
ผลงานด้าน

งานโรงพยาบาล



บริษัทในเครือ

บริษัท เต ชาง คอนสตรัคช่ัน จาํกัด  

บริษัท เต๋อเซงิ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด 

บริษัท หยซูนิ คอนสตรัคช่ันจาํกัด



ความเป็นมา

 ขยายสาขาย่อยไปยงัประเทศกมัพชูาในปี  2015

 สร้างรากฐานทางธรุกิจในตา่งประเทศ ปี  2014

 ขยายสาขาย่อยไปยงัประเทศสิงคโปร์ในปี 2008

 ขยายแวดวงธรุกิจออกสูต่า่งประเทศ (ประเทศบร์ูกินาฟาโซ,แอฟริกาเหนือ)

 ได้รับการรับรองคณุภาพ ISO 9002 ในปี 1997



 เข้าร่วมตลาดหลกัทรัพย์ในปี 1997

 ได้เป็นบริษัทก่อสร้างท่ียอดเย่ียม โดย MOI ในปี 1996

 ได้เป็นบริษัทก่อสร้างท่ียอดเย่ียม โดย MOI ในปี 1994

 ก่อตัง้เครือขา่ยสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาคารในปี 1993

 ก่อตัง้ บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชัน่(ไทยแลนด์) จํากดั ในปี 2016



โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล



โรงพยาบาลในเครือมหาวทิยาลัยการแพทย์ซนิจู๋



อาคารศนูย์สขุภาพและอาคารศนูย์วิจยั 
โรงพยาบาลซินจู๋ สงักดั มหาวิทยาลยัการแพทย์จีน

ขอบเขตของโครงการ

ผู้ออกแบบ              : TY ARCHITECTS & PLANNERS

ท่ีปรึกษาโครงการ : TY ARCHITECTS & PLANNERS

บริษัทผู้ รับเหมา : บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

มลูคา่ตามสญัญา    : 1,313,870,598.44 บาท

ปริมาณงานก่อสร้าง : ชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้  อาคารโครงสร้าง           

เสริมเหล็กบนดิน 8 ชัน้
พืน้ท่ีก่อสร้าง           : 102455.41 M2



ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

โรงพยาบาลซินจูส๋งักดัมหาวิทยาลยัการแพทย์จีน

ตัง้อยูใ่นเขตภาคเหนือของเมืองไทจง การดีไซนด้วย โทนสี

ที่สะอาดและโปร่งเรียบง่ายและกว้างขวางสะอาด เพ่ือทํา

ให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ป่วยรู้สกึปลอดโปร่ง สบายตา สบายใจ 

และไม่เกิดความกดดนั เม่ือเข้าพกัฟืน้ในโรงพยาบาล



อาคารศูนย์วจัิย

ด้วยการออกแบบทางเข้าสูศ่นูย์วิจยัมีความ

แข็งแกร่งและมัน่คงเหมือนทา่เรือขนาดใหญ่ ท่ี

สามารถเข้ามาจอดถงึที่ได้โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง

นัน้เหมาะอยา่งยิ่งที่จะเป็นสถานที่สร้างไอเดียใหม่ๆ



ตาํแหน่งพืน้ก่อสร้างทัง้หมด



งานโครงสร้างเหล็ก

ทางเดินระหว่างอาคารโครงสร้างเหล็กอาคาร



งานกันสาดบริเวณทางเข้าอาคาร

ตําแหน่งติดตัง้กนัสาด



หมวดงานถนน

งานขยายถนน โบอัย ทางทศิไต้ 

งานทาํถนนใหม่



งานตกแต่งภายใน

ตรวจระดับผนัง ตีไลน์กัน้ผนัง งานกันซึม

งานหน้าต่าง งานติดตัง้ประตูภายใน



บนัทกึการทาํงาน



บนัทกึการทาํงาน



Stake out

Steel banding

บนัทกึการทาํงาน



Template assembly

Concrete placement

บนัทกึการทาํงาน



Overall powder

Steel tube scaffold

บนัทกึการทาํงาน



Steel tube scaffold

Landscape road construction

บนัทกึการทาํงาน



โรงพยาบาลในเครือมหาวทิยาลัยการแพทย์ซนิจู๋



บรรยากาศถนนโดยรอบอาคาร



บรรยากาศถนนโดยรอบอาคาร

ทัง้ 2 ด้าน



การตกแต่งภายในตวัอาคาร 



การตกแต่งภายในตวัอาคาร 



การตกแต่งภายในตวัอาคาร 



การตกแต่งภายในตวัอาคาร 



งานสถาปัตย์ตกแต่งภายใน



งานตกแต่งภายใน



งานตกแต่งภายใน



ภาพงานระหว่างการก่อสร้าง

ลานจอดรถ



โรงพยาบาลไถจงในเครือมหาวทิยาลัยการแพทย์จนี

ตัง้อยู่ในเขตภาคเหนือของเมืองไถจงไต้หวัน เป็นหน่ึงในสามศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน



โครงการปรับปรุงตดิตัง้ผนังและประตหูน้าต่างภายนอกอาคารแพทย์ ในเขต อู่ฉวนหยวน

ช่ือโครงการ
โครงการปรับปรุงติดตัง้ผนงัและประตหูน้าต่างภายนอกอาคารแพทย์

ในเขตอูฉ่วนหยวน

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ      : เมืองไถจง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัการแพทย์จีน

เนือ้หาโครงการ  : ติดตัง้ประตแูละหน้าต่างภายนอกและปรับปรุง

อาคารภายใน

ระยะเวลาโครงการ: 2006.06.09 ~ 2006.9.30



ภายนอกอาคาร

โรงพยาบาลไถจง ในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์จนี

ด้วยการออกแบบที่ดูสงบร่มร่ืนรวบรวมเอาธรรมชาตเิข้า

มาแต่งเติมจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสดช่ืนมีชีวิตชีวามากขึน้



มีสะพานเช่ือมระหว่างตัวอาคาร ตกแต่งด้วยกระจก

ด้านนอกเป็นต้นไม้ล้อมรอบทาํให้ผู้ป่วยที่เดินผ่านรู้สึก

ผ่อนคลายมากขึน้



โครงการปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แห่งใหม่ใน เมืองอู่ฉวนหยวน

ช่ือโครงการ:
โครงการปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แห่งใหม่ใน 

เมืองอูฉ่วนหยวน

รายละเอียดโครงการ

ท่ีตัง้โครงการ      : เมืองไถจง

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลยัการแพทย์จีน

ขอบเขตงาน       : ปรับปรุงภายในอาคาร

ระยะเวลาดําเนินงาน: 2007.5.15 ~ 2007.11.15



โครงการตดิตัง้ประตหูน้าต่างและตกแต่งภายในลาดจอดรถใหม่ เมืองอู่ฉวนหยวน

ช่ือโครงการ
โครงการติดตัง้ประตหูน้าต่างและตกแต่งภายในลาดจอดรถใหม่ 

เมืองอูฉ่วนหยวน

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ     : เมืองไถจง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัการแพทย์ของจีน

เนือ้หาโครงการ : ติดตัง้ประตหูน้าต่างภายนอกและวิศวกรรม

ตกแต่งภายใน

ระยะเวลาดําเนินการ: 2006.10.1 ~ 2007.9.30



ประตแูละหน้าต่างผนังด้านนอกและการก่อสร้างภายในอาคารเรียนการสอน

และการวจัิยใหม่ในเขต อู่ฉวนหยวน

ช่ือโครงการ
ประตแูละหน้าต่างด้านนอกและการก่อสร้างภายในอาคารการเรียน

การสอนและการวิจยัใหม่ในเมือง อูฉ่วนหยวน

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ     : เมืองไถจง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัการแพทย์ของจีน

ขอบเขตงาน       : ประตแูละหน้าต่างภายนอกและวิศวกรรมภายใน

ระยะเวลาโครงการ : 2006.10.1 ~ 2007.9.30



โครงการปรับปรุงตดิตัง้ผนังและประตภูายนอกอาคารแพทย์สาม

โรงพยาบาลอันหนาน มณฑลอันหนาน เมืองไถหนาน

ช่ือโครงการ
โครงการปรับปรุงติดตัง้ผนงัและประตภูายนอกอาคารแพทย์สาม

โรงพยาบาลอนันนั มณฑลอนันนั เมืองไถหนาน

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ : เมืองอนัหนาน

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลยัการแพทย์อนัหนาน

ขอบเขตงาน : โครงสร้างบนดิน 7 ชัน้

ระยะเวลาโครงการ : 2015.7.6 ~2017.4.10



ปรับปรุงและตดิตัง้ประตหูน้าต่างผนังด้านนอก 

โรงพยาบาลอันหนาน เมืองไถหนาน

ช่ือโครงการ 
ปรับปรุงและติดตัง้ประตหูน้าต่างผนงัด้านนอก 

โรงพยาบาลอนัหนาน เมืองไถหนาน

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ : เมือง ไถหนาน

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัการแพทย์จีน

ขอบเขตงาน  : อาคารพกัฟืน้ ชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ 

ชัน้บนดิน 10 ชัน้

ระยะเวลาโครงการ : 2010.09.15 ~ 2012.12.05



โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทจง

ช่ือโครงการ
ก่อสร้างอาคารผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลทหารผ่านศกึไทจง

รายละเอียดโครงการ

ท่ีตัง้โครงการ ： เมืองไทจง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลทหารผ่านศกึไทจง

