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1.บทน้า 
 การทดสอบเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Load Test น้ีสามารถตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของเสาเข็มเบื้องต้น                      
หาก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม การกระจายหนว่ยแรงเสียดทานของเสาเข็ม ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกท่ีปลายเข็ม     
ความสัมพันธ์ระหว่างการน้้าหนักบรรทุกและการทรุดตัว ค่าหน่วยแรงเค้นอัดและแรงเค้นดึงที่เกิดข้ึนระหว่างการทดสอบ              
และทราบถึงประสิทธิภาพของปั้นจั่นตอกเสาเข็ม 
  
 Dynamic Load Test เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ทดสอบนอกเหนือจากวิธี Static Load Test เนื่องจากใช้อุปกรณ์ 
ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้สะดวก ทดสอบได้รวดเร็ว ราคาไม่แพง และทดสอบได้ท้ังกับเสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ 
เสาเข็มคอนกรีต เหล็ก และไม้ ซึ่งเทคนิค การทดสอบแบบ Dynamic Load Test น้ีได้มีการทดสอบเปรียบเทียบ 
กับการทดสอบแบบ Static load Test พบว่ามีผลใกล้เคียงกันมาก จึงมีความน่าเชื่อถือและเหมาะส้าหรับน้าไป 
ตรวจสอบเพื่อหาก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มในการก่อสร้าง 
   
 การทดสอบ Dynamic Load Test สามารถท้าการทดสอบได้ 2 ลักษณะตามช่วงเวลาการทดสอบ ดังนี้ 
1. Initial Driving Test (IDT) เป็นการทดสอบระหว่างการตอกเสาเข็ม โดยติดต้ังอุปกรณ์วัดและบันทึก 
    คลื่นสัญญาณสะท้อนไปเป็นช่วงๆ ตลอดการตอกเสาเข็ม ท้าให้ทราบข้อมูลที่ระดับปลายเข็มต่างๆ                                       

ค่าก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกที่ได้นี้จะต่้าเนื่องจากดินรอบเสาเข็มยังไม่คืนสภาพ 
 1.1 End of Driving Test (EDT) เป็นการทดสอบทันทีเมื่อตอกเสาเข็มถึงระดับปลายเสาเข็มที่ก้าหนด                      

ค่าก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกที่ได้นี้จะต่้าเนื่องจากดินรอบเสาเข็มยังไม่คืนสภาพ 
2. Re-Strike Driving Test (RDT) เป็นการทดสอบหลังการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ โดยทิ้งระยะเวลาพอสมควร 
   ให้ดินรอบเสาเข็มคืนสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติกายภาพของ 
    ดิน (โดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 10-14 วัน) ค่าก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกที่ได้นี้จะใกล้เคียงกับวิธี Static Load Test 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบ 
 1. PDA (Pile Driving Analyzer) เครือ่งประมวลผลการทดสอบ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึก 
     ข้อมูล เครื่องแปลงสัญญาณและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. Strain Transducers ส้าหรับวัดสัญญาณหน่วยแรงที่เกิดขึ้นขณะท้าการทดสอบ 
 3. Accelerometer Sensors ส้าหรับวัดสัญญาณคลื่นความเร็วที่เกิดขึ้นขณะท้าการทดสอบ 
 4. แหล่งก้าเนิดคลื่น ใช้ตุ้มเหล็กเป็นตัวก้าเนิดคลื่นความเค้นอัด 
 5. ปั้นจั่นหรือรถเครน ส้าหรับยกตุ้มเหล็ก กระแทกลงบนหัวเสาเข็มทดสอบอย่างอิสระที่รองรับด้วย หมวก 
     ครอบเสาเข็ม (Pile cap) 
 6. ใช้สว่านเจาะคอนกรีต เพือ่ยึด Strain Transducers และ Accelerometer Sensors  

           1 

 



 
 

