












1.  สถานทีตัง    
        

บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริง จํากัด 
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED 
เลขที่ 80/93 แยก 48/9 ซ.รามคําแหง 118 ถ.รามคําแหง เขตสะพานสูง  
แขวงสะพานสูง กทม. 10240 
หมายเลขโทรศัพท : 0-2729-5031, 0-2184-5453, 085-917-7163, 081-550-5499 
หมายเลขโทรสาร : 0-2184-5453 
E-mail : denichsoiltest@gmail.com, danich_en@yahoo.com 
 

2.  ประวัต ิ
 
 บริษัท เดนิช ซอยล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด กอตั้งโดยกลุมวิศวกรผูมีประสบการณงานดาน
การเจาะสํารวจดิน และทดสอบดิน ในนาม หางหุนสวนจํากัด เดนิช สหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง 
และจดทะเบียน เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2537 ในภายหลังทาง บริษัทฯ ไดมีการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเขามา เพื่อพัฒนางานดานการทดสอบดินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนหนึ่ง
ในความภาคภูมิใจ จุดประกายความคิดในการเปลี่ยนช่ือเปน หางหุนสวนจํากัด เดนิช ซอยล 
เอ็นจิเนียริ่ง เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2550 และไดแปรสภาพเปนบริษัท เดนิช ซอยล  
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 
 
3. นโยบาย 
 
 3.1  ใหบริการงานดานการเจาะสํารวจและทดสอบดิน ก็จะเปนในรูปแบบลักษณะของ
งานดานการสํารวจสภาพช้ันดิน ทดสอบหาคุณสมบัติทางกลศาสตรของดิน ใหคําแนะนํา
การใชฐานราก หากําลังน้ําหนักของดิน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปออกแบบทางดานวิศวกรรม
ฐานราก รวมถึงงานดานการวางแผนกอสรางและประมาณราคา                  ท 
 3.2  ใหบริการดานงานสํารวจรังวัด ทําแผนที่ภูมิประเทศ ทางหลวง ชลประทาน และ
สํารวจแหลงวัสดุกอสรางทั่วไป 



4. กรรมการบริษัท 
 
 นายเดชา    พานิช 
 นายกิตติพงศ   บํารุงเวช 
 นายสนิท  พานิช 
 นายชนะพันธุ   พานิช 
 
5. รายชือวิศวกรโยธาประจําบริษัทฯ 
 
 นายกิตติพงษ บํารุงเวช 
 นายสุรพร นฤบาล 
 นายเอกรัตน มะโนโฮง 
 
6.  ลักษณะงาน  
 
 บริษัท เดนิช ซอยล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ใหบริการตาง ๆ ดังนี ้  
  

 6.1 สํารวจช้ันดิน ทดสอบหาคุณสมบัติของดิน และใหคําแนะนําการใชฐานราก ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ทํา  ดังนี ้
 

  6.1.1 Boring Test 
  6.1.2 Field Vane Shear Test 
  6.1.3 Field Density Test 
  6.1.4 Field Permeability Test 
  6.1.5 การติดตั้ง open standpipe piezometer 
  6.1.6 ทดสอบตัวอยางดินตาง ๆ  
  

 6.2 สํารวจรังวัด ทําแผนที่ภูมิประเทศ ทางหลวง ชลประทาน และสํารวจแหลง
กอสรางทั่วไป 



7. รายชือวิศวกรทีปรึกษาด้านงานสํารวจดิน 
 
 นายสนิท  พานิช สย. 1419 
 นายชาโณ  พยงคศร ี สย. 8905 
 นายประเสริฐ บุญธรักษา วย. 1361 
 นายวีระ  พลอยกระจาง วย. 1527 
 
8. รายชือทีปรึกษางานสํารวจทําแผนทีภูมิประเทศ 
 
 นายทองเกลา  นันทะพันธ 
 นายอรรคพล  พานิชเจริญ 
 นายประพจน เฉลิมวัฒนชัย (วิศวกรสํารวจ) 
 





ทีมงานเจาะสํารวจดินภาคสนาม 

 
ทีมที 1.   นายประยงค์   ปราเดช  หัวหน้าทีม 
    1. นายวันชัย  แซตั้ง 
    2. นายจตุรงค  ราชไชยยา 
    3. นายพัชระ  ขําบางพูน 
 
