
SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

 

พื้นท่ี บัญชีและการเงิน 

1.0 วัสดุและข้อก าหนดต่างๆ 

วันท่ี / เดือน / พ.ศ. 26 พฤศจิกายน 2561 

แบบแก้ไข 



  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

  หน้าสารบัญ 

มาตราฐานการก าหนดข้อมูล 

ก.   ข้อก าหนดทั่วไป 

      (ตามข้อก าหนดมาตรซานของบริษทั ลีโล อินเตอร์เน็ตช่ันเนล กรุ๊ป)  
 

ข.   ข้อก าหนด เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เฟอร์นิเจอร์ติดผนัง และอุปกรณ์ต่างๆ 

1.0  วัสดแุละข้อก าหนดตา่งๆ 

            1.1  ข้อก าหนด ฝ้าเพดาน 

            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 หินอ่อน / กระเบื้องเซรามิก / กระเบื้องโมเสค 

            1.8  ข้อก าหนด วอลเปเปอร์ / ผ้าและหนังบุผนัง         
            1.9  ข้อก าหนด ไม้เนื้อแข็ง / ไม้จริง          
            1.10 ข้อก าหนด วัสดุและอุปรกณ์อื่นๆ  

            1.11 ข้อก าหนด กระเบื้องยาง 
 

2.0 ข้อก าหนดส าหรับเฟอร์นเิจอร์ และของตกแตง่ จ าพวกติดผนัง หรือเคล่ือนย้ายไม่ได้ 
            2.1  ข้อก าหนด งานระบบติดตัง้ไฟฟา้ 

            2.1  ข้อก าหนด งานสุขาภิบาล 

            2.2  ข้อก าหนด งานประตูหน้าต่าง 
            2.4  ข้อก าหนด งานจัดแสงทั่วไป 
 

3.0  ข้อก าหนดส าหรับเฟอร์นเิจอร์ และของตกแตง่ จ าพวกลอยตัว 

            3.1  ข้อก าหนด เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 

            3.2  ข้อก าหนด โคมไฟ 

            3.3  ข้อก าหนด ผ้า,สิ่งทอ 

            3.4  ข้อก าหนด พรม 

            3.5  ข้อก าหนด ภาพศิลปะ, ของตกแตง่ 

             

 

 

 

 



ส าหรับ 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

 

1.0 วัสดุและข้อก าหนดต่างๆ 



  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

ล าดับ.            รายการ                                                สารบัญ                                                                                               หน้า 

