




































แผ่นที่ 1/3 
 
 

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 

สิ่งก่อสร้าง  ตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น จ านวน  1  รายการ 

สถานที่ก่อสร้าง  โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร 

ราคาค่าก่อสร้าง  100% 

ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) 

การก่อสร้างแบ่งเป็น 5 งวด (ห้างวด) 
 
งวดที่ 1  จ านวน    20 %  (ร้อยละยี่สิบของวงเงินสัญญาจ้าง) 

  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  1.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ชั้นที่ 22,23,24,25 
  1.2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ชั้นที่ 22,23,24,25 
  1.3 ย้ายปลั๊กไฟฟ้า ชั้นที่ 22,23,24,25 
  1.4 ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ 22,23,24,25 
  1.5 ทาสี ชั้นที่ 22,23,24,25 
  1.6 ติดตั้งผ้าม่าน พร้อมเก็บงาน ชั้น 22,23,24,25 ให้สามารถเข้าอยู่ได้ 
  1.7 ท าความสะอาดและส่งมอบพื้นที่ ชั้น 22,23,24,25 
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30 วัน) 
 
 

งวดที่ 2      จ านวน    20 %  (ร้อยละยี่สิบของวงเงินสัญญาจ้าง) 

  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  2.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ชั้นที่ 18,19,20,21 
  2.2 ปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง ชั้นที่ 18,19,20,21 
  2.3 ย้ายปลั๊กไฟฟ้า ชั้นที่ 18,19,20,21 
  2.4 ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ 18,19,20,21 
  2.5 ทาสี ชั้นที่ 18,19,20,21 
  2.6 ติดตั้งผ้าม่าน พร้อมเก็บงาน ชั้น 18,19,20,21 ให้สามารถเข้าอยู่ได้ 
  2.7 ท าความสะอาดและส่งมอบพื้นที่ ชั้น 18,19,20,21 
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30 วัน) 
 



 

แผ่นที่ 2/3 

 

งวดที่ 3      จ านวน    20 %  (ร้อยละยี่สิบของวงเงินสัญญาจ้าง) 

  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  3.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ชั้นที่ 14,15,16,17 
  3.2 ปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง ชั้นที่ 14,15,16,17 
  3.3 ย้ายปลั๊กไฟฟ้า ชั้นที่ 14,15,16,17 
  3.4 ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ 14,15,16,17 
  3.5 ทาสี ชั้นที่ 14,15,16,17 
  3.6 ติดตั้งผ้าม่าน พร้อมเก็บงาน ชั้น 14,15,16,17 ให้สามารถเข้าอยู่ได้ 
  3.7 ท าความสะอาดและส่งมอบพื้นที่ ชั้น 14,15,16,17 
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30 วัน) 
 

งวดที่ 4      จ านวน    20 %  (ร้อยละยี่สิบของวงเงินสัญญาจ้าง) 

  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  4.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ชั้นที่ 10,11,12,13 
  4.2 ปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง ชั้นที่ 10,11,12,13 
  4.3 ย้ายปลั๊กไฟฟ้า ชั้นที่ 10,11,12,13 
  4.4 ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ 10,11,12,13 
  4.5 ทาสี ชั้นที่ 10,11,12,13 
  4.6 ติดตั้งผ้าม่าน พร้อมเก็บงาน ชั้น 10,11,12,13 ให้สามารถเข้าอยู่ได้ 
  4.7 ท าความสะอาดและส่งมอบพื้นที่ ชั้น 10,11,12,13 
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30 วัน) 
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งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จ านวน    20 %  (ร้อยละยี่สิบของวงเงินสัญญาจ้าง) 