  
ทีมที 2.  นายศักดิไทย  ฤทธิรอด หัวหน้าทีม 
    1. นายศักดิ์ไทย  ฤทธรอด 
    2. นายรณฤทธ์ิ  อิ่มชม 
    3. นายสมบัต ิ  อยูคง 
 
ทีมที 3.  นายสมควร  อยู่สนอง หัวหน้าทีม 
    1. นายมงคล ทองสอน 
    2. นายอุทัย  สูนสิน 
    3. นายไพบูลย เกตุภูงา 

 
ทีมงานสํารวจทําแผนทภีาคสนาม 

 
1. นายสุริยัน  ศรีวิสุทธิ    หัวหน้าชุด 

2. นายจุลศักดิ ์  อินทรโอสถ 
3. นายสุริยา  สมพิทักษ 
4. นายกฤษณ  โกศลสิริวัฒน 
5. นายสมหมาย  เสือซอนพงษ 

 
 
 



ทีมงานห้องปฏิบัติการ 
 
1.  นายเฉลิม   แย้มศรี   หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
2. นายสายหยุด   สุทธิหลอ 
3. นางสาวนัยเนตร  รอนในเมือง 
4. นางสาวอรชร  องอาจ 
 

เครืองมือและอุปกรณ์การทํางาน 
 

1. เครืองเจาะสํารวจชันดิน 
 1.1 เครื่อง Rotary Drilling Rig จํานวน 3 ชุด 
 1.2 เครื่อง Motorized Drilling Rig จํานวน 3 ชุด 
2. เครืองมือทดสอบ Field Vane Shear Test 
 -  เครื่อง GEONOR Vane จํานวน 1 ชุด 
3. เครื่องมือทดสอบ Field Density Test จํานวน 5 ชุด 
4. เครื่องมือทดสอบ Compaction Test จํานวน 6 ชุด 
5. เครื่องมือทดสอบ C.B.R. จํานวน 12 ชุด 
6. เครื่องมือทดสอบ Sieve Analysis จํานวน 8 ชุด 
7. เครื่องมือทดสอบ Atterberg’s Limit Test จํานวน 4 ชุด 
8. เครื่องมือทดสอบ Unconfined Compression Test จํานวน 1 ชุด 
 
เครืองมือและอุปกรณ์ในการสํารวจทําแผนทภูีมิประเทศ 

 
1. กลองประมวลผล (Total Station) จํานวน 1 ชุด 
2. กลองวัดมุม จํานวน 1 ชุด 
3.  กลองระดับ จํานวน 1 ชุด 
4. เทปวัดระยะ จํานวน 2 ชุด 
5. อุปกรณอื่น ๆ ที่ใชกับงานสํารวจ 



ทีมเจาะสํารวจดิน 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีมที 1 นาย ประยงค์ ปราเดช หัวหน้าทีม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีมที 2 นายศักดิไทย ฤทธิรอด หัวหน้าทีม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมที 3 นายสมควร อยู่สนอง หัวหน้าทีม 



ภาพแสดงงานทดสอบ Field Vane Shear Test. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพแสดงงานทดสอบ Field Density Test. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ภาพแสดงการทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ 

 
1. ภาพแสดงการทดสอบ Atterberg’s Lemit Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ Liquid Limit Test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ Plastic Limit Test. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ Sieve Analysis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ Unconfined Compression Test 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการหาค่า Total Unit Weight 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงการหาค่า Water Content 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการทดสอบ Compaction Test 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการทดสอบ C.B.R. Test 





สรุปประสบการณการทํางาน
ป 2553

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

1/53 โครงการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียฟารมสุกร - บจก.ฟนฟูส่ิงแวดลอมไทย

2/53 โครงการกอสรางสมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย - บจก.มิราเคิล เวิรค

3/53 โครงการกอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค - หจก.วัธพลกอสราง

บริเวณ โรงพยาบาลพรานกระตาย จ.กําแพงเพชร - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

4/53 City Leasing Office Project - City Leasing Co.,Ltd.