1.1 ข้อก าหนด ฝ้าเพดาน 

CL-01 ฝ้ายิปซัมมารตฐาน รุ่นธรรมดา 1.1-01 

1.2 ข้อก าหนด พรม 

- 

1.3 ข้อก าหนด กระจก 

GL-01 กระจกเคลือบสี GLASS COAT  ติดผนัง ไวท์บอร์ด 1.1-01 

1.4 ข้อก าหนด ลามิเนต 

LM-01 ลามิเนตกรุหนา้บาน แผนกการเงิน  1.4-01 

LM-02 ลามิเนตกรุภายในตูท้ั้งหมด 1.4-02 

LM-03 ลามิเนต POST FORM ท า TOP COUNTER  FIX. PANTRY 1.4-03 

LM-04 ลามิเนตกรุประตู 1.4-04 

1.5 ข้อก าหนด  โลหะต่างๆ  

MT-01 บัวเชิงผนัง อลูมินั่ม ALLOY 1.5-01 

1.6 ข้อก าหนด สีทาต่างๆ 

PT-01 สีทาผนัง OFFICE 1.6-01 

PT-02 สีทาผนัง MEETING , PANTRY 1.6-02 

1.7 ข้อก าหนด หิน / กระเบื้อง / กระเบื้องโมเสค 

- 

1.8 ข้อก าหนด วอลเปเปอร ์/ ผ้าบุและหนังบุผนัง 

- 

1.9  ข้อก าหนด ไม้เน้ือแข็ง / ไม้จริง / ไม้อัด 

- 

1.10  ข้อก าหนด  วัสดุและอุปกรณ์อืน่ๆ 

- 

1.11  ข้อก าหนด  ไวนิล / กระเบื้องยาง 

VI-01 กระเบื้องยาง ปูลายก้างปลา 1.11-01 

VI-02 กระเบื้องยาง ปูพ้ืนCORRIDOR 1.11-02 

3.3  ข้อก าหนด ผ้าม่าน 

CUR-01 ผ้าม่าน ROLLER BLIND   PANTRY 3.3-01 

CUR-02 ผ้าม่าน ROLLER BLIND   MEETING ROOM 3.3-02 

มาตราฐานการก าหนดวัสดแุละข้อก าหนดต่างๆ 



ส าหรับ 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

 

1.1 ข้อก าหนด ฝ้าเพดาน 



  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

39th  Floor  Ocean Tower  II  

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

Tel: 66 – 2261 7733   FAX : 66 – 2261 7734     Email: lidg@lidg.co.th  

Instructions: 

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

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

3.   Manufacturer warrants all products from all defects and guarantees to replace any or all parts should they prove deficient within one 

year from date of owner‘s acceptance. All costs in this regard shall be borne by the manufacturer. 

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

   

           รหัส : CL- 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

01 

1.3-01 

ฝ้ายิปซัมมารตฐาน  

รุ่นธรรมดา 
ชื่อรุ่น : ผ้ายิปซัมฉาบเรียบ 

ชนิดธรรมดา/เทียบเท่า 
 

สี /ลักษณะผิว :PAINT COAT PT-01 

ขนาด: 1200 x 2400 x 9mm. THK. , 

SAINT-GOBAIN GYPROC VIETNAM 

ติดต่อ : คุณ โอริษา องค์วิเศษ 

โทร : +662  700 9444 

แฟรกซ์ : +662 700 9491 

มือถือ :  +669 8257 4605 

อีเมล : orisa.ongvises@saint-gobain.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัติ 
  

  ชื่อรุ่น : FOUR TAPERED EDGE 

GYPSUM STANDARD GYPSUM 

BOARD SYNIA 
 
 

สี /ลักษณะผิว : PAINT COAT PT-01 
 
 

ขนาด: 1200 x 2400 x 9mm. THK. , 

KNAUF GYPSUM LTD. 

ติดต่อ : MS. SUMITTA 

โทร : +662  689 6077  

แฟรกซ์ : +662 689 6011 

มือถือ :  +669 1119 5854 

อีเมล : sumittap@knauf.co.th 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัติ 
  

ชื่อรุ่น : ผ้ายิปซัมฉาบเรียบ 

ชนิดธรรมดา/เทียบเท่า 
 

สี /ลักษณะผิว :PAINT COAT PT-01 
 

ขนาด: ขนาด: 1200 x 2400 x 9mm. 

THK. , 

 

THE SIAM GYPSUM CO.,LTD. 

เดอะ สยาม ยิปซ่ัมบอร์ด อินดัสทรี จ้ากัด  

ติดต่อ : คุณ ชนิดา ( แอ้ม)  

โทร: 662 555 0080  

แฟกซ์: 662 555 0004  

มือถือ : 6692 262 3835  

อีเมล : Chanidda.sasitonwan@usgboral.com  

  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัติ 
  

แบบแก้ไข 

SPEC ฝ้าเพดานทีบาร์ วางแผ่น CASOPRANO เพื่อความสวยงาม  

Casoprano ชนิดขอบตรง ใช้ได้กับ Grid ทุกรุ่น Grid 32,38, 38T15 

หนา 0.7 มม. (0.35 มม.พับซ้อน 2 ชั้น)  

- ระยะโครง 0.60x0.60 มม. พร้อมวางแผ่น  

Casoprano CasoROC ขนาด 59.5x59.5 มม. หนา 9 มม.  

ชนิดขอบตรง 
www.gyproc.co.th  

Email:orisa.ongvises@saint-gobain.com 

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสีขาว GyprocTM Grid38 

หนา 0.7 มม. (0.35 มม.พับซ้อน 2 ชั้น) Grid 38  

รับน้ าหนักได้ไมน้่อยกว่า 17.9 กก./ม. 

