.  Provide heavy duty glides at base / legs. 

6.  Drawer Slide : Provide full-extension heavy duty drawer slides. 

7.  Construction for consoles, bedside tables, coffee tables, bed frames : Rails and frames to be double dowelled, screwed and glued.  Veneer face plywood  

 with solid edges for top / sides / back / drawer faces / door faces. 

8.  Stones to be treated for alcohol and stain resistant where applicable. 

9.  Provide heat and stain resistant finish to top of case goods. 

10.  Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

11.  All materials used must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs. 

12.  30 cm x 30 cm finish samples are to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

13.  30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples are to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production. 

14.  Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production. 

15.  All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use. 

วันที่: 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

หน้า :  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

ระบสีุภายหลงั 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

PARTITION ประกอบร่วม CAS-04 

พร้อมอุปกรณ์ตดิตัง้ 
SIZE :  W800 X  D15 X H900 MM 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

3.1A-11 

 
 

CAS-11 

 

PARTITION ห้อง CPAP 
 

AS SHOWN 

 

AS SHOWN 

SIZE :  W750 X  D50 X H1200 MM 

ระบสีุภายหลงั 

PARTITION  
 

SIZE : W600 D14 H800 MM.  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

3.1B-01 

 
 

SEA-01 

เก้าอีท้ างาน  

W600 X D570 X H970 – 1050 MM  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

MODEL : HANNAH - ZR-1021 

SIZE :  W620  X  D580 X H920-1020 MM. 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

เก้าอีท้ างาน มีท้าวแขน  

CURVA CHAIR MID BACK  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

เก้าอีป้ฏิบตักิารเจ้าหน้าท่ี  

ไม่มีท้าวแขน 

 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

3.1B-02 

 
 

SEA-02 

เก้าอีท้ างาน (ไม่มีพนกัพิงแขน)  

W600 x D570 x H970 – 1050 MM  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

MODEL : HANNAH  ZR-1021A 

SIZE :  W620  X  D580 X H920-1020 MM. 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

เก้าอีท้ างาน (ไม่มีท้าวแขน)  

CURVA CHAIR MID BACK - NO ARM

  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

 

เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

3.1B-03 

 
 

SEA-03 

เก้าอีท้ างานเจ้าหน้าท่ีระดบัสงู  

W 680 X600 X1250-1350 MM.  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

MODEL : XENIC XPX4S4M-A 

SIZE :  - 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 

CURVA CHAIR MID BACK  

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

 

เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

3.1B-04 

 
 

SEA-04 

เก้าอีผู้้มาติดต่อ  

W480 X D550 X H820 MM.  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

MODEL : ZR-1026  

SIZE :  - 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscape.co.th  

เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ  

CURVA T CHAIR   

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

VINYL  UPHOLSTERY FOR SOFA 2 SETERS  
MODEL : MATT MODE FAL-1549-03 SAND 
WIDTH :138 CM. 
SUPPLIER : FINE ART SQARE Co., Ltd 
CONTACT : MS. ORAWAN 
TEL : +662 9819617 
FAX : +662 9819617 
MOBILE : +668 17989654 
E-MAIL : joychansakul@gmail.com 
             finearts2554@gmail.com 

 

 

เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

3.1B-05 

 
 

SEA-05 

KOKUYO INTERNATIONAL (THAILAND) 

CO.,LTD. 

CONTACT: K.SANPHAWAT PRASARNSUK 

MOBILE: 66 62 442 8456 

TEL: 66 0 2264 5100 

FAX: 66 0 2264 5104 

E-MAIL:  sanphawat_prasamsuk@kokuyo.com  

S-110/1 

W930 X D760 X H77 0 MM.  

SIPH-SOFA9090   

SOFA 1 SEAT W900 X D900 X 

H750(SH450) MM.  

 .   

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

สีระบภุายหลงั 

MODEL : BOSTON 

SIZE :  W.770 X D.820 X H.800 MM. 

หุ้ม PU 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscaoe.co.th  

สีระบภุายหลงั 

สีระบภุายหลงั 

HOVE D.K CO.,LTD. 