5/53 โครงการโรงงาน บริษัท ท.ีเอส.พี.มารเบิ้ล โปรดักท จํากัด - บจก. ที.เอส.พี.มารเบิ้ล โปรดักท 

6/53 WISH MOTORS PROJECT - บจก.ธนภัทร คอนสทัคช่ันฯ

7/53 โครงการอาคารศูนยวิทยบริการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชาง - หจก.ตะโกราย เอ็นจิเนียริ่ง

8/53 โครงการโชวรูม BMW บางนา - บจก.พิโด อินเตอรเนช่ันแนล

9/53 NEW FACTORY, T.N.S.INDUSTRY CO.,LTD. - บจก.ศรีราชา อาคิเท็คท เอ็นจิเนียริ่ง

10/53 โครงการสถานีไฟฟานครราชสีมา 3 - บมจ.เด็มโก

11/53 โครงการกอสรางสะพานลอยคนเดินขาม บริเวณ ทล.303 ตอน - บจก.แสงอุทัยพัฒนาการ

ดาวคะนอง-ปอมพระจุลฯ ที่ กม.20+125

12/53 โครงการกอสรางอาคารคลังเก็บฟลมตนฉบับและสําเนา ตาม - บจก.แนบอบ ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม

โครงการอนุรักษและสําเนาฟลมภาพถายทางอากาศ

13/53 โครงการกอสรางระบบผลิตน้ําประปามาตรฐานขนาดใหญ - บจก.เอส.วี.เอ็น กาญจนบุรี

14/53 DZ CARD OFFICE - dz card (Thailand) Ltd.

15/53 โครงการกอสรางเรือนแถวช้ันประทวนและพลตํารวจ - บจก.แสงชัยโชค

สถานีตํารวจภูธร จ.ราชบุรี

16/53 โครงการกอสรางวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และโครงการกอสราง - หจก.โภคาเฟอรนิเจอร

อาคารเรียน บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 2

17/53 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3422 - บจก.แสงชัยโชค

18/53 โครงการกอสรางโรงงาน HBI - บจก.เอ็มคอน เทคโนโลยี

19/53 โครงการงานสํารวจออกแบบถนนสายแยก ทล.331-ทล.3191 - บจก.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และโครงการสะพาน คสล. ป 2553 - คอนซัลแตนท

20/53 โครงการงานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ อันตรายบนทางหลวง - หจก.ศิลาวัฒน

21/53 โครงการงานสะพานลอยคนเดินขามหรือทางลอด (บริเวณหนา - บจก.พี.วี.เอส-95 วิศวกรรมสากล

โรงงานศานติบรรจุภัณฑ)

22/53 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ - บจก.พีพีอี คอนซัลแตนท



สรุปประสบการณการทํางาน
ป 2553

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

23/53 โครงการปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน ทล.304 - บจก.กรีนไลท อินเตอรเนช่ันแนล

24/53 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3422 - หจก.สายสัมพันธ

25/53 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3422 - หจก.สระบุรี วณิชชากร

26/53 โครงการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม - หจก.โภคาเฟอรนิเจอร

27/53 โครงการสหกรณสวนยาง - บจก.เกรท อะโกร

28/53 โครงการพระราม 2 ซ.50 (วัดกําแพง) - บจก.ไทยซิสเทมเอนไว แอนด เอนจิเนียร่ิง

29/53 โครงการกอสรางทางแยกตางระดับจุดตัด ทล.107 กับ ทล.121 - บจก.พีทีอี เอ็นจินียริ่ง คอนซัลแตนท

30/53 TOWNHOUSE THE FRONT WATCHARAPOL PROJECT - บจก.บี พลัส เอ็นเตอรไพรส

31/53 โครงการอาคารที่ทําการไปรษณียงามวงศวาน - บจก.สุธี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคช่ันฯ

32/53 โครงการโรงพยาบาลลําลูกกา - บจก.ไมวา พัฒนา

33/53 โครงการถนนไรฝุน ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 - บจก.พีพีอี คอนซัลแตนท

34/53 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามแมน้ําประแสร - บจก.ซี.บริดจ ดีเวล็อปเมนท
35/53 โครงการธนาคารออมสิน สาขาบางเลน - หจก.ณัฐธกร เฟอรเฮาส

36/53 โครงการกอสรางอาคาร คสล.8 ช้ัน - บจก.อินโวลฟ คอนสตรัคช่ัน เวิรคส

37/53 โครงการกอสรางระบบปองกันตล่ิงพังในแมน้ําปาสัก - บจก.อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป

38/53 โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี - บจก.รื่นรมย

39/53 งานเจาะสํารวจดิน บริเวณ การประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองใหญ - การประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองใหญ

40/53 โครงการโอสถสภา อยุธยา - บจก.เอ็มคอน อินเตอรเนช่ันแนล

41/53 โครงการไฟฟาพลังน้ําชุมชนภาคเหนือ และภาคใต - บจก.เอเสค คอนซัลแตนท

42/53 โครงการกอสรางสถานีจําหนายน้ํามัน ปตท.บริหารธุรกิจ คาปลีก - บจก.บางกอก แพลนเนอร แอนด คอนซัลฯ

43/53 AIRLINK RESIDENCE รมเกลา - บจก.เอส.ที เพอรเฟคท เฮาส

44/53 โครงการบานกรุงเทพฯ กรีฑา - บจก.คานา แอสโซซิเอท

45/53 โครงการระบบบําบัดน้ําเสีย และผลิตกาซชีวภาพ - บจก.เอ.ที.ไตร.

46/53 โครงการอาคาร 6 ช้ัน โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 1 - โรงพยาบาลกลวยน้ําไท

47/53 โครงการอาคารพักพยาบาล 32 หอง 4 ช้ัน โรงพยาบาลสามพราน - บจก.แสงชัยโชค

48/53 โครงการทาวนโฮม 3 ช้ัน บริเวณ สาธุประดิษฐ 20 กทม. - บจก.สรีธร

49/53 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานส่ีแยก จ.กาญจนบุรี - หจก.เอกธวัชกอสราง

50/53 โครงการกอสรางตลาดเทศบาล ต.ตลาดเขต จ.กาญจนบุรี - หจก.แกวกิตติคุณกอสราง

51/53 โครงการเขื่อน คสล.คลองบางปง จ.สมุทรปราการ - บจก.บรรทัดไทย
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52/53 โครงการเนอวานา พัฒนาการ พระราม 9 - บจก. เนอวานา ดีเวลลอปเมนท

53/53 งานปรับปรุงกอสรางสะพาน คสล.ขามคลองลําแขก - บจก.อภิกิจไพศาล

54/53 โครงการกอสรางสนามกีฬากลาง จ.นครปฐม สวนที่ 1 ฯ - บจก.แสงชัยโชค

55/53 Port Takoia Project - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

56/53 โครงการ บริษัท มาบุญครองฟูด จํากัด - บจก.เกรท อะโกร

57/53 งานสํารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

โครงการกอสรางถนนตาม ผังเมืองรวม เมืองสมุทรปราการ

58/53 โครงการ บลิซ คอนโดมิเนียม ลาดพราว 107 - บจก.โฮมเพลส ดีเวลลอปเมนท

59/53 โครงการโรงแรมรั้วมะขามวิลลา - บจก.เอ็ม เอ็น เค โลหะภัณฑ
60/53 โครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวม - บจก.พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแตนซ

เมืองพิษณุโลก

61/53 MICE Photualai Project - บจก.โพธารา

62/53 โครงการกอสรางอาคารบานพักพนักงานพรอมศูนยฝกอบรม - บจก.วิทยุการบินแหงประเทศ

ณ ทาอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

63/53 โครงการกอสรางตามผังเมืองรวม ถนนสาย ก ผังเมืองรวม - บจก.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง

เมืองจันทบุรี

64/53 โครงการบานพักขาราชการ ระดับ 5-6 สถานีอนามัยบานไร - บจก.สยามคอน

65/53 โครงการอาคารมัธยมศึกษาหลังที่ 2 รร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัย - บจก.แสงชัยโชค

เกษตรศาสตร

66/53 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญถึงบางซ่ือ สัญญา 2 - บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งฯ

67/53 โครงการหอกล่ัน 800 TPD - บจก.เอไอ เอนเนอรจี

68/53 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ภายในสํานักสงเสริม - บจก.แสงชัยโชค

และฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

69/53 โครงการกอสรางทางหลวงขนาด 4 ชองจราจร ของ ทล.105 - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

สายตาก-อ.แมสอด ตอน 3

70/53 BIZ HOME 4 PROJECT - บจก.เอ พลัส พรอพเพอรตี้

71/53 โครงการกอสรางโรงงาน พี ซี เค (โกดัง) บริเวณ อ.พรหมบุรี - บจก.แนบอบ ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม

จ.สิงหบุรี

72/53 THE COLUMN PROJECT - บจก.คุณาลัย ดีเวลลอปเมนท
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73/53 โครงการการจัดการใชทรัพยากรทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2 - บจก.พีทีอี เอ็นจินียริ่ง คอนซัลแตนท