ตามมาตรฐาน ASTM C635 Intermediate Duty 

- ทนทาน โครงคร่าวหนาถึง 0.70 มม. ตามมาตรฐาน มอก.449-2530 

- กันสนิม เพราะผลติจากเหล็กชุบสงักะสีดว้ยกรรม 

วิธีจุ่มร้อนหนาถึง 180 กรัม/ตร.ม. ตามมาตรฐาน มอก.50-2538 

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION) 

 

ฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ขอบลาด 4 ด้าน ส าหรับฝ้าในอาคารท่ัวไป ความหนาแผ่น 9 มม. ขนาด1200*2400มม.ติดต้ังประกอบกับโครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเหล็กชุบ
สังกะสีโปรลายน์ตราช้างขนาดหน้าตัด37*15มม.ความหนาเหล็ก 0.52 มม.ยาว 4 เมตร/เส้น มีลูกศรบอกระยะทุก 10 ซม. ตลอดความยาว ผลิตและได้คุณสมบัติ 

มาตรฐาน มอก.863-2532 แล่ะ JIS G  3302-1987 รับน้ าหนักได้อย่างน้อย 150 นิวตัน/เมตร ท่ีการแอ่นตัว 3 มม. พร้องอุปกรณ์ยึดแขวงต่างๆ และชุดปรับระดับชนิด
สปริงสแตนเลสสติลโปรลายน์ 

ตราช้าง ซ่ึงมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ าหนักฝ้าเพดาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม 

 Zerve board 

mailto:orisa.ongvises@saint-gobain.com
mailto:orisa.ongvises@saint-gobain.com
mailto:orisa.ongvises@saint-gobain.com
mailto:Chanidda.sasitonwan@usgboral.com
http://www.gyproc.co.th/
mailto:duddao.uthai@saint-gobain.com
mailto:duddao.uthai@saint-gobain.com
mailto:duddao.uthai@saint-gobain.com


ส าหรับ 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

 

1.3 ข้อก าหนด กระจก 



  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : GL 01

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

Instructions: 

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

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

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

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

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

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

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

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

หน้า 

ฃ่ือรุ่น : GLASS COAT 

 

ส ี/ ลักษณะผิว : 9001 MALI 

 

ขนาด: 6 มม. 

บริษัท อิน เดอะ กลาส จ ากัด 

ติดต่อ : คุณยิ่งยงค ์

โทร : 02 674 8043-4 

แฟกซ์ : 02 211 4057 

โทรศัพท์ : 086 317 5258 

อีเมล:  sethapat1990@yahoo.com  

วัสดุให้ผู้ออกแบบอนุมตั ิ

 

กระจกเคลือบส ี 

GLASS COAT  ติดผนัง  
ไวท์บอร์ด 

ฃ่ือรุ่น :  PK  COLOUR GLASS 

             WHITE OP SER CP 0816             

 

ขนาด : 6  มม. 

บริษัท พี เค จี คัลเลอร์ กลาส จ ากัด 

ติดต่อ : คุณ นิศาชล ศิริชาติ 
โทร : 02 737 2016-7 

แฟกซ์ : 02  737 2018 

โทรศัพท์ : 099 121 6664 ,086 335 1381 

อีเมล:  pkg.celina@gmail.com  

วัสดุให้ผู้ออกแบบอนุมตัิ 
ราคาขาย 200  บ/ตารางฟุต 

ฃ่ือรุ่น :  KOTE GLASS 

             L17D163019 

 

ขนาด : 6 มม. 

บริษัท บี เอส จี กลาส จ ากัด 

ติดต่อ : คุณ นันทวัฒน์ 
โทร : 02 862 0311 

แฟกซ์ : 02 211 4057 

โทรศัพท์ : 098 278 5447 

อีเมล:  info@bsglass.com 

 

วัสดุให้ผู้ออกแบบอนุมตั ิ

 

 

mailto:sethapat1990@yahoo.com
mailto:sethapat1990@yahoo.com
mailto:sethapat1990@yahoo.com
mailto:pkg.celina@gmail.com
mailto:info@bsglass.com


ส าหรับ 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

 

1.4 ข้อก าหนด ลามิเนต 



  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

39th  Floor  Ocean Tower  II  
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           รหัส : LM 

Instructions 

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

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

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

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

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

-01 

1.4-01 

ชื่อรุ่น : GST 107 

 

ส ี/ลักษณะผิว :- 

 

ขนาด : ตามแบบ 

GREENLAM  ASIA PACIFIC 

[THAILAND]CO.,LTD. 