  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  5.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ชั้นที่ 7,8,9 
  5.2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ชั้นที่ 7,8,9 
  5.3 ย้ายปลั๊กไฟฟ้า ชั้นที่ 7,8,9 
  5.4 ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ 7,8,9 
  5.5 ทาสี ชั้นที่ 7,8,9 
  5.6 ติดตั้งผ้าม่าน พร้อมเก็บงาน ชั้น 7,8,9 ให้สามารถเข้าอยู่ได้ 
  5.7 ท าความสะอาดและส่งมอบพื้นที่ ชั้น 7,8,9 
  และได้ท าการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ 
  รายการและสัญญาทุกประการ 
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30 วัน) 
 
 
 
      คณะท างานจัดท าราคาและก าหนดงวดงานงวดเงิน 
      กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      กระทรวงสาธารณสุข 



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ้างตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น 

โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

--------------------------------------------------- 
 

1. ความเป็นมา 

 โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บนถนนสีลม เขตบางรัก 
ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่ส าคัญของประเทศ ให้บริการผู้ป่วยระดับตติยภูมิ หรือที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ขนาด 613 
เตียง ท าหน้าที่เป็นโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค และเขตปริมณฑล โดยเฉพาะผู้ป่วยออร์โธปิ
ดิกส์ การให้บริการระดับตติยภูมิและสูงกว่า และการด าเนินการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เป็นภารกิจหลักที่
ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารด้านอ่ืนๆ อีกท้ังเป็นสถาบันในการอบรมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจ า
บ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ
สนับสนุนการพัฒนางานด้านบริการและวิชาการสู่ภูมิภาค ที่ให้บริการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 60 ปี ตลอดจนด าเนินการ
ด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง 

 ปัจจุบันโรงพยาบาลเลิดสิน ประสบปัญหาที่ส าคัญคือ ขาดแคลนที่พักส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ 
แพทย์เวร แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ โดยปัจจุบันบุคลากรดังกล่าวต้องไปอาศัยพ้ืนที่ภายใน
อาคารส่งเสริมบริการ ที่มีพ้ืนที่เล็กและคับแคบ เพ่ือพักอาศัยร่วมกัน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด ซึ่งทางโรงพยาบาล
เลิดสินได้เล็งเห็นถึงการใช้ที่ดินที่ว่างเพียงเล็กน้อยก่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด จึงด าเนินการก่อสร้างอาคาร
สนับสนุนบริการ 28 ชั้น ส าหรับใช้เป็นหอพักบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างด าเนินการตกแต่ง
ภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคารดังกล่าว เพ่ือให้มีความเหมาะสมพร้อมรองรับการให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลเลิดสิน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 ด าเนินงานตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น โรงพยาบาลเลิดสิน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับราชการ  
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
 3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

/3.5 ผู้เสนอราคา... 
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 3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานดังนี้ 
  3.5.1 ผลงานด้านตกแต่งภายใน ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์สั่งท า(จัดจ้าง) ในวงเงิน             
ไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา หรือ 
  3.5.2 ผลงานก่อสร้างที่มีมูลค่างานเฉพาะด้านตกแต่งภายใน ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์สั่งท า
(จัดจ้าง)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา 
  ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ยื่นเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน    
ของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมการแพทย์
เชื่อถือ 
 
4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 งานตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์   
ตามแบบของโรงพยาบาลเลิดสิน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 
6. ก าหนดวันส่งมอบงาน 
 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา แบ่งงวดงานเป็น 5 งวด 
 
7. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ตามวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น เป็นจ านวนเงิน 43,000,000.- บาท 
(สี่สิบสามล้านบาทถ้วน) 

 
 

                                                  ------------------------------------- 
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SITE STUDY  DESIGN 

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL



DISCLAIMER :   1) This image is only architect’s and/or designer’s impression and meant for presentation, promotional and advertising purpose only, a whole or any part of which  cannot be used as conditions in 

construction agreement or contract. 
2)  JARKEN Group of Companies reserves the right to make changes,  modifications,  additions, deletions to the image or  design without notice. Any elements or information provided on this interiors or 

exterior image compiled for your convenience 
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IMAGE DESIGN 