74/53 โครงการหมูบานกฤษณา พระราม 5 - บจก.จี.เค.บิลด แอนดดีไซน

75/53 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง คลองบางไผใหญถึงคลองบางสีทอง - บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต

76/53 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํานาน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร - บจก.ซี.บริดจ ดีเวล็อปเมนท

77/53 โครงการเสาติดกังหันลมสูง บริเวณ ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - บจก.สยาม เทเลคอม ซีทีเอ็กซ

78/53 Fairway Project - บจก.โพธารา

79/53 โครงการแมคโดนัลดกาญจนาภิเษก และพัทยากลาง - บจก.แมคไทย
80/53 โครงการอาคารพัฒนรัฐ อาคารพักอาศัยรวม คสล. 8 ช้ัน - บจก.พัฒนรัฐ พรอพเพอรตี้

81/53 BLIZ CONDOMINIUM BARING PROJECT - บจก.โฮมเพลส ดีเวลลอปเมนท

82/53 โครงการกอสรางอาคาร บก.พล.ม.2 รอ.บริเวณ กองบัญชาการ สนามเปา - บจก.เจริญศิววัฒก คอนสทรัคช่ัน

83/53 โครงการอาคารพักเจาหนาที่ 32 ยูนิต ศูนยมะเร็งจังหวัดลพบุรี - บจก.เควสโก

84/53 โครงการกอสรางถนนสาย ช1 และ ช2 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม - บจก.พีระมิดคอนกรีต

85/53 โครงการหองสมุดประชาชนหวยขวาง - บจก.วี.เอส.พี.คอนสตรัคช่ัน

86/53 HD CONDO PROJECT - บจก.ดี บางกอก

87/53 โครงการกอสรางคอนโด 8 ช้ัน บริเวณ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี - บจก.โบลเตอร สจวต

88/53 โครงการสรางเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ร.111 พัน.2 พล.2.11 - บจก.วอลคเกอร เอสเตท

89/53 โครงการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและผูสูงอายุ - บจก.เอ เอ็น บี คอนสตรัคช่ัน

90/53 โครงการระบบบําบัดน้ําเสีย TUM 3 - บจก.พัฒนาสิ่งแวดลอม และพลังงานไทย

91/53 โครงการกอสรางอาคารสถานที่ทําการสถานีตํารวจภูธรบางพลี - หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี

92/53 โครงการศูนยบริการวิชาการและศึกษาความคุมคาในการสรางโรงงานแผน - บจก.ศ.ทรัพยอุดม กอสราง

ผงยาสูบโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริเวณ จ.แพร และเชียงใหม

93/53 โครงการกอสรางอาคารพักแพทย ขนาด 10 ครอบครัว ณ รพ.พระนคร - บจก.พลาดิศัยกอสราง

ศรีอยุธยา

94/53 โครงการบานพักพนักงาน บริษัท ด-ีอินดัสตรี้ จํากัด (สาขาสิงหบุร)ี - บจก.ดี-อินดัสตรี้ 

95/53 โครงการอาคารสวัสดิการนายทหารช้ันประทวน 40 ครอบครัว ในพ้ืนที่ - กิจการรวมคา PCTV

ศูนยรักษาความปลอดภัย

96/53 โครงการ คลังสินคา บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) - บจก.มีน คอนสตรั้คช่ัน แอนด 

อารคิเทคเชอร

ฯลฯ
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1/52 โครงการกอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพฯ (คสล. 2 ช้ัน) บริเวณ - หจก.วัธพลกอสราง

รพ.พรานกระตาย อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร

2/52 AIS GSM Phase 2009 Coverage Improvement Lot 2 Project - บจก..ชวยราม เอ็นจิเนียริ่ง 

สถานีโนนธาตุ ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

สถานี ต.ตะคอบ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ

3/52 AIS-GSM Phase Coverage Improvement 2009 Lot 2 Project - บจก.รัตนยูเนี่ยน 

4/52 AIS-GSM Phase Coverage Improvement 2009 Lot 2 Project - บจก..คิสเมท คอนสตรัคช่ัน 

5/52 AIS-GSM Phase Coverage Improvement 2009 Lot 2 Project - บจก.จงหวา เทเลคอม 

6/52 โครงการศูนยการจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลต.คลองใหญ - หจก.เซ็สท 99

บริเวณ ที่สาธารณะ (หาดไพริน) ต.ไมรูด อ.คลองใหญ จ.ตราด

7/52 AIS-Phase 2009_2G_Compensate Lot 1 Project - บจก.นีออนเวิรคส คอมมูนิเคช่ันส ฯ