ติดต่อ :  คุณ แคทรียา 

โทร :  02 294-2569 

แฟรกซ์ : 02 294-2568 

มือถือ :  084 081-1422 

อีเมล :  kattareeya.th@greenlam.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ลามิเนตกรุหน้าบาน  

CIT.  

ชื่อรุ่น : C7223G 

 

ส ี/ลักษณะผิว : NEW WHITE 

 

ขนาด : ตามแบบ 

FORMICA CO.,LTD.(THAILAND) 

ติดต่อ : WANIDA SRIFAWATTANA (K. TIK) 

โทร :  662 285 4473-4 

แฟรกซ์ : 662 285 2899 

มือถือ :  666 1402 7366 

อีเมล :  tikworkhard@formica.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ชื่อรุ่น : CC 47101G 

 

ส ี/ลักษณะผิว : NUDE CORE 

GLOOSSIE 

 

ขนาด : ตามแบบ 

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD. 

ติดต่อ : SUPAPORN 

โทร :  662 683 0080 

แฟรกซ์ : 662 683 0084 

มือถือ :  668 9762 7525 

อีเมล :  sales@takproducts.co.th 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

mailto:kattareeya.th@greenlam.com
mailto:tikworkhard@formica.com
mailto:sales@takproducts.co.th


  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : LM 

Instructions 

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

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

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

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

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

-02 

1.4-02 

ชื่อรุ่น : SPLENDOR 

 

ส ี/ลักษณะผิว : 1113 

 

ขนาด : ตามแบบ 

GREENLAM  ASIA PACIFIC 

[THAILAND]CO.,LTD. 

ติดต่อ :  คุณ แคทรียา 

โทร :  02 294-2569 

แฟรกซ์ : 02 294-2568 

มือถือ :  084 081-1422 

อีเมล :  kattareeya.th@greenlam.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ลามิเนตกรุภายในตู้
ท้ังหมด 

ชื่อรุ่น : C7223 

 

ส ี/ลักษณะผิว : NEW WHITE 

 

ขนาด : ตามแบบ 

FORMICA CO.,LTD.(THAILAND) 

ติดต่อ : WANIDA SRIFAWATTANA (K. TIK) 

โทร :  662 285 4473-4 

แฟรกซ์ : 662 285 2899 

มือถือ :  666 1402 7366 

อีเมล :  tikworkhard@formica.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ชื่อรุ่น : CC 47101S 

 

ส ี/ลักษณะผิว : NUDE CORE 

 

ขนาด : ตามแบบ 

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD. 

ติดต่อ : SUPAPORN 

โทร :  662 683 0080 

แฟรกซ์ : 662 683 0084 

มือถือ :  668 9762 7525 

อีเมล :  sales@takproducts.co.th 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

mailto:kattareeya.th@greenlam.com
mailto:tikworkhard@formica.com
mailto:sales@takproducts.co.th


  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : LM 

Instructions 

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

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

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

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

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

POST FORM 

ชื่อรุ่น : POST FORM 

            COMPONENT PRODUCTS 

            MODEL 2 (เพิ่มบัวพืน้ 100 มม.) 

ส ี/ลักษณะผิว : สีขาว 

 

ขนาด : ตามแบบ 

GREENLAM  ASIA PACIFIC 

[THAILAND]CO.,LTD. 