3. มาตรฐานและวิธกีารทดสอบ 
 เครือ่งมือ อุปกรณ์การทดสอบและวิธีการทดสอบเป็น ไปตามมาตรฐาน ASTM D-4945 หรือ มาตรฐาน 
AASHTOT 298 โดยมีวิธีการทดสอบดังนี้ 
 1.บันทึกข้อมูลเสาเข็มทดสอบ เช่น หมายเลขเสาเข็ม ชนิด ขนาด และความยาว เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการวิเคราะห์ 
 2.ปรับหัวเสาเข็มให้เรียบ โดยเฉพาะเสาเข็มเจาะ โดยการตัดหัวเสาเข็มและครอบหัวเสาเข็มด้วย Non-Shrink 
Cement หรือหล่อ Pile Cap เพื่อให้หัวเสาเข็มแข็งแรง สามารถรับแรงกระแทกจากตุ้มน้้าหนักได้ 
 3.ก้าหนดต้าแหน่ง เพื่อท้าการยึดติดตั้ง Strain Transducers และ Accelerometer Sensors กับผิวด้านข้าง 
หน้าเต็มของเสาเข็มทดสอบ 2 ด้านตรงข้ามกัน โดยการใช้สว่านเจาะคอนกรีตที่ระยะประมาณ 1.00-1.50 เท่า 
ของหน้าตัดเสาเข็ม วัดจากระดับหัวเสาเข็มทดสอบ 
 4.ติดต้ังตุ้มน้้าหนักส้าหรับทดสอบ 
 5.ปรับ Calibrate ตัววัดสัญญาณเครื่องมือทดสอบให้อยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสม 
 6.ท้าการตอกทดสอบโดยกระแทกตุ้มเหล็ก ลงบนหัวเสาเข็มที่รองรับแรงกระแทกด้วยหมวกครอบหัวเสาเข็ม 
(Pile Cap) ปูรองทับด้วยไม้อัดและกระสอบหนา 
 7.ทดสอบประมาณ 3-4 ครั้ง(ระยะยกต่างๆกัน)หรือตามเหมาะสม โดยในแต่ละครั้งที่ทดสอบจะตรวจสัญญาณที่ 
เกิดขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่ (ไม่มี Bending เกิดขึ้นในขณะตอก) และวัดค่าการทรุดตัวในแต่ละครั้งที่ท้าการ 
ทดสอบเสาเข็ม 
 8. น้าสัญญาณที่ท้าการทดสอบในสนามที่ถูกต้อง โดยมีระยะการทรุดตัวที่เหมาะสม ไปท้าการวิเคราะห์ที่
ส้านักงานต่อไป 
 

4. รายงานผลการทดสอบ 
 เมื่อได้ข้อมูลจากภาคสนาม บริษัทฯ จะท้าการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม CAPWAP เพื่อน้าเสนอ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของเสาเข็มทดสอบ เช่น หมายเลขเสาเข็ม ชนิด ขนาด และความยาว เป็นต้น 
 2. ก้าลงัรับน้้าหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็ม 
 3. การกระจายหน่วยแรงเสียดทานของเสาเข็ม (Skin Friction) 
 4. ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกที่ปลายเข็ม (Toe Bearing) 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการน้้าหนักบรรทุก และการทรุดตัว (Load – Settlement Curve) 
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การเตรยีมหัวเสาเข็มเจาะส้าหรับการทดสอบ 
 1. ขุดดินรอบเสาเข็มให้มีระยะห่างจากผิวเสาเข็มที่จะท้าการทดสอบ โดยรอบประมาณ 0.60-0.80 เมตร       
และความลึกประมาณ 2 เท่า ของหน้าตัดเสาเข็มที่ท้าการทดสอบ 
 2. ท้าการตัดหัวเสาเข็มส่วนด้านบนของเสาเข็มที่มีเศษดินปะปนในคอนกรีต โดยให้ตัดลงไปถึงเนื้อคอนกรีต      
ที่มีความสมบูรณ์ และตัดเหล็กเสริมให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวเสาเข็ม 
 3. น้าปูน Non-Shrink Grout (SIKA or LANGO) รับก้าลังอัดประลัยได้ไม่น้อยกว่า 350 ksc. เทบนหัวเสาเข็ม
โดยท้าแบบรัดรอบหัวเสาเข็มตามหน้าตัด ให้มีความหนาประมาณ 5-7 เซนติเมตร 
 