ขอบเขตงาน : ชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้

ชัน้บนดิน 8 ชัน้

ระยะเวลาโครงการ : 2014.2.9 ~ 2016.11.18



โครงการต่อเตมิอาคารโรงพยาบาล มหาวทิยาลัยการแพทย์จีนเปยก่าง

ช่ือโครงการ

โครงการต่อเติมอาคารโรงพยาบาล มหาวิทยาลยัการแพทย์จีนเปยก่าง

รายละเอียดโครงการ
สถานท่ีก่อสร้าง : 123 ถนน ซนิเต๋อ เมืองเปยก่าง มณฑลหยนุหลิน

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลในเคลือมหาวิทยาลยัการแพทย์จีนเปยก่าง

ขอบเขตงาน: ใต้ดินชัน้สอง และบนดินส่ีชัน้

ระยะเวลาโครงการ: 2014.12.11 ~2016.07.12



โครงการฟ้ืนฟูภายในอาคารชัน้ 5 6 และ 7

โรงพยาบาลในเครือ มหาวทิยาลัยการแพทย์จีนไถหนาน

ช่ือโครงการ 
โครงการฟืน้ฟภูายในอาคารชัน้ 5 6 และ 7

โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลยัการแพทย์จีนไถหนาน

รายละเอียดโครงการ  

ท่ีตัง้โครงการ     :  เมืองไถหนาน

เจ้าของโครงการ :  โรงพยาบาลในเคลือมหาวิทยาลยัการแพทย์จีน   

ไถหนาน 

ระยะเวลาโครงการ : 2015.4.20 ~ 2015.7.15



โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของ

โรงพยาบาล มหาวทิยาลัยการแพทย์จงซาน

ช่ือโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ ป่วยนอกของ 

โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลยัการแพทย์จงซาน

รายละเอียดโครงการ
สถานท่ีก่อสร้าง： เมืองไทจง
เจ้าของ: โรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลยัการแพทย์ จงซาน

เนือ้หาการก่อสร้าง: ใต้ดินส่ีชัน้และสิบหกชัน้บนพืน้ดิน

ระยะเวลาโครงการ： 97.11.12 ~ 100.05.20 



โครงการปรับปรุงและขยายศูนย์ตรวจสุขภาพของอาคารวจัิย

ช่ือโครงการ
โครงการปรับปรุงและขยายศนูย์ตรวจสขุภาพ ชัน้ 3 และชัน้ 6

ของอาคารวิจยั

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ : เมืองฉางหวั

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาล ฉางหวั คริสเตียน

ขอบเขตงาน : การตกแต่งอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าพลงันํา้

ระยะเวลาโครงการ : 2010.07.21 ~ 2011.02.27



โครงการสร้างศูนย์วจัิยทางการแพทย์ขนาด 600 เตยีง

มหาวทิยาลัยบูร์กนิาฟาโซ

ช่ือโครงการ
โครงการสร้างศนูย์วิจยัทางการแพทย์ขนาด 600 เตียง

มหาวิทยาลยับร์ูกินาฟาโซ 

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ : เมืองบร์ูกินาฟาโซ 

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลยับร์ูกินาฟาโซ 

ขอบเขตงาน : สร้างโรงพยาบาลใหม่

ระยะเวลาโครงการ : 2008.07.27 ~ 2010.12.31



โครงการก่อสร้างอาคารวจัิย โรงพยาบาลวทิยาลัยการแพทย์จีน

ช่ือโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารวิจยัโรงพยาบาลวิทยาลยัการแพทย์จีน

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ : เมืองไถจง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลวิทยาลยัการแพทย์จีน

ขอบเขตงาน : งานโครงสร้างบนดิน 14 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 4 ชัน้  

ระยะเวลาโครงการ : 2000.07.27 ~ 2001.12.31



โครงการก่อสร้าง อาคารทนัตกรรม จงซาน

ช่ือโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารทนัตกรรมจงซาน

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ  : เมืองไถจง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลยั

การแพทย์จีน ไถจง

ขอบเขตงาน : โครงสร้างบนดิน 12 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้              

ระยะเวลาโครงการ : 1996.08.07 ~ 1998.09.01



โครงการก่อสร้างอาคารบริหารงานโรงพยาบาลจงซาน

ช่ือโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารบริหารงานโรงพยาบาลจงซาน

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ : เมืองไถจง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลยัการแพทย์จงซาน

ขอบเขตงาน : ชัน้บนดิน 12 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3ชัน้

ระยะเวลาโครงการ : 1997.06.19 ~ 1999.03.29



โครงการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ 

ช่ือโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ นิวเคลียร์  

รายละเอียดโครงการ
ท่ีตัง้โครงการ : เมืองไถจง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลยัการแพทย์

จงซาน

ขอบเขตงาน : โครงสร้างบนดิน 7 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้

ระยะเวลาโครงการ：1996.10.13 ~ 1998.11.12



เรามุ่งม่ันพฒันาอย่างเตม็ที่
เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้าของเรา
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