ติดต่อ :  คุณ แคทรียา 

โทร :  02 294-2569 

แฟรกซ์ : 02 294-2568 

มือถือ :  084 081-1422 

อีเมล :  kattareeya.th@greenlam.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ลามิเนตPOST FORM 

ท า TOP COUNTER  

FIX. PANTRY 

ชื่อรุ่น : POST FORM 

            COMPONENT PRODUCTS 

 

ส ี/ลักษณะผิว : สีขาว 

 

ขนาด : ตามแบบ 

FORMICA CO.,LTD.(THAILAND) 

ติดต่อ : WANIDA SRIFAWATTANA (K. TIK) 

โทร :  662 285 4473-4 

แฟรกซ์ : 662 285 2899 

มือถือ :  666 1402 7366 

อีเมล :  tikworkhard@formica.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ชื่อรุ่น : POST FORM 

            COMPONENT PRODUCTS 

ส ี/ลักษณะผิว : สีขาว 

 

ขนาด : ตามแบบ 

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD. 

ติดต่อ : SUPAPORN 

โทร :  662 683 0080 

แฟรกซ์ : 662 683 0084 

มือถือ :  668 9762 7525 

อีเมล :  sales@takproducts.co.th 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

-03 

1.4-03 

mailto:kattareeya.th@greenlam.com
mailto:tikworkhard@formica.com
mailto:sales@takproducts.co.th


  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : LM 

Instructions 

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

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

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

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

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

ชื่อรุ่น : SEI DUE-650  

 

ส ี/ลักษณะผิว : - 

 

ขนาด : ตามแบบ 

ABET LAMINET 

(SAYA TRADING CO.,LTD.) 

2067 Moo10,Samrong-

nuea,MueangSamutprakarn, 10270 THAILAND 

CONTACT : MS.PASACHON 

TEL : 662 398-7658 

FAX : 662 398-7659 

MOBILE : 668 1820-0348 

E-MAIL : pasachon@hotmail.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ลามิเนตกรุประต ู ชื่อรุ่น : 0860 UN BLOND AFROMOSIA  

 

ส ี/ลักษณะผิว : สีขาว 

 

ขนาด : ตามแบบ 

FORMICA CO.,LTD.(THAILAND) 

ติดต่อ : WANIDA SRIFAWATTANA (K. TIK) 

โทร :  662 285 4473-4 

แฟรกซ์ : 662 285 2899 

มือถือ :  666 1402 7366 

อีเมล :  tikworkhard@formica.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ชื่อรุ่น : LIGHT MAPLE -WGB 19OS  

 

ส ี/ลักษณะผิว : สีขาว 

 

ขนาด : ตามแบบ 

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD. 

ติดต่อ : SUPAPORN 

โทร :  662 683 0080 

แฟรกซ์ : 662 683 0084 

มือถือ :  668 9762 7525 

อีเมล :  sales@takproducts.co.th 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

-04 

1.4-04 

mailto:tikworkhard@formica.com
mailto:sales@takproducts.co.th


ส าหรับ 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

 

1.5 ข้อก าหนด โลหะต่าง ๆ 



  

Instructions: 

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

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

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

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

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : MT 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

-01 

1.5-01 

ชื่อรุ่น : ALLOY SKIRTING  

 

ส ี/ ลักษณะผิว : ALLOY A 1.4  

     (COVER)ALLOY 100.10 (SK01) 

 

ขนาด : 6 MM. H. 100 MM. 

ALLOY ALUMINUM FOR INTERIORS 
 

ติดต่อ : คุณบัญชา รุ่งเรือง (บอล) 

โทร : 02 683 4900 

แฟกซ์ : 02 683 4949 

มือถือ : 0894225699 ,0894446695 

อีเมล  : Bbancha@buildersmrt.com 

www.alloy-asia.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ชื่อรุ่น : ALLOY SKIRTING  

 

ส ี/ลักษณะผิว : สีธรรมดา 

 

ขนาด : 100 มม. 

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด สเท็ป อินฟินิตี ้
ติดต่อ : คุณ ธิฒิญาพรรณ เปิ้ล 

โทร : 0 2887 3351 5 

แฟกซ์ : 0 2887 3356 8 

มือถือ : 09 5416 5914 

อีเมล : plaplapc@gmail.com 

           www.stepinfinity.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

บัวเชิงผนัง อลูมินั่ม 

ALLOY 

ชื่อรุ่น : ALLOY SKIRTING  

 

ส ี/ลักษณะผิว : สีธรรมดา 

 

ขนาด : 100 มม. 