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

REFFERENCE COLOR SCHEME

CONCEPT DESIGN
เลือกใชโ้ทนสีวสัดท่ีุดแูลง่าย สะอาด สะบายตา โดยมีสว่นเดมิท่ีติดมา
นัน้คือสีเขียวของผนงัโดยรอบหอ้ง จงึเกิดเป็นท่ีมาของสีขาวท่ีเกิดขึน้
สว่นบนของผนงัรอบหอ้งท่ีดชู่วยใหค้วามรูส้กึรบัรูถ้ึงความอดึอดัหายปป 
แทนท่ีเป็นความโปรง่สบายมากขึน้  แลว้แซมดว้ยสีหรือวสัดท่ีุดผู่อนคราย
ดว้ยสีของลายปม ้ในตวัของเฟอรนิ์เจอรต์ดัขาว และครีม ท าใหด้สูอดครอ้ง
กนักบับรบิทเดมิ ปม่ว่าจะเป็นตวัสี องคป์ระกอบภายในหอ้ง หรือการจดัวาง

สี่งทีต้่องท าน าเสนอ
1.รายระเอียดของงานบิว้ทัง้หมดตามท่ีมีในแบบนีมี้
2.งานม่านช่องแสงหนา้ตา่ง เป็น 2 ชัน้ ม่านทบึ:Blackout ม่านโปรง่
สว่นท่ีเป็นบานประตใูหเ้ป็น Blackout ชัน้เดียว
3.งานทาสีตดัของดา้นบน ตามแบบรอบหอ้ง   Code:8794 White Hush 

TOAMATERIAL

TOA Blackout : กนัแสง 100% Sheer:
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SITE STUDY  DESIGN 

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

ข้อก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ ์(เฟอรนิ์เจอรต์ดิตัง้กับที)่ 

ข้อก าหนดทั่วไป
1. แผ่น TOP, โครงปมเ้นือ้แข็งปิดแผ่นปมอ้ดั (กนัน า้)20มม.ใหใ้ชเ้ป็นแผ่นเดียวปิดตลอดแนว ตามความ
ยาวมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ชว่งตอ่ของแตล่ะแผ่นใหต้อ่อยา่งเรยีบรอ้ยถกูตอ้งตามหลกัวชิาชา่ง ยกเวน้สว่นตูค้รวัใหเ้ป็น
โครงปมเ้นือ้แข็ง กรุทบัดว้ยลามิเนต 
2. ในกรณีที่ครุภณัฑมี์ SINK ใหก้รุท๊อปดว้ยหินสงัเคราะห-์solid-surface  หนา 12มม หรอืเทียบเทา่สว่นขอบหนา้
เซาะรอ่งกนัน า้หยด พรอ้ม กนัเป้ือน สงู 5 cm. ตามระบใุนแบบ ที่ผนงัยาวตลอดแนว เจียรเก็บขอบ 
(เลือกสีขณะก่อสรา้งโดยผูอ้อกแบบ) 
3. ใหปิ้ดแผงตวัจบทกุชดุดา้นที่ปมต่ิดผนงั
4. ขนาดของครุภณัฑท์ี่แสดงในแบบเป็นขนาดโดยประมาณ ครุภณัฑท์ี่จะด าเนินการตดิตัง้ทกุชดุ ใหว้ัดขนาดจากสถานที่
จรงิก่อนด าเนินการ รวมทัง้วดัขนาด อปุกรณต์า่งๆที่จะน ามาติดตัง้ภายหลงัดว้ย เชน่ ตูเ้ย็น โทรทัศนน ์ลลล 
5. ตวัอยา่งที่เก่ียวกบังานครุภณัฑท์กุชนิด ตอ้งผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ หรอื มณัฑนากร ก่อนด าเนินการ 
ติดตัง้และตอ้งปฏิบตัิตามรูปแบบวิชาชา่งที่ถกูตอ้ง ใหป้ราณีตเรยีบรอ้ย 