CONTACT: K.ORATHAI KHAMPIA 

MOBILE: 66 090 014 9966 

TEL: 66 03 8595 134-5 

FAX: 66 03 859 5136 

E-MAIL:  orathai@hovedk.com  

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

บุหนงัเทยีม 

PORN SIAM INTERIOR  CO.,LTD. 

CONTACT: K.THANAWAT J. 

MOBILE: 66 085 339 7555 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   ps_interior@hotmail.com  

WHITE METAL  

SIZE : W.725 x D.680 x SEAT H. 450 x H.800 MM. 
MATERIAL: PU 
LEG :  METAL 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

บุหนงัเทยีม 

STAINLESS STEEL 
HAIRLINE (ตามภาพตวัอย่าง) 

STAINLESS STEEL 
HAIRLINE(ตามภาพตวัอย่าง) 
TO BID 

MACFARLANE CREATION GROUP CO.,LTD. 

CONTACT: MR.PRAPHAN SUKPABOONWAT 

(KELVIN) 

MOBILE: 66 081 837 5598 

TEL: 66 02 015 1236 

FAX: - 

E-MAIL:  kalvin_spb@hotmail.com 

Mac.group@hotmail.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:sanphawat_prasamsuk@kokuyo.com
mailto:chaithawat.p@wurkon.com
mailto:orathai@hovedk.com
mailto:ps_interior@hotmail.com
mailto:kalvin_spb@hotmail.com
mailto:Mac.group@hotmail.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

 

เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลอืด 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-06 

 
 

SEA-06 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

SIZE : W.725 x D.680 x SEAT H. 430 x H.800 MM. 
MATERIAL: PU 
LEG :  METAL 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

VINYL  UPHOLSTERY FOR SOFA 2 SETERS  
MODEL : SIRIUS FAL-1592-02 ANGORA 138 CM. 
SUPPLIER : FINE ART SQARE Co., Ltd 
CONTACT : MS. ORAWAN 
TEL : +662 9819617 
FAX : +662 9819617 
MOBILE : +668 17989654 
E-MAIL : joychansakul@gmail.com 
             finearts2554@gmail.com 

บุหนงัเทยีม 

STAINLESS STEEL 
HAIRLINE (ตามภาพตวัอย่าง) 

STAINLESS STEEL 
HAIRLINE(ตามภาพตวัอย่าง) 
TO BID 

HOVE D.K CO.,LTD. 

CONTACT: K.ORATHAI KHAMPIA 

MOBILE: 66 090 014 9966 

TEL: 66 03 8595 134-5 

FAX: 66 03 859 5136 

E-MAIL:  orathai@hovedk.com  

PORN SIAM INTERIOR  CO.,LTD. 

CONTACT: K.THANAWAT J. 

MOBILE: 66 085 339 7555 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   ps_interior@hotmail.com  

MACFARLANE CREATION GROUP CO.,LTD. 

CONTACT: MR.PRAPHAN SUKPABOONWAT 

(KELVIN) 

MOBILE: 66 081 837 5598 

TEL: 66 02 015 1236 

FAX: - 

E-MAIL:  kalvin_spb@hotmail.com 

Mac.group@hotmail.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:orathai@hovedk.com
mailto:ps_interior@hotmail.com
mailto:kalvin_spb@hotmail.com
mailto:Mac.group@hotmail.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

 

เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-07 

 
 

SEA-07 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และเชค็จากในแบบก่อนการคราคาทุกครัง้    
*และเป็นสนิคา้เฉพาะ ไมส่ามารถเทยีบเท่าคุณสมบตั,ิสแีละราคาได ้

UDOMFURNITURE CO.,LTD. 

CONTACT: K.AUMA 

MOBILE: 66 8 3313 3223 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   -  

SB FURNITURE GROUP 

TEL: 66 2 2666 1555 

FAX: - 

E-MAIL:  cs@sbdesignsguare.com  

UDOMFURNITURE CO.,LTD. 