บริษัท นภวัส โปรดักส์  จ ากัด 

ติดต่อ : คุณรษิดา สิทธิวันชัย (แอ๊นท์) 
โทร : 02 726 5952 ,088 227 9 258 

แฟกซ์ : 02 726 5915 

มือถือ : 087 606 6665 

อีเมล : pearl_dp@napavas.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

mailto:Bbancha@buildersmrt.com
http://www.alloy-asia.com/
http://www.alloy-asia.com/
http://www.alloy-asia.com/
mailto:plaplapc@gmail.com
http://www.stepinfinity.com/
http://www.stepinfinity.com/
mailto:pearl_dp@napavas.com


ส าหรับ 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

 

1.6 ข้อก าหนด สีทาต่างๆ 



  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : PT 

Instructions 

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

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

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

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

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

RECOMMENDED COATING SYSTEM: 
 
• 1 COAT OF WATER BASED SEALER 
• 2 FINISHING COATS OF SELECTED PAINT  

 

 

สีทาผนัง OFFICE 

ชื่อรุ่น : SUPERSHIELD DURACLEAN  

ส ี/ลักษณะผิว :  เทียบเท่า 

 

APPLY 1 COAT OF SUPERSHIELD 

DURACLEAN 

TOP COAT : APPLY 2 COATS OF 

VINILEX INTERIO 

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD. 

ติดต่อ :  คุณ เจี๊ยบ  

โทร :  0202 335 5555 :3221 

แฟรกซ์ : 02 3128906 

มือถือ :  084 3878594 

อีเมล :  phirawan.toa@gmail.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

- 01 

1.6 - 01 

ชื่อรุ่น : VINILEX INTERIOR  

ส ี/ลักษณะผิว : เทียบเท่า 

 

PRIMER : APPLY 1 COAT OF VINILEX 

H90 WALL SEALER  

TOP COAT : APPLY 2 COATS OF 

VINILEX INTERIOR 

NIPPON  PAINT  

(THAILAND) 

ติดต่อ :  MS.PHAKKANUN 

โทร : 662 463 0116EXT.363 

แฟรกซ์ : 662 817 5135 

มือถือ :  668 4555 0405 

อีเมล :  pakkanatt@hotmail.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ชื่อรุ่น : MAJESTIC TRUE BEAUTY  

ส ี/ลักษณะผิว :  STD.1001  

PRIMER : APPLY 1 COAT OF  

JOTA PRIMER 

TOP COAT : APPLY 2 COATS OF 

JOTAMATT 

JOTUN THAILAND LTD.(THAILAND) 

ติดต่อ :  AOR 

โทร :  662 750 3355(38LINES) 

แฟรกซ์ :  662 750 2930 

มือถือ :  668 4360 1527 

อีเมล :  uttarj@jotun.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

mailto:phirawan.toa@gmail.com
mailto:pakkanatt@hotmail.com
mailto:uttarj@jotun.com


  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : PT 

Instructions 

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

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

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

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

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

RECOMMENDED COATING SYSTEM: 
 
• 1 COAT OF WATER BASED SEALER 
• 2 FINISHING COATS OF SELECTED PAINT  

- 02 

1.6 - 02 

 

 

สีทาผนัง  
MEETING ROOM 

,PANTRY 

ชื่อรุ่น : MAJESTIC TRUE BEAUTY  

ส ี/ลักษณะผิว :  G80Y S 0603-G80Y 

PRIMER : APPLY 1 COAT OF  

JOTA PRIMER 

TOP COAT : APPLY 2 COATS OF 

JOTAMATT 

JOTUN THAILAND LTD.(THAILAND) 

ติดต่อ :  AOR 

โทร :  662 750 3355(38LINES) 

แฟรกซ์ :  662 750 2930 

มือถือ :  668 4360 1527 

อีเมล :  uttarj@jotun.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ชื่อรุ่น : VINILEX INTERIOR  