การเตรยีมหัวเสาเข็มตอกส้าหรับการทดสอบ 
 1. ขุดดินรอบเสาเข็มให้มีระยะห่างจากผิวเสาเข็มที่จะท้าการทดสอบ โดยรอบประมาณ 0.60-0.80 เมตร       

และความลึกประมาณ 2 เท่า ของหน้าตัดเสาเข็มที่ท้าการทดสอบ  (ยกเว้นกรณีหัวเสาเข็มโผล่เหนือพื้นดินตามระยะ

ประมาณ 2 เท่าของหน้าตัดเสาเข็มหรืออาจจะมากกว่าไม่จ้าเป็นต้องขุดเปิดเสาเข็มอีก) 

 2. ท้าการตัดหัวเสาเข็มส่วนด้านบนของเสาเข็มที่มีการแตกร้าวของคอนกรีต โดยให้ตัดลงไปต้่ากว่ารอยแตกร้าว
ของคอนกรีตประมาณ 30 cm. ที่มีความสมบูรณ์ และตัดเหล็กเสริมให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวเสาเข็ม  (ในกรณีที่หัว
เสาเข็มแตกร้าวเกิน 20 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม แต่ถ้าหัวเสาเข็มไม่แตกร้าวก็ให้ใช้หัวเดิมในการทดสอบ เพราะ
เสาเข็มตอกหัวเสาเข็มท้าขึ้นมาเพื่อรับแรงกระแทกของการตอกอยู่แล้ว จึงไม่จ้าเป็นต้องท้าอะไรเพิ่มเต่ิม) 
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Designation: D4945 − 17

Standard Test Method for
High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations1

This standard is issued under the fixed designation D4945; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (´) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

1. Scope*

1.1 This dynamic test method covers the procedure for
applying an axial impact force with a pile driving hammer or
a large drop weight that will cause a relatively high strain at the
top of an individual vertical or inclined deep foundation unit,
and for measuring the subsequent force and velocity response
of that deep foundation unit. While in this standard force and
velocity are referenced as “measured,” they are typically
derived from measured strain and acceleration values. High-
strain dynamic testing applies to any deep foundation unit, also
referred to herein as a “pile,” which functions in a manner
similar to a driven pile or a cast-in-place pile regardless of the
method of installation, and which conforms with the require-
ments of this test method.

1.2 This standard provides minimum requirements for dy-
namic testing of deep foundations. Plans, specifications, or
provisions (or combinations thereof) prepared by a qualified
engineer may provide additional requirements and procedures
as needed to satisfy the objectives of a particular test program.
The engineer in responsible charge of the foundation design,
referred to herein as the “Engineer”, shall approve any
deviations, deletions, or additions to the requirements of this
standard.

1.3 The proper conduct and evaluation of high-strain dy-
namic tests requires special knowledge and experience. A
qualified engineer should directly supervise the acquisition of
field data and the interpretation of the test results so as to
predict the actual performance and adequacy of deep founda-
tions used in the constructed foundation. A qualified engineer
shall approve the apparatus used for applying the impact force,
driving appurtenances, test rigging, hoist equipment, support
frames, templates, and test procedures.

1.4 The text of this standard references notes and footnotes
which provide explanatory material. These notes and footnotes
(excluding those in tables and figures) shall not be considered
as requirements of the standard. The word “shall” indicates a
mandatory provision, and the word “should” indicates a

recommended or advisory provision. Imperative sentences
indicate mandatory provisions.