8/52 โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานีภูธรกระตีบ -

บริเวณ ต.สระส่ีมุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม บจก.แสงชัยโชค 

9/52 AIS GSM Phase 2009 Coverage Improvement Lot 2 Project - บจก.วัฒนา ทาวเวอร แอนด 

คอนสตรัคชั่น

10/52 โครงการกอสรางและปรับปรุง สถานีไฟฟาสุโขทัย - บมจ.เด็มโก 

บริเวณสถานีไฟฟาสุโขทัย จ.สุโขทัย

11/52 โครงการกอสรางอาคารที่พักอาศัยขาราชการศูนยฝกและอบรมเด็ก - บจก.แสงชัยโชค 

บริเวณ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

12/52 โครงการสะพานขามแมน้ําประแสร - หจก.บางแสนมหานคร

บริเวณ ต.บางน้ําประแสร อ.แกลง จ.ระยอง

13/52 โครงการวัดธรรมปญญาราม จ.นครปฐม - บจก.สยามเทเลคอม ซีทีเอ็กส 

14/52 โครงการสถานีอนามัย ต.บานใหม อ.มหาราช - Cheq Corporation Co.,Ltd.

จ.พระนครศรีอยุธยา
15/52 โครงการกอสรางอาคารพักพยาบาล จํานวน 24 หลัง - บจก.แสงชัยโชค 

บริเวณ โรงพยาบาลบอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

16/52 โครงการวางทอน้ําหนองปลาไหล-มาบตาพุด พ้ืนที่ 3 - บจก.วงษสยามกอสราง 

บริเวณ HEAD TANK อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
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17/52 โครงการโรงงานแปรรูปเนื้อจรเขของศรีราชาฟารมแลผลิตภัณฑ -  บ.ศรีราชาฟารม (เอเชีย) จํากัด

บริเวณ บ.ศรีราชาฟารม (เอเชีย) จํากัด เลขที่ 336 หมู 6 

ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

18/52 โครงการกอสรางอาคารเรือนแถวตํารวจช้ันประทวนและพลตํารวจ - บจก.แสงชัยโชค 

บริเวณ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

19/52 โครงการงานอาคารสํานักงานและที่พักอาศัยกรมสรรพากร - บจก.อาชานิ 

บริเวณ สําโรงใต จ.สมุทรปราการ

20/52 โครงการ BMW บางนา - บจก.พิโด อินเตอรเนช่ันแนล 

บริเวณ ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

21/52 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรางหวาย - หจก.เอกธวัชกอสราง

บริเวณ หมูที่ 2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

22/52 โครงการกอสรางสะพานลอยกลับรถสาย อ.บางปะอิน-นครสวรรค - บจก.แสงชัยโชค 

จ.อยุธยา (สวนที่ 2) กม.63+800 (ขาเขาและขาออก)

23/52 โครงการกอสรางปรับปรุงแนวถนนกัลปพฤกษ - บจก.แสงชัยโชค 

ชวงสะพานขามคลองบางโคลัด

24/52 โครงการกอสรางอาคารหอประชุม กองบัญชาการตํารวจ - บจก.แสงชัยโชค 

ตระเวณชายแดนที่ 13 บริเวณ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

25/52 โครงการกอสรางระบบประปา ม.12 ต.หวยขวาง จ.นครปฐม - บจก.แสงชัยโชค 

25/52 โครงการกอสรางระบบประปา ม.12 ต.หวยขวาง จ.นครปฐม - บจก.แสงชัยโชค 

26/52 โครงการกอสรางถังน้ํามัน PT อ.หนองแค จ.สระบุรี - บมจ..ภาคใตเช้ือเพลิง

27/52 โครงการกอสรางอาคาร 3 คูหา - บจก.เวหา คอนสตรัคช่ัน 

บริเวณ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

28/52 โครงการ-กอสรางถนนไรฝุน สายสามัคคีธรรมถึงบานสามเพลง - บจก.โชคดี วิศวภัณฑ 

ต.องครักษ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
29/52 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง จากคลองบางไผถึง - บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต 

คลองบางสีทอง บริเวณ ตล่ิงริมแมน้ําเจาพระยา

30/52 โครงการงานสํารวจและออกแบบถนนสายริมทะเลสาบสงขลา - บจก.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง

31/52 งานเจาะและทดสอบดิน บริเวณ สถานียอยลาดหญา - การไฟฟานครหลวง

ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กทม.
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32/52 โครงการงานสํารวจและทดสอบตัวอยางดิน บริเวณ ทล.12 - บจก. ไทย เอ็มเอ็ม 

ตอนพิษณุโลก-อ.หลมสัก (สวนที่ 3) กม.102+000 ถึง กม.147+800

33/52 โครงการ ES WASTE TO ENERGY บริเวณ จ.สระแกว - บจก.ครีนเอ็นเนอรยี ดีเวลอปเมนต 

34/52 โครงการงานสํารวจและทดสอบตัวอยางดิน บริเวณ ทล.118 - บจก. ไทย เอ็มเอ็ม 

ตอน เชียงใหม-เชียงราย กม.20+000-กม.64+000

35/52 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ - บ.ไทย ดีซีไอ จํากัด

ผลกระทบส่ิงแวดลอม ทล.1339 โครงขายเช่ือมโยง

อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ-อ.นาหม่ืน จ.นาน

36/52 โครงการกอสรางสะพานในเขตชุมชน ในภูมิภาคป 2552 - บจก.อินเด็กซ อิเตอรเนช่ันแนล กรุป 

(กลุมที่ 4)

37/52 โครงการสํารวจและออกแบบรายละเอียด ถ.สาย ชร.4057 - บจก.อินเด็กซ อิเตอรเนช่ันแนล กรุป 

แยกทล.1020-บ.ดอนมหาวัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ฯลฯ



สรุปประสบการณการทํางาน
ป 2551

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

1/51 โครงการ ES WASTE TO ENERGY บริเวณ จ.สระแกว - บจก. ครีนเอ็นเนอรยี ดีเวลอปเมนต

2/51 โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

เทศบาลนครราชสีมา

3/51 โครงการศึกษาการพังทลายของตล่ิงริมแมน้ําชี - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

4/51 งานเจาะและทดสอบดินบริเวณสถานที่จะกอสรางอาคาร - การไฟฟานครหลวง

สถานียอยบางปลา

5/51 งานสํารวจและทดสอบตัวอยางดินบริเวณ ทล.118 บจก.ไทย เอ็มเอ็ม กรมทางหลวง

ตอนเชียงใหม-เชียงราย

6/51 งานเจาะและทดสอบดินบริเวณที่ทําการกอสราง - การไฟฟานครหลวง

อาคารสถานียอยราษฎรบูรณะ

7/51 โครงการบานเอ้ืออาทร ถนนสาย 347 กม.14 - บจก. ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน (มหาชน)

8/51 โครงการสนามบินแมฮองสอน - Customer Name International

Engineering Consultants Co.,Ltd.

9/51 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญ ม.11 - บจก.แสงชัยโชค

(บานกระถินแดง) ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

10/51 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ม.16 - บจก.แสงชัยโชค

(บานทุงเศรษฐี) ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

11/51 โครงการกอสรางสถานีอนามัยทดแทน บานหนองเขมร - บจก.แสงชัยโชค

อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

12/51 โครงการพัฒนาระบบควบคุม และแจงเตือนการปองกัน - บจก.เอ็กซเซลเลนท คอนกรีต

ทางอากาศ ถนน สร.เขาใหญ จ.กาญจนบุรี

13/51 โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ปากทอ-อ.ชะอํา ตอน1 - บจก.ช.ทวีกอสราง

สวนที่1 และสวนที2่ สะพานคนเดินขาม

14/51 โครงการกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน บริเวณ - บจก.กิจการรวมคา จ.ีที.เอส

โครงการระบายน้ํา สนามบินสุวรรณภูมิ ถ.บางนา-ตราด

และถ.เทพารักษ

15/51 โครงการสถานีไฟฟา บจก.ดานชางไบโอเอ็นเนอย่ี - บมจ.เด็มโก 

16/51 Potter Project - บจก.อีพีซีแอสโซซิเอท



สรุปประสบการณการทํางาน
ป 2551

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

17/51 โครงการกอสรางถนนสนับสนุนยุทธศาสตร Logistic บริเวณ - บจก. พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ

แยก ทล.1098-แยก ทล.1(ตอนที่2) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

18/51 Coal Terminal Jetty & Berth Project - บจก. พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ

19/51 โครงการกอสรางบอพัก และทอรอยสายไฟฟาใตดินสถานียอย - บจก.กราวดเท็ค

ประชาช่ืน

20/51 โครงการ กอสรางถนนสาย นย.3007 บริเวณ แยก ทล.305- - บจก.วิชชากร

บานคลอง33 จ.นครนายก

21/51 โครงการกอสรางสะพานชุมชน ป 2551 - บจก.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่งฯ

ฯลฯ



สรุปผลงาน (งานสํารวจ)
เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

1 สํารวจโครงการขุดลอกแหลงน้ําในเขตปฏิรูป  16  โครงการ ไทยคอนซัลแตนท สปก.