ส ี/ลักษณะผิว : RESERVEED WHITE 

NP OW 1081 P   OW23 1P 
 

PRIMER : APPLY 1 COAT OF VINILEX 

H90 WALL SEALER  

TOP COAT : APPLY 2 COATS OF 

VINILEX INTERIOR 

NIPPON  PAINT  

(THAILAND) 

ติดต่อ :  MS.PHAKKANUN 

โทร : 662 463 0116EXT.363 

แฟรกซ์ : 662 817 5135 

มือถือ :  668 4555 0405 

อีเมล :  pakkanatt@hotmail.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

ชื่อรุ่น : SUPERSHIELD DURACLEAN  

ส ี/ลักษณะผิว :  A618 E 

 

APPLY 1 COAT OF SUPERSHIELD 

DURACLEAN 

TOP COAT : APPLY 2 COATS OF 

VINILEX INTERIO 

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD. 

ติดต่อ :  คุณ เจี๊ยบ  

โทร :  0202 335 5555 :3221 

แฟรกซ์ : 02 3128906 

มือถือ :  084 3878594 

อีเมล :  phirawan.toa@gmail.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัต ิ

  

mailto:uttarj@jotun.com
mailto:pakkanatt@hotmail.com
mailto:phirawan.toa@gmail.com


ส าหรับ 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

 

1.11 ข้อก าหนด ไวนิล /กระเบื้องยาง 



Instructions: 

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

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

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

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

  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : VI 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

ชื่อรุ่น : VNK 30R6001 

 

ส ี/ลักษณะผิว :  RT6001 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

(ROYAL THAI CARPET CO.,LTD.) 

ติดต่อ :  คุณกัมพล 

โทร : 02 533 6393-400 

แฟกซ์  : 662 533 6476 

มือถือ : 6681 697 1766 

อีเมล : sales015@royalthai.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

ปูพื้ลายก้างปลา 

กระเบื้องยาง ปูลาย
ก้างปลา 

ชื่อรุ่น : T-118 CRYSTAL 

 

สี /ลักษณะผิว : - 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

GOODPHOENIX CO.,LTD.) 

ติดต่อ :  คุณณิชาพร 
โทร : 02 138 1042 

แฟกซ์  : - 

มือถือ : 6681 371 5419 

อีเมล : - 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

ชื่อรุ่น : DAVID SNOW 

 

ส ี/ลักษณะผิว : DSW-1291 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

AUFU INFINITY CO.,LTD 

ติดต่อ :  Chawaphon sincharoen (toey) 

โทร : - 
แฟกซ์  : - 

มือถือ : 669 5930 6325 

อีเมล : chawaphon.aufu@gmail.com  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

-01 

1.11-01 

mailto:sales015@royalthai.com
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mailto:sales015@royalthai.com
mailto:chawaphon.aufu@gmail.com


Instructions: 

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

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

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

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

  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : VI 02

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

ชื่อรุ่น : MEDISTEP ORIGIN 

 

ส ี/ลักษณะผิว :  SMO5208 YAK BONE 

 

ขนาด : 2 MM. 

 

N R D C CO.,LTD. 

ติดต่อ :  คุณกิตติยา 
โทร : 662 870 9019-20 

แฟกซ์  : 662 870 9021 

มือถือ : 668 6057 2470 

อีเมล : kittiya@nrdc.co.th 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

กระเบื้องยาง ปูพื้น 

CORRIDOR 

ชื่อรุ่น : MEDINTONE FPH5319271 

 

สี /ลักษณะผิว : SAND LIGHT 

 

ขนาด : 2 MM. 

 

VISPAC CO.,LTD.(BANGKOK, THAILAND) 

ติดต่อ : SASITHORN 

โทร : 662 315 9189 

แฟรกซ์ : 662 316 5381 

มือถือ :  668 6882 9721 

อีเมล : marketing@vispack.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

ชื่อรุ่น : SPNERA PRE-

INTRODUCTION---FORBO 

 

ส ี/ลักษณะผิว : 50023 SAND 

 

ขนาด : 2 MM. 

 

TEO  HONG  SILOM  CO.,LTD. 