1.5 Units—The values stated in SI units are to be regarded
as standard. No other units of measurement are included in this
standard. Reporting of test results in units other than SI shall
not be regarded as nonconformance with this test method.

1.6 All observed and calculated values shall conform to the
guidelines for significant digits and rounding established in
Practice D6026.

1.6.1 The procedures used to specify how data are collected/
recorded and calculated in this standard are regarded as the
industry standard. In addition, they are representative of the
significant digits that should generally be retained. The proce-
dures used do not consider material variation, purpose for
obtaining the data, special purpose studies, or any consider-
ations for the user’s objectives; and it is common practice to
increase or reduce significant digits of reported data to com-
mensurate with these considerations. It is beyond the scope of
this standard to consider significant digits used in analysis
methods for engineering design.

1.7 This standard does not purport to address all of the
safety concerns, if any, associated with its use. It is the
responsibility of the user of this standard to establish appro-
priate safety, health, and environmental practices and deter-
mine the applicability of regulatory limitations prior to use.
For a specific precautionary statement, see Note 4.

1.8 This international standard was developed in accor-
dance with internationally recognized principles on standard-
ization established in the Decision on Principles for the
Development of International Standards, Guides and Recom-
mendations issued by the World Trade Organization Technical
Barriers to Trade (TBT) Committee.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:2

C469 Test Method for Static Modulus of Elasticity and
Poisson’s Ratio of Concrete in Compression

D198 Test Methods of Static Tests of Lumber in Structural
Sizes

1 This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee D18 on Soil and
Rock and is the direct responsibility of Subcommittee D18.11 on Deep Foundations.

Current edition approved Nov. 1, 2017. Published December 2017. Originally
approved in 1989. Last previous edition approved in 2012 as D4945 – 12. DOI:
10.1520/D4945-17.

2 For referenced ASTM standards, visit the ASTM website, www.astm.org, or
contact ASTM Customer Service at service@astm.org. For Annual Book of ASTM
Standards volume information, refer to the standard’s Document Summary page on
the ASTM website.

*A Summary of Changes section appears at the end of this standard

Copyright © ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959. United States

This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the
Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.
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D653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained
Fluids

D1143/D1143M Test Methods for Deep Foundations Under
Static Axial Compressive Load

D3689 Test Methods for Deep Foundations Under Static
Axial Tensile Load

D3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies
Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as
Used in Engineering Design and Construction

D6026 Practice for Using Significant Digits in Geotechnical
Data

3. Terminology

3.1 Definitions:
3.1.1 For definitions of common technical terms in this

standard, refer to Terminology D653.

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:
3.2.1 cast in-place pile, n—a deep foundation unit made of

cement grout or concrete and constructed in its final location,
for example, drilled shafts, bored piles, caissons, auger cast
piles, pressure-injected footings, etc.

3.2.2 deep foundation, n—a relatively slender structural
element that transmits some or all of the load it supports to the
soil or rock well below the ground surface, that is, a driven
pile, a cast-in-place pile, or an alternate structural element
having a similar function.

3.2.3 deep foundation cushion, n—the material inserted
between the helmet on top of the deep foundation and the deep
foundation (usually plywood).

3.2.4 deep foundation impedance, n—a measure of the deep
foundation’s resistance to motion when subjected to an impact
event.

3.2.4.1 Discussion—Deep foundation impedance can be
estimated by multiplying the cross-sectional area by the
dynamic modulus of elasticity and dividing the product by the
wave speed. Alternatively, the impedance can be estimated by
multiplying the mass density by the wave speed and cross-
sectional area.

Z 5 ~EA/c! 5 ρcA (1)

where:
Z = impedance,
E = dynamic modulus of elasticity,
A = pile cross-sectional area,
c = wave speed, and
ρ = mass density.

3.2.5 driven pile, n—a deep foundation unit made of pre-
formed material with a predetermined shape and size and
typically installed by impact hammering, vibrating, or pushing.