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย
2 สํารวจบําบัดน้ําเสีย เทศบาล ไซน-เทคเอ็นจิเนียริ่ง เทศบาลแมสอด

แมสอด  จ.ตาก คอนซัลแตนท

3 สํารวจริมตล่ิงแมน้ําโขง  สามเหล่ียมทองคํา  ไซน-เทค ฯ เทศบาลเชียงแสน

อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย
4 สํารวจทําแผนที่ภูมิทัศนดอนฉิมพลี ไซน-เทค ฯ เทศบาลดอนฉิมพลี

อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา
5 สํารวจถนนเทศบาลเชียงแสน ไซน-เทค ฯ เทศบาลเชียงแสน

6 สํารวจทําแผนที่น้ําตกนางรอง ไซน-เทค ฯ อบจ.นครนายก

จ.นครนายก
7 สํารวจทําแผนที่ภูมิทัศนตากใบ ไซน-เทค ฯ เทศบาลตากใบ

อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส
8 สํารวจทําแผนที่ดอยเวา ไซน-เทค ฯ เทศบาลแมสาย

อ.แมสาย  จ.เชียงราย

9 สํารวจถนนเทศบาลเชียงของ ไซน-เทค ฯ เทศบาลเชียงของ

10 สํารวจริมตล่ิงปองกันน้ําทวม ไซน-เทค ฯ อบจ.จันทบุรี

จ.จันทบุรี -

11 สํารวจปรับปรุงภูมิทัศนเทศบาลสะเดา  ไซน-เทค ฯ เทศบาลสะเดา

อ.สะเดา  จ.สงขลา

12 สํารวจทําแผนที่สนามเทนนิส  ม.กรุงเทพ ฯ - ม.กรุงเทพ ฯ

13 สํารวจสวนรัตนบัลลังก - -

อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา

14 สํารวจถนน อบจ.อุทัยธานี ไซน-เทค ฯ อบจ.อุทัยธานี

สํารวจคลองธรรมชาติ  อบจ.อุทัยธานี
15 ทําแผนที่กรมบังคับคดี ไซน-เทค ฯ กรมบังคับคดี



สรุปผลงาน (งานสํารวจ)
โครงการเลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

16 สํารวจทําแผนที่สถานีอนามัยเกาะลาน ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

สํารวจทําแผนที่สวนสุขภาพ ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

สํารวจทําแผนที่สนามกีฬา ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

สํารวจทําแผนที่ทาเทียบเรือ ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

สํารวจถนนเกาะลาน ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

17 สํารวจตั้งเสา  TOWER เซค-เอ็นจิเนีย ฯ เซค-เอ็นจิเนีย ฯ

18 สํารวจริมตล่ิงแมน้ํากระบุรี ไซน-เทค ฯ เทศบาลบางน้ําจืด

เทศบาลบางน้ําจืด อ.กระบุรี

จ.ระนอง  วิชากร กรมโยธาธิการ

19 สํารวจทําแผนที่กรุงซิงฮิลล ไซน-เทค ฯ กรุงซิงฮิลลรีสอรท

รีสอรท อ.นพพิตํา  จ.นครศรีธรรมราช
20 สํารวจทําแผนที่วัดเกาะธรรมประทีป ไซน-เทค ฯ เทศบาลทาขาม

อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี

21 สํารวจงานเวณคืนที่ดินรถไฟ AEC การรถไฟ

ยกระดับเขาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แหงประเทศไทย

22 สํารวจทําแผนที่บริษัท ไอ.ซี.ซี จํากัด - บริษัท ไอ.ซี.ซี

(มหาชน) จํากัด (มหาชน)

23 สํารวจทําแผนที่บริษัทมหาชัยฟูด - มหาชัยฟูด

แอนดเทรดดิ้ง  จํากัด แอนดเทรดดิ้ง จํากัด

ฯลฯ