CONTACT: K.อมุา 
MO : +66 8 3313 3223 

LA-Z-BOY  

รุ่น PARKER 

 

29800 /bat 

MODEL : MARKA เก้าอีพ้กัผ่อน 1 ท่ีนัง่ BROWN 

CONTEMPORARY 

W.920 X D.930 X H.1020 cm. 

สสีนี า้ตาล 

โทร 0-2666-1555 

Line: @sbcustomerservice 

Email: cs@sbdesignsquare.com 

 

9900 /bat 

ระบสีุภายหลงั 

ZIMAGE MOTION CO.,LTD. 

96/8 moo 5, ratanathibet 

rd.,bangkrasaw,muang,nonthaburi 11000 thailand 

TEL: 66 2 965 7160-9 

FAX: 66 2 965 7170 

E-MAIL:  admin@imageterholding.com   

W950 X D950 X H950 MM.  

เก้าอีพ้กัผ่อนปรับเอนนอนรุ่น 
MOLLY ขนาด 1 ที่น่ัง 

12,900.00 ฿ 
เก้าอีรี้ไคลเนอร์ รุ่นโครส Finex 

ขนาด : ก98 x ล98 x ส96 cm. 

วสัด ุ: หนงั PU สมัผสั + PVC 

ฟังก์ชัน่การใช้งาน : ปรับเอนนอนได้ 

ส ี: น า้ตาล, ด า 

RAMINTHRA FURNITURE 

สาขาบางแค 939/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ปากซอย 45/1 แขวงบางแค 

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  

TEL: 66 02 454 7631 

MOBILE: 66 099 2874614, 084 545 1704 

FAX: 66 02 454 7634 

E-MAIL:  -   

เก้าอีรี้ไคลเนอร์ รุ่นโครส FINEX 
W980 X D980 X H960MM. 

วสัด ุ: หนงั PU สมัผสั + PVC  /ส ี: น า้ตาล   

เก้าอีพ้กัผ่อนปรับเอนนอนรุ่น 

รุ่น Parker ราคา HotPrice 28,900บาท  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:admin@imageterholding.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

 

เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-08 

 
 

SEA-08 

KOKUYO INTERNATIONAL (THAILAND) 

CO.,LTD. 

CONTACT: K.SANPHAWAT PRASARNSUK 

MOBILE: 66 62 442 8456 

TEL: 66 0 2264 5100 

FAX: 66 0 2264 5104 

E-MAIL:  sanphawat_prasamsuk@kokuyo.com  

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

- 

SIZE : W.2255 x D.610 x H.786 mm. 
MATERIAL: AS SHOW 

PROMPT CONTRACT FURNITURNITURE CO.,LTD. 
CONTACT: K.SIRIPARA KAEWMORACHAROEN 
MOBILE: 668 1903 6990 
TEL: 66 02 405 4098 /66 02 405 4022 
FAX: 66 02 405 4022 PRESS 3 
E-MAIL:  siripara@promptcontract.com  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่ป้องกนั 
การลื่นและการขดูขดีพืน้ทีฐ่าน 

VINYL UPHOLSTERY STOOL 
MODEL : VU75 
 

SOLIDWOOD  W/STAINFINISH 
MODEL : PU - NONTX (WN) 
 

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:sanphawat_prasamsuk@kokuyo.com
mailto:chaithawat.p@wurkon.com
mailto:siripara@promptcontract.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

 

โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-09 
 
 

SEA-09 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

SIZE : W.1800 x D.850 x SEAT H. 430 x H.800 MM. 
MATERIAL: PU 
LEG :  METAL 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

VINYL  UPHOLSTERY FOR SOFA 2 SETERS  
MODEL : MATT MODE FAL-1549-03 SAND 
WIDTH :138 CM. 
SUPPLIER : FINE ART SQARE Co., Ltd 
CONTACT : MS. ORAWAN 
TEL : +662 9819617 
FAX : +662 9819617 
MOBILE : +668 17989654 
E-MAIL : joychansakul@gmail.com 
             finearts2554@gmail.com 

บุหนงัเทยีม 

BLACK METAL  

HOVE D.K CO.,LTD. 