3.2.6 follower, n—a structural section placed between the
impact device and the deep foundation during installation or
testing.

3.2.7 hammer cushion, n—the material inserted between the
hammer striker plate and the helmet on top of the deep
foundation.

3.2.8 impact event, n—the period of time during which the
deep foundation is moving due to the impact force application.
See Fig. 1.

3.2.9 impact force, n—the transient force applied to the top
of the deep foundation element.

3.2.10 mandrel, n—a stiff structural member placed inside a
thin shell to allow impact installation of the thin section shell.

3.2.11 moment of impact, n—the first time after the start of
the impact event when the acceleration is zero. See Fig. 1.

FIG. 1 Typical Force and Velocity Traces Generated by the Apparatus for Obtaining Dynamic Measurements

D4945 − 17

2

Copyrighted material licensed to NARONGSAK SUKJAI on 2019-08-14 for licensee's use only.
No further reproduction or networking is permitted.  Distributed by Clarivate Analytics (US) LLC, www.techstreet.com.

https://doi.org/10.1520/D0653
https://doi.org/10.1520/D0653
https://doi.org/10.1520/D1143_D1143M
https://doi.org/10.1520/D1143_D1143M
https://doi.org/10.1520/D3689
https://doi.org/10.1520/D3689
https://doi.org/10.1520/D3740
https://doi.org/10.1520/D3740
https://doi.org/10.1520/D3740
https://doi.org/10.1520/D6026
https://doi.org/10.1520/D6026


3.2.12 particle velocity, n—the instantaneous velocity of a
particle in the deep foundation as a strain wave passes by.

3.2.13 restrike, n or v—the redriving of a previously driven
pile, typically after a waiting period of 15 min to 30 days or
more, to assess changes in ultimate axial compressive static
capacity during the time elapsed after the initial installation.

3.2.14 wave speed, n—the speed with which a strain wave
propagates through a deep foundation.

3.2.14.1 Discussion—The wave speed is a property of the
deep foundation composition and for one-dimensional wave
propagation is equal to the square root of the quotient of the
Modulus of Elasticity divided by mass density: c = (E/ρ)1/2. For
wood and concrete piles, the wave speed is the average wave
speed over the pile length.

4. Significance and Use

4.1 This test method obtains the force and velocity induced
in a pile during an axial impact event (see Figs. 1 and 2). Force
and velocity are typically derived from measured strain and
acceleration. The Engineer may analyze the acquired data
using engineering principles and judgment to evaluate the
integrity of the pile, the performance of the impact system, and
the maximum compressive and tensile stresses occurring in the
pile.

4.2 If sufficient axial movement occurs during the impact
event, and after assessing the resulting dynamic soil response
along the side and bottom of the pile, the Engineer may analyze

the results of a high-strain dynamic test to estimate the ultimate
axial static compression capacity (see Note 1). Factors that
may affect the axial static capacity estimated from dynamic
tests include, but are not limited to the:

(1) pile installation equipment and procedures,
(2) elapsed time since initial installation,
(3) pile material properties and dimensions,
(4) type, density, strength, stratification, and saturation of

the soil, or rock, or both adjacent to and beneath the pile,
(5) quality or type of dynamic test data,
(6) foundation settlement,
(7) analysis method, and
(8) engineering judgment and experience.

If the Engineer does not have adequate previous experience
with these factors, and with the analysis of dynamic test data,
then a static load test carried out according to Test Method
D1143/D1143M should be used to verify estimates of static
capacity and its distribution along the pile length. Test Method
D1143/D1143M provides a direct and more reliable measure-
ment of static capacity.