รายการอ่าง 
1. อา่งสแตนเลส 1 หลมุ ตามต าแหน่งที่ระบใุนแบบครุภณัฑ ์หนาปม ่
นอ้ยกวา่ 0.6 มม. พรอ้มรูระบายน้ํา สะดืออา่งขนาดใหญ่ ผลิตภณัฑเ์ชน่ HAFELE หรอื คณุภาพเทียบเทา่และ 
อปุกรณด์กักลิ่น (P-TRAP) ทองเหลืองซบุโครเม่ียม 
2. ก็อกน า้ ก๊อกเดี่ยวกา้นปัดตัง้บนท๊อป ใชต้ิดตัง้บนอา่งซิงคล์า้งจาน ผลิตภณัฑเ์ชน่ HAFELE

COTTO CLEAN หรอืเทียบเทา่ 

รายละเอียดอุปกรณแ์ละกุญแจล็อคทีใ่ช้กับเฟอรนิ์เจอรต์ิดตัง้กับที ่
(ตามรายการแบบประกอบ)
1.การประกอบ ใชเ้ดือยปม ้อดัประกอบแบบถอดปมป่ด ้และเพ่ิมความแข็งแรงดว้ยการยิงสกรู DIRECTA 
2. แผ่น TOP โครงปมอ้ดัเนือ้แขง้กรุทบัดว้ยลามิเนต 
หรอื ระบใุนแบบขยายเป็นอยา่งอ่ืน 
3. บานทบึ บานเกล็ด  หนา้บานลิน้ชกั โครงปมเ้นือ้แข็งกรุปมอ้ดัปิดผิวดว้ยลามิเนตตามแบบ
หรอื ตามแบบขยาย  สีและลายตามแบบ   
4. บานพบัประตทูัง้หมดเป็นโลหะชบุอยา่งดี  ความหนาเหล็กปมต่  ่ากวา่ 1.2 มม. 
5. บานพบัถว้ยโลหะชบุ  ความหนาเหลก็ปมต่  ่ากวา่1.2มม. ผลิตภณัฑข์อง HAFELE,HOME, BLUM พรอ้มสปรงิ
อยา่งดี หรอืเทียบเทา่

6. รางลิน้ชกั ทั่วปปเป็นโลหะเคลือบอีพอกซี่สีขาว ความหนาเหล็กรวมชบุปมต่  ่ากวา่ 1.2 มม. 
7. ราวแขวนเสือ้โลหะชบุนิเกิลพรอ้มขารองปลายทอ่ 
8. มีอจบั ตวัชีลแตนเลล, ตวัชีโลหะชบุโครเม่ียม หรอื ตามรายละเอียดในแบบขยาย หรอื เทียบเทา่ 
9. อปุกรณป์ุ่ มรบัชัน้ ท  าดว้ยโลหะชบุนิเกิล 
10. กญุแจล็อคลิน้ชกัและบานประตเูสมอขอบ ท าดว้ยโลหะชบุนิกเกิล 
11. กลอนล็อคบานเสมอขอบ ท าดว้ยโลหะนิกเกิล 
12. รายละเอียดอปุกรณแ์ละกญุแจล็อคที่ใชใ้นรายการประกอบตามรายการผลิตภณัฑว์สัดแุละอปุกรณก์่อสรา้ง
มาตรฐาน ของกองแบบแผน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 