CONTACT: K.ORATHAI KHAMPIA 

MOBILE: 66 090 014 9966 

TEL: 66 03 8595 134-5 

FAX: 66 03 859 5136 

E-MAIL:  orathai@hovedk.com  

PORN SIAM INTERIOR  CO.,LTD. 

CONTACT: K.THANAWAT J. 

MOBILE: 66 085 339 7555 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   ps_interior@hotmail.com  

MACFARLANE CREATION GROUP CO.,LTD. 

CONTACT: MR.PRAPHAN SUKPABOONWAT 

(KELVIN) 

MOBILE: 66 081 837 5598 

TEL: 66 02 015 1236 

FAX: - 

E-MAIL:  kalvin_spb@hotmail.com 

Mac.group@hotmail.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:orathai@hovedk.com
mailto:ps_interior@hotmail.com
mailto:kalvin_spb@hotmail.com
mailto:Mac.group@hotmail.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

 

เก้าอีม้ีท้าวแขน 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-10 

 
 

SEA-10 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

SIZE : W.725 x D.680 x SEAT H. 430 x H.800 MM. 
MATERIAL: PU 
LEG :  METAL 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

VINYL  UPHOLSTERY FOR SOFA 2 SETERS  
MODEL : PISCES FAL-1586-01 DEW 
WIDTH :138 CM. 
SUPPLIER : FINE ART SQARE Co., Ltd 
CONTACT : MS. ORAWAN 
TEL : +662 9819617 
FAX : +662 9819617 
MOBILE : +668 17989654 
E-MAIL : joychansakul@gmail.com 
             finearts2554@gmail.com 

บุหนงัเทยีม 

BLACK METAL  

HOVE D.K CO.,LTD. 

CONTACT: K.ORATHAI KHAMPIA 

MOBILE: 66 090 014 9966 

TEL: 66 03 8595 134-5 

FAX: 66 03 859 5136 

E-MAIL:  orathai@hovedk.com  

PORN SIAM INTERIOR  CO.,LTD. 

CONTACT: K.THANAWAT J. 

MOBILE: 66 085 339 7555 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   ps_interior@hotmail.com  

MACFARLANE CREATION GROUP CO.,LTD. 

CONTACT: MR.PRAPHAN SUKPABOONWAT 

(KELVIN) 

MOBILE: 66 081 837 5598 

TEL: 66 02 015 1236 

FAX: - 

E-MAIL:  kalvin_spb@hotmail.com 

Mac.group@hotmail.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:orathai@hovedk.com
mailto:ps_interior@hotmail.com
mailto:kalvin_spb@hotmail.com
mailto:Mac.group@hotmail.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

 

 

โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ (ใช้ของเดิม) 
 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-11 

 
 

SEA-11 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

SIZE : : W.1500 x D.820 x SEAT H. 430  x H.800 MM 
MATERIAL: PU 
LEG :  METAL 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

VINYL  UPHOLSTERY FOR SOFA 2 SETERS  
MODEL : MATT MODE FAL-1549-03 SAND 
WIDTH :138 CM. 
SUPPLIER : FINE ART SQARE Co., Ltd 
CONTACT : MS. ORAWAN 
TEL : +662 9819617 
FAX : +662 9819617 
MOBILE : +668 17989654 
E-MAIL : joychansakul@gmail.com 
             finearts2554@gmail.com 

BLACK METAL  

บุหนงัเทยีม 

HOVE D.K CO.,LTD. 

CONTACT: K.ORATHAI KHAMPIA 

MOBILE: 66 090 014 9966 

TEL: 66 03 8595 134-5 

FAX: 66 03 859 5136 

E-MAIL:  orathai@hovedk.com  

PORN SIAM INTERIOR  CO.,LTD. 

CONTACT: K.THANAWAT J. 

MOBILE: 66 085 339 7555 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   ps_interior@hotmail.com  

MACFARLANE CREATION GROUP CO.,LTD. 