NOTE 1—The analysis of a dynamic test will under predict the ultimate
axial static compression capacity if the pile movement during the impact
event is too small. The Engineer should determine how the size and shape
of the pile, and the properties of the soil or rock beneath and adjacent to
the pile, affect the amount of movement required to fully mobilize the
static capacity. A permanent net penetration of as little as 2 mm per impact
may indicate that sufficient movement has occurred during the impact
event to fully mobilize the capacity. However, high displacement driven
piles may require greater movement to avoid under predicting the static
capacity, and cast-in-place piles often require a larger cumulative perma-
nent net penetration for a series of test blows to fully mobilize the
capacity. Static capacity may also decrease or increase over time after the
pile installation, and both static and dynamic tests represent the capacity
at the time of the respective test. Correlations between measured ultimate
axial static compression capacity and dynamic test estimates generally
improve when using dynamic restrike tests that account for soil strength
changes with time (see 6.8).

NOTE 2—Although interpretation of the dynamic test analysis may
provide an estimate of the pile’s tension (uplift) capacity, users of this
standard are cautioned to interpret conservatively the side resistance
estimated from analysis of a single dynamic measurement location, and to
avoid tension capacity estimates altogether for piles with less than 10 m
embedded length. (Additional transducers embedded near the pile toe may
also help improve tension capacity estimates.) If the Engineer does not
have adequate previous experience for the specific site and pile type with
the analysis of dynamic test data for tension capacity, then a static load test
carried out according to Test Method D3689 should be used to verify
tension capacity estimates. Test Method D3689 provides a direct and more
reliable measurement of static tension capacity.

NOTE 3—The quality of the result produced by this test method is
dependent on the competence of the personnel performing it, and the
suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the
criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent
and objective testing/sampling/inspection/etc. Users of this test method
are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself
assure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice
D3740 provides a means of evaluating some of those factors.

5. Apparatus

5.1 Impact Device—A high-strain dynamic test measures
the pile response to an impact force applied at the pile head and
in concentric alignment with its long axis (see Figs. 2 and 3).
The device used to apply the impact force should provide
sufficient energy to cause pile penetration during the impact
event adequate to mobilize the desired capacity, generally

FIG. 2 Typical Arrangement for High-Strain Dynamic Testing of a
Deep Foundation
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producing a maximum impact force of the same order of
magnitude, or greater than, the ultimate pile capacity (static
plus dynamic). The Engineer may approve a conventional pile
driving hammer, drop weight, or similar impact device based
on predictive dynamic analysis, experience, or both. The
impact shall not result in dynamic stresses that will damage the
pile, typically less than the yield strength of the pile material
after reduction for potential bending and non-uniform stresses
(commonly 90 % of yield for steel and 85 % for concrete). The
Engineer may require cushions, variable control of the impact
energy (drop height, stroke, fuel settings, hydraulic pressure,
etc.), or both to prevent excessive compressive and tensile
stress in the pile during all phases of pile testing. In case of a
drop mass, the weight of the mass should be at least 1 to 2 %
of the desired ultimate test capacity.

5.2 Dynamic Measurements—The dynamic measurement
apparatus shall include transducers mounted externally on the
pile surface, or embedded within a concrete pile, that are
capable of independently measuring strain and acceleration
versus time during the impact event at a minimum of one
specific location along the pile length as described in 5.2.7.

5.2.1 External Transducers—For externally mounted
transducers, remove any unsound or deleterious material from
the pile surface and firmly attach a minimum of two of each of

type of transducer at a measurement location that will not
penetrate the ground using bolts, screws, glue, solder, welds, or
similar attachment.

5.2.2 Embedded Transducers—Position the embedded
transducers at each measurement location prior to placing the
pile concrete, firmly supported by the pile reinforcement or
formwork to maintain the transducer location and orientation
during the concrete placement. When located near the pile
head, one of each type of embedded transducer located at the
centroid of the pile cross-section should provide adequate
measurement accuracy, which may be checked by proportion-
ality (see 6.9). Embedded transducers installed along the pile
length and near the pile toe help define the distribution of the
dynamic load within the pile, but usually require data quality
checks other than proportionality, such as redundant transduc-
ers (see 6.9). Embedded transducers shall provide firm anchor-
age to the pile concrete to obtain accurate measurements; the
anchorage and sensors should not significantly change the pile
impedance.