รายละเอียดครุภัณฑ ์(เฟอรนิ์เจอรต์ิดตัง้กับที)่ 
1.  โครงปมเ้นือ้งแข็งกรุปมอ้ดั(กนัชืน้สว่นที่ใชน้  า้)20มม.ใหใ้ชเ้ป็นแผ่นเดียวปิดตลอดแนว ตามความ 
ยาวมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ชว่งตอ่ของแตล่ะแผ่นใหต้อ่อยา่งเรยีบรอ้ยถกูตอ้งตามหลกัวชิาชา่ง ยกเวน้สว่นตูค้รวัใหเ้ป็นโครงปมอ้ดัยางกรุทบัดว้ยลามิเนต 
2. แผ่น TOP ปมอ้ดักนัน า้20มม.กรุทบัดว้ยลามิเนต.  
หรอืระบใุนแบบขยายเป็นอยา่งอ่ืน 
3. หนา้บาน  
3.1 บานทบึ/หนา้บานลิน้ชกั โครงปมเ้นือ้แข็งกรุปมอ้ดั4มม.ปิดผิวดว้ยลามิเนต   สีและลายเทยีบปดต้ามแบบ ดา้นหลงับดุว้ยลามิเนต  สีขาว ทัง้สองดา้น 

3.2 บานเปิดอา่ง บานเปิดโครงปมเ้นือ้แข็งกรุปมอ้ดั . ดา้นหลงับดุว้ยลามิเนต สีขาวทัง้สองดา้น 

4. ชัน้ติดตาย และชัน้ปรบัระดบั  โครงปมเ้นือ้แขง้กรุปมอ้ดัยาง4มม.ปิดผิวดว้ยลามิเนตตามแบบ ใหใ้ชเ้ป็นแผ่นเดียว 
5. ปุ่ มรบัชัน้โลหะชบุนิกเกิล 
6. แผ่นหลงั โครงปมเ้นือ้แข็งกรุปมอ้ดั 3 มม. ปิดผิวดว้ยเมลามินตามแบบ ทัง้สองดา้น ปมมี่รอยตอ่ 
7. ปมปิ้ดบนปมอ้ดักนัชืน้  
8. ติดปุ่ มยางกนักระแทก ระหวา่งบานเละขอบ 
9. SEAL แผ่นปิดปม ้เคลือบดว้ยลามิเนตตามแบบ 
10. กลอ่งลิน้ชกั ดา้นขา้งเป็นปมอ้ดั20มม.ลามิเนต  ทัง้สองดา้น 
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SYATEM PLAN 

ระบบเขา้ต าแหน่งกับชุดเตยีง

ยา้ยงายา้ยงานระบบเขา้ต าแหน่งปล๊ักส าหรับไมโครเวฟ
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DISCLAIMER :   1) This image is only architect’s and/or designer’s impression and meant for presentation, promotional and advertising purpose only, a whole or any part of which  cannot be used as conditions in 

construction agreement or contract. 
2)  JARKEN Group of Companies reserves the right to make changes,  modifications,  additions, deletions to the image or  design without notice. Any elements or information provided on this interiors or 

exterior image compiled for your convenience 

thus making no warranties about the accuracy or completeness of any information  contained on this image.  

3) JARKEN Group of Companies and its affiliations accept no liability for investment or personal decision based on the basis of information provided in this image.
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โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

KEY PLAN 



DISCLAIMER :   1) This image is only architect’s and/or designer’s impression and meant for presentation, promotional and advertising purpose only, a whole or any part of which  cannot be used as conditions in 

construction agreement or contract. 
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1. ยา้ยงานระบบเขา้ต าแหน่งกับชุดเตยีง
2. ยา้ยงานระบบเขา้ต าแหน่งปล๊ักส าหรับไมโครเวฟ
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3BEDROOMPERSPECTIVE

โรงพยาบาลเลดิสนิ
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LF-01ELEVATION

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

TOP    : หนิสงัเคราะห-์solid-surface หรือเทียบเทา่สีเทา หนา12มม.
LOWER CABINET :W.1500 D.600 H.800 mm.

โครงปมเ้นือ้แข็งปิดปมอ้ดัยางกนัชืน้ 3 มม.ปิดทบัลามิเนต สีขาว
(ภายใน) ทัง้หมด สว่นหนา้บานปมอ้ดัยางกนัชืน้ปิดทบัดว้ยลามิเนตลายปม้

SHELF                     : โครงปมเ้นือ้แข็งปิดปมอ้ดัยางกนัชืน้ 3 มม.ปิดทบัลามิเนต สีขาว
SIZE                        : W2.100 D.600 H.25 mm. 