(BANGKOK, THAILAND) 

ติดต่อ : MS.ANGKANA คุณตุ๊กตา 
โทร : 662 312 0045-69EXT.1618 

แฟรกซ์ : 662 751 9450 

มือถือ :  668 9131 9990 

อีเมล : angkana@teohong.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

แบบแก้ไข 

mailto:kittiya@nrdc.co.th
mailto:marketing@vispack.com
mailto:angkana@teohong.com


ส าหรับ 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

น าเสนอวัสดุ ในการตกแต่งภายใน 

พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

 

3.3 ข้อก าหนด ผ้าม่าน 



Instructions: 

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

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

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

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

  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : VI 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

3.3-01 

CUR -01 

ชื่อรุ่น : RTI-WHITE 

 

ส ี/ลักษณะผิว :  WHITE 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

(ROYAL THAI CARPET CO.,LTD.) 

ติดต่อ :  คุณกัมพล 

โทร : 02 533 6393-400 

แฟกซ์  : 662 533 6476 

มือถือ : 6681 697 1766 

อีเมล : sales015@royalthai.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

ชื่อรุ่น : MIDNIGHT BLACKOUT 

 

ส ี/ลักษณะผิว :  ICE 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

SONGKIT (THAILAND) 

ติดต่อ :  คุณ อธิศา 

โทร : 662 463 2929 

แฟกซ์  : 533 6476 

มือถือ : 6681 845 5855 

อีเมล : info@songkit.co.th  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

ผ้าม่าน ROLLER 

BLIND  

PANTRY 

ชื่อรุ่น : BCA-101 

 

สี /ลักษณะผิว :  - 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

V-CONCEPT (THAILAND) 

ติดต่อ :  คุณ อธิศา 

โทร : 662 463 2929 

แฟกซ์  : 533 6476 

มือถือ : 6681 845 5855 

อีเมล : info@songkit.co.th  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

RTI-WHITE/ WHITE 

BCA-101 

MIDNIGHT BLACKOUT 

ICE 

mailto:sales015@royalthai.com
mailto:sales015@royalthai.com
mailto:sales015@royalthai.com
mailto:info@songkit.co.th
mailto:info@songkit.co.th


Instructions: 

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

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

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

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

  

  โครงการ : วันที่ : 
วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ บัญชีและการเงิน 

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  

           รหัส : VI 

SIPH HOSPITAL BANGKOK THAILAND 

หน้า 

จัดท าเล่มโดย มนตร์ลดา 

ผู้ผลิต/สั่งสินค้า หมายเหตุ รายละเอียด รายการ 

ชื่อรุ่น : PTI-YM5303 

 

ส ี/ลักษณะผิว :  GREY 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

(ROYAL THAI CARPET CO.,LTD.) 

ติดต่อ :  คุณกัมพล 

โทร : 02 533 6393-400 

แฟกซ์  : 662 533 6476 

มือถือ : 6681 697 1766 

อีเมล : sales015@royalthai.com 

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

ชื่อรุ่น : RETRO BLACKOUT 

 

ส ี/ลักษณะผิว :  PEARL 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

SONGKIT (THAILAND) 

ติดต่อ :  คุณ อธิศา 

โทร : 662 463 2929 

แฟกซ์  : 533 6476 

มือถือ : 6681 845 5855 

อีเมล : info@songkit.co.th  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

ผ้าม่าน ROLLER 

BLIND    

MEETING ROOM 

ชื่อรุ่น : TCA-102 

 

สี /ลักษณะผิว :  - 

 

ขนาด : ตามแบบ 

 

V-CONCEPT (THAILAND) 

ติดต่อ :  คุณ อธิศา 

โทร : 662 463 2929 

แฟกซ์  : 533 6476 

มือถือ : 6681 845 5855 

อีเมล : info@songkit.co.th  

ให้ผู้ออกแบบอนุมัตวิัสดุ 

PTI-YM5303 

TCA-102 

RETRO BLACKOUT 

PEARL 

CUR -02 

3.3-02 

ผ้าม่าน ROLLER BLIND   OFFICE , PANTRY 

ผ้าม่าน ROLLER BLIND   MEETING ROOM 

mailto:sales015@royalthai.com
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mailto:sales015@royalthai.com
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