CONTACT: MR.PRAPHAN SUKPABOONWAT 

(KELVIN) 

MOBILE: 66 081 837 5598 

TEL: 66 02 015 1236 

FAX: - 

E-MAIL:  kalvin_spb@hotmail.com 

Mac.group@hotmail.com  

CANCEL 

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:orathai@hovedk.com
mailto:ps_interior@hotmail.com
mailto:kalvin_spb@hotmail.com
mailto:Mac.group@hotmail.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

MODEL : HANNAH - ZR-1021 

SIZE :  W620  X  D580 X H920-1020 MM. 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscaoe.co.th  

เก้าอีห้้องประชมุ  

ไม่มีท้าวแขน 

 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-12 

 
 

SEA-12 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

เก้าอีท้ างาน (ไม่มีพนกัพิงแขน)  

W600 x D570 x H970 – 1050 MM  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

เก้าอีท้ างาน (ไม่มีท้าวแขน)  

CURVA CHAIR MID BACK   

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี (ใช้ของเดิม) 

 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-13 

 
 

SEA-13 

SEA-01 เก้าอีเ้จ้าหน้าท่ี มีท้าวแขน 3.1B – 01 

SEA-02 เก้าอีป้ฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 02 

SEA-03 เก้าอีห้มอ ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 03 

SEA-04 เก้าอีค้นไข้ประจ าห้องตรวจ 3.1B – 04 

SEA-05 เก้าอีส้ าหรับวดัความดนั 3.1B – 05 

SEA-06 เก้าอีส้ าหรับห้องเจาะเลือด 3.1B – 06 

SEA-07 เก้าอีส้ าหรับห้องพน่ยา 3.1B – 07 

SEA-08A เก้าอีพ้กัคอย แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 08 

SEA-08B เก้าอีพ้กัคอย แบบ 4 ท่ีนัง่ 3.1B – 09 

SEA-09 โซฟา แบบ 3 ท่ีนัง่ 3.1B – 10 

SEA-10 เก้าอีม้ีท้าวแขน 3.1B – 11 

SEA-11 โซฟาแบบ 2 ท่ีนัง่ 3.1B – 12 

SEA-12 เก้าอีห้้องประชุม ไมม่ีท้าวแขน 3.1B – 13 

SEA-13 เก้าอีนัง่รับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3.1B – 14 

WURKON (THAILAND)CO.,LTD. 

CONTACT: CHAITHAWAT PHOLSUWANCHAI 

MOBILE: +66 085 817 8889 

TEL: +66 02005 3550 

FAX: +66 02005 2557 

E-MAIL:  chaithawat.p@wurkon.com  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

ระบสีุภายหลงั 

MODEL : ZR-1022 

PLASTIC CHAIR 

SIZE :  - 

WORKSCAPE CO.,LTD. 

CONTACT: K.NANTANA KAEONIYOM 

MOBILE: 66 84 454 0919 

TEL: 66 0 2886 3356 

FAX: - 

E-MAIL:  nantana_k@workscaoe.co.th  

เก้าอีรั้บประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

SIZE : W44 D44 H87 MM.   

 

ระบสีุภายหลงั 

เก้าอีรั้บประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

SIZE : - 

 

IMAGE FURNITECH .,LTD. 

CONTACT: K.SUNISA DETPOLMAT 

MOBILE: 66 063 849 9834 

TEL: 66 02 035 7028-29 

FAX: - 

E-MAIL:  sunisa@imagefurnitech.com  

CANCEL 

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:chaithawat.p@wurkon.com


Instructions: Seating furniture (Indoor) 
1. All wood to be kiln dried and treated to be insect and vermin free.  

2. All hinges, screws, bolts and other internal hardware's to be resistant to corrosion.  

3. All wood finishes to be stained, full-filled, alcohol, water and burn resistant catalyzed or conversion lacquer finish.  

4. All internal finishes to match specified finish.  

5. Polyurethane foam cushions to be flame retardant and must meet local fire codes. Cushion density must be a minimum of 45 kg / m
3

.  Cushions must be 

wrapped with layer of polyester dacron and cotton calico.  Use CMHR foam or Code Red foam on all foam core construction.  

6. Provide heavy duty glides at base / legs.  

7. Construction for desk chair, lounge chair, dining chair : Frame to be constructed from kiln dried solid hardwood, reinforced with corner blocks, glued and 

screwed to rail.  All rails and posts to be doubled dowelled, screwed and glued in place.  Must  be of fire retardant construction.  