:SINK ก็อกน า้ ถาดวางชอ้น สอ้ม ชัน้วางรองเทา้ ถงัขยะ
*** ส่วนโครงตู้ Sink  Plastwood PVC FOAM SHEET กันน า้ กรุทับด้วยลามเินตขาว

ลามิเนต หนา 0.7มมหินสงัเคราะห-์solid-surface
Code: T902 Gr Onyx หรือเทียบเทา่

สีเทา หนา12มม.
(หรือเทยีบเท่า)

MATERIAL

ซิงคฝั์ง 1หลมุ 
HAFELE LUCIANO 
495.39.407 สเตนเลส
(หรือเทยีบเท่า)

HAFELE
ก๊อกซิงคเ์ดีย่วเคานเ์ตอร ์
495.61.173
(หรือเทยีบเทา่)

ลามิเนต หนา 0.7มม
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LF-02ELEVATION

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

TOP    : โครงปมเ้นือ้แข็งปิดปมอ้ดัยาง 3 มม.ปิดทบัลามิเนต สีขาว โคง้ตามแปลน
STRUCTURE : STEEL  METAL EPOXY FINISHED หนาด 1”x1”

COLOR          : WHITE
SIZE               : W.950 D.600 H.750 mm.

MATERIAL

ลามิเนต หนา 0.7มม
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LF-04ELEVATION

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

TOP        : โครงปมเ้นือ้แข็งปิดปมอ้ดัยาง 3 มม.ปิดทบัลามิเนต สีขาว
โคง้ตามแปลน ปิดทบัดว้ยเมลามีนลายปม้

SIZE               : W2.400 D.600 H.750 mm.
DRAWER      : MELAMIN RESIN FILMS (ลายปม)้ 3 SET LOCK x3

MATERIAL

ลามิเนต หนา 0.7มม
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LF-04ELEVATION

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

TOP        : โครงปมเ้นือ้แข็งปิดปมอ้ดัยาง 3 มม.ปิดทบัลามิเนต (ลายปม ้)
SIZE               : W1.600 D.600 H.750 mm.
DRAWER      : MELAMIN RESIN FILMS (ลายปม)้ X 2 SET LOCK x2

MATERIAL

ลามิเนต หนา 0.7มม
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LF-05ELEVATION

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

BODY     :โครงปมเ้นือ้แข็งปิดปมอ้ดัยาง 3 มม.ปิดทบัลามิเนตลายปม้
SIZE               : W.800 D.600 H.2000 mm.
DRAWER      : MELAMIN RESIN FILMS  3 SET LOCK x2

: มีราวแขวนเสือ ช่องใสข่อง ลิน้ชัก 2 ช้ัน ล็อกได้ 
กระจกเงาด้านในบานตู้ มอืจับเพล่ขวา แนวต้ัง

MATERIAL

ลามิเนต หนา 0.7มม
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LF-06ELEVATION

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

BED     : โครงปมเ้นือ้แข็งปิดปมอ้ดัยาง 3 มม.ปิดทบัลามิเนต
SIZE       : AS DRAWING
ADD       : BED 3.5 F.

: แบบมีฟองน า้  ผา้ปหูมอนหนนุ ปลอกหมอน
หวัเตียงดา้นขา้งเพิมออกมา 50 ซม. ช่องใสข่อง 3 ช่อง ดา้นขวามือ

MATERIAL

ลามิเนต หนา 0.7มม
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LF-07ELEVATION

โรงพยาบาลเลดิสนิ
LERDSIN  HOSPITAL

TOP    :โครงปมเ้นือ้แข็งปิดปมอ้ดัยาง 3 มม.ปิดทบัลามิเนต 
SIZE               : W.500 D.500 H.500 mm. 

มีลิน้ชกั พรอ้มกญุแจ

MATERIAL

ลามิเนต หนา 0.7มม


