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เฟอรนิเจอรสําหรับหองปฏิบัติการ  
(LABORATORY FURNITURE)  

 

เราสามารถสรางแนวคิดของทานใหเปนจริง 

(WE BUILD YOUR CONCEPT TO BE REAL ) 

การออกแบบ (Design)  
 

เมื่อทานตองการเฟอรนิเจอรเฉพาะทางสําหรับหองปฏิบัติการตางๆ ฝายออกแบบของ
เทคนิคอมกรุปท่ีมีประสบการณสูง จะทํางานอยางพิถีพิถันเพื่อใหมั่นใจวา ทานจะไดรับประโยชน
สูงสุดจากแนวคิดของทาน โดยเราจะมุงเนนออกแบบระบบเฟอรนิเจอรใหทันสมัย และตอบสนอง
การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เทคนิคอมกรุปจะทํางานรวมกับทานอยางใกลชิด และอาศัย
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการสรางรูปแบบเฟอรนิเจอรท่ีสามารถแสดงรายละเอียดใหทานได
อยางชัดเจน และรวดเร็ว 

   
 

 

 

 

 

การผลิต (Manufacture)  

เทคนิคอมกรุป มีโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรดวยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย ควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอร ทําใหเราสามารถรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑไดอยางมั่นใจวามีรูปลักษณแปลกใหม 
สวยงาม ไดมาตรฐานสากล และตอบสนองความตองการของทานในทุกดาน ตั้งแตเร่ิมแนวคิด
จนกระท่ังเสร็จสมบูรณ  

          

        

 

 

 

Designed Drawing 
Real Product 



 
ผลิตภัณฑ (Products) 
 

ระบบเฟอรนิเจอรของเทคนิคอม กรุป ไดรับการออกแบบและผลิตใหมีคุณภาพสูง แข็งแรง
ทนทาน สวยงาม และรองรับการใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ระบบเฟอรนิเจอรของเราจะถูก
ออกแบบและผลิตเพื่อใชงานภายในหองปฏิบัติการโดยเฉพาะ จึงเลือกใชวัสดุท่ีมีคุณภาพสูงและ
เหมาะสมกับการใชงาน (Lab Grade) สามารถออกแบบและผลิตเฟอรนิเจอรสําหรับหองปฏิบัติการ
ไดหลายประเภท อาทิเชน  
 

• หองปฏิบัติการ QC, QA  
(QC & QA Lab)  • หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมและทางการแพทย  

(Engineering Lab & Medical Lab)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
• หองปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ 

(Test & Calibration Lab) 
 

  • หองปฏิบัติการวิจัย  
(Research Lab) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

การลงทุนติดตั้งระบบเฟอรนิเจอรสําหรับหองปฏิบัติการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มิใชเพียงดําเนินใหไดมาซึ่งเฟอรนิเจอรที่จําเปนเทานั้น แต
ยังจะตองคํานึงถึงการออกแบบ การติดตั้งใหเหมาะสมกับสภาพหอง การใช
งานอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล เทคนิคอมกรุป สามารถ
ใหบริการเหลานี้แกทานไดอยางครบวงจร "  

 

 
 
 
 
 Laboratory Furniture Manufacturing Excellence 

 

ผูผลิตเฟอรนิเจอรสําหรับหองปฏิบัติการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ  –  เมื่อทานไดเลือกที่จะให สยามธอรป รับใชทาน ขอใหมั่นใจไดวาแนวคิดในการสราง
หองปฏิบัติการของทานจะกลายเปนจริง ดวย สยามธอรป สามารถออกแบบและผลิตเฟอรนิเจอรสําหรับการ
ใชงานไดหลายประเภท อาทิเชน 
 
          หองปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร (Science Research Lab)         หองปฏิบัติการสําหรับโรงเรียน (School Lab) 

          หองปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร (Engineering Lab)                  หองปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration Lab) 

          หองคอมพิวเตอร / ไอที (Computer / IT Rooms)                  งานท่ัวไปท่ีใชเฟอรนิเจอรแบบ Knock Down 



 South East Asian Packaging & Canning Co.,Ltd. 
 ศูนยทันตสุขภาพ ปากและฟน 
 ฯลฯ 

 

 โรงเรียนศรีวิกรม 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี 
 โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
 โรงเรียนศึกษานาร ี
 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร (จังหวัดมหาสารคาม) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 ฯลฯ  

 

 
  
  
 กลุมสถาบันการศกึษา  

 Chulalongkorn University 
 Thammasart University  
 Naresuan University  
 Asian University of Science and Technology  
 Shinnawatra University  
 Assumption University 
 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 Harrow International School  
 Shrewsbury International School  
 St. Andrews International School 
 Bromsgrove International School 
 Thai-Chinese International School 
 Bangkok Adventist International School 
 โรงเรียนวัดสทุธิวราราม 
 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  
 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ 

 กลุมหนวยงานรัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ  

 การไฟฟาฝายผลิตบางกรวย (กฟผ.บางกรวย)  
 การไฟฟาฝายผลิตบางปะกง (กฟผ. บางประกง) 
 การไฟฟาฝายผลิตขอนแกน (กฟผ.ขอนแกน) 
 การไฟฟานครหลวงสามเสน (กฟน.สามเสน) 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี  
 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)  
 ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)  
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)  
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  
 การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) 
 บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
 หนวยงาน International Rescue committee (IRC) 
 หนวยงานวิจัยสถานทูตสหรัฐอเมริกา (Embassy of the United States) 
 โรงพยาบาลเวชธานี 
 ฯลฯ  

 กลุมโรงงานและบริษัทเอกชน  

 บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จํากัด  
 บริษัท ซินโคทล (ประเทศไทย) จํากัด  
 บริษัท ดัชมิลล จํากัด  
 บริษัท อาท เคมีคัล (ประเทศไทยจํากัด) 
 บริษัท สเต็ม เซลล ฟอรไลฟ จํากัด  
 บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด  
 บริษัท ทียูวี ไรนแลนด (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท เทกซไทลเพรสทีส จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท นิปปอนดเพนต (ประเทศไทย) จํากัด  
 บริษัท สยามเคมีคอล อินดัสตร้ี จํากัด  
 บริษัท แอดวานซ ทรีดีเทค จํากัด  
 บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด 
 บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด 
 บริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากดั 

ผลงานการจํานายเฟอรนิเจอรสําหรับหองปฏิบัติการ 
(Laboratory Furniture Portfolio) 

ทางเทคนิคอมกรุป ไดออกแบบและติดตั้งเฟอรนิเจอรใหกับหนวยงานหลายกลุมไดแก 



 

Laboratory Furniture Manufacturing 
Excellence 

 

Laboratory Furniture Manufacturing Excellence 
 