8. Ensure that piece will fit in lifts and through doors prior to commencing fabrication.  Show all pieces in shop drawings.  

9. All fabrics to be dimensionally stable and with appropriate backing for upholstery use as recommended by fabric supplier.  

10. Fabrics upholstery to be flame retardant and meet all applicable codes or at least ASTME-84 class ‘A’ on contract quality goods.  Warm and humid climate to 

use non-salt based flame proofing to prevent corrosion and mildew of fabrics.  

11. Fabrics to be scotchguarded against stain and soil. 

12. All fabrics to be delivered in largest bolt / roll to be of first quality only, no seconds, no bolt ends. Fabric to be pre-shrunk,  and non-fading. 

13. All materials must be suitable for use in tropical and high humidity ศนูย์ระบบการหายใจs.  

14. 30 cm x 30 cm finish samples to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

15. 30 cm x 30 cm wood and veneer stained finish samples to be submitted by the manufacturer for LIDG’s approval prior to production.  

16. Prototype to be provided by the manufacturer for approval by LIDG prior to production.  

17. All supplied รายการs must be of contract quality and suitable for commercial use.  

  โครงการ: 

   รหสั : 
39th Floor  Ocean Tower  II Building  

75/108 -109  Sukhumvit 19 Road,  Klongtoey Nua,  Vadhana,  Bangkok 10110,  Thailand.      

Tel : +66 (0) 2261 7733   Fax : +66 (0) 2261 7734   Email :  lidg@lidg.co.th  

วันที่: 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

25 ธนัวาคม 2562 

จดัท าโดย : มนตร์ลดา 
  

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ,กรุงเทพ ,ประเทศไทย 
ศูนย์ระบบการหายใจ 

รายการ จ านวน. ขนาด ผู้ผลิต 

หน้า :  

หมายเหตุ จ านวนเฟอรน์ิเจอรใ์หอ้า้งองิจากในแบบเท่านัน้และ
เชค็จากในแบบก่อนการคดิราคาทุกครัง้ 

 

STOOL ห้อง CPAP 

 

AS SHOWN 
 

AS SHOWN 

3.1B-14 

 
 

SEA-14 

STAINLESS STEEL 
MIRROR ตามภาพตวัอย่าง) 
TO BID 

ผูผ้ลติจ าเป็นตอ้งตดิแผน่
ป้องกนัการลืน่ทีฐ่าน 
และการขดูขดีพืน้ 

STAINLESS STEEL 
MIRROR (ตามภาพตวัอย่าง) 

SIZE : : W.450 x D.450 x SEAT H.750MM  
MATERIAL: - 
LEG : STAINLESS STEEL MIRROR  

THAI PRO FURNITURE 

279/30 ซอยสาธปุระดษิฐ์19 บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120 

Phone: 0-2212-7932 

Mobile: 092-8651114 

Fax: 0-2048-0593 

Email: sales@thaiprogroup.co.th 

Web: www.thaiprofurniture.com 

 

 

WHITE 

HOVE D.K CO.,LTD. 

CONTACT: K.ORATHAI KHAMPIA 

MOBILE: 66 090 014 9966 

TEL: 66 03 8595 134-5 

FAX: 66 03 859 5136 

E-MAIL:  orathai@hovedk.com  

PORN SIAM INTERIOR  CO.,LTD. 

CONTACT: K.THANAWAT J. 

MOBILE: 66 085 339 7555 

TEL: 66 2 314 1892 /66 2 314 1992 

FAX: 66 2 319 4033 

E-MAIL:   ps_interior@hotmail.com  

MACFARLANE CREATION GROUP CO.,LTD. 

CONTACT: MR.PRAPHAN SUKPABOONWAT 

(KELVIN) 

MOBILE: 66 081 837 5598 

TEL: 66 02 015 1236 

FAX: - 

E-MAIL:  kalvin_spb@hotmail.com 

Mac.group@hotmail.com  

mailto:lidg@lidg.co.th
mailto:sales@thaiprogroup.co.th
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