5.2.3 Transducer Accuracy—The transducers shall be cali-
brated prior to installation or mounting to an accuracy of 3 %
throughout the applicable measurement range. If damaged or
functioning improperly, the transducers shall be replaced,
repaired and recalibrated, or rejected. The design of
transducers, whether mounted or embedded as single units or
as a combined unit, shall maintain the accuracy of, and prevent
interference between, the individual measurements. In general,
avoid mounting or embedding acceleration, velocity, or dis-
placement transducers so that they bear directly on the force or
strain transducers, and place all transducers so that they have
immediate contact with the pile material.

5.2.4 Transducers to Obtain the Force Data:
5.2.4.1 Strain Transducers—The strain transducers shall

include compensation for temperature effects, and shall have
linear output over the full operating range (typically between
–2000 and +2000 microstrain plus an additional allowance for
possible strain induced by mounting on a rough surface).
Attachment points shall be spaced (dimensions S and H in
Figs. 4-7) no less than 50 mm and no more than 100 mm apart.
When attached to the pile, their natural frequency shall be in
excess of 2000 Hz.

5.2.4.2 Force Transducers—As an alternate to strain
transducers, axial force measurements can be made by force
transducers placed between the pile head and the impact
device, or affixed in the pile cross-section, although such
transducers may alter the dynamic characteristics of the driving
system, the dynamic pile response, or both. Force transducers
shall have impedance between 50 and 200 % of the pile
impedance. The output signal shall be linearly proportional to
the axial force, even under eccentric load application. The
connection between the force transducers and the deep foun-
dation shall have the smallest possible mass and least possible
cushion necessary to prevent damage.

5.2.5 Transducers to Obtain the Velocity Data:
5.2.5.1 Acceleration Transducers (or Accelerometers): Ve-

locity data shall be obtained by using the dynamic measure-
ment apparatus to integrate the acceleration signals from
accelerometers. The accelerometers shall be directly attached

NOTE 1—Strain transducer and accelerometer may be combined into
one unit on each side of the deep foundation.
FIG. 3 Schematic Diagram of Apparatus for Dynamic Monitoring

of Deep Foundations
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to the pile surface, mounted to the pile with small rigid (solid,
nearly cubic shape) metal blocks, or embedded in the pile. Do
not use overhanging brackets or plastic mounting blocks that
can deform during impact. Accelerometers shall be linear to at
least 1000 g and 1000 Hz for concrete piles. For steel piles, it
is advisable to use accelerometers that are linear to at least
2000 g and 2000 Hz. For piezoelectric accelerometers using an
AC coupled signal path, the resonant frequency shall be above
30 000 Hz when rigidly mounted, or above 10 000 Hz if the
mounting is damped, and the time constant shall be at least 1.0
s to preserve the low frequency signal content. If piezoresistive
accelerometers are used, then they should have a resonant
frequency of at least 2500 Hz and a damped mounting.

5.2.5.2 Velocity or Displacement Transducers—As an alter-
native to acceleration transducers, velocity or displacement
transducers may be used to obtain velocity data, provided they
are equivalent in performance to the specified acceleration
transducers.

5.2.6 Combined Transducers—Force and velocity instru-
mentation may use individual transducers connected separately
to the pile, or transducers connected together and attached to
the pile as a combined unit.

5.2.7 Placement of Transducers—To avoid irregular stress
concentrations at the ends of the pile, locate transducers a
distance of at least 1.5 times the pile width from the top (or
bottom) of pile as illustrated in Figs. 4-7. (These figures are

typical, but not exclusionary.) Align transducers with their
sensitive direction parallel to the long axis of the pile. Arrange
strain transducers so that when averaged their measurements
cancel axial bending stresses. Arrange accelerometers so that
when averaged their measurements cancel movements due to
bending. Unless located at the pile centroid, place similar types
of transducer so that they are symmetrically opposed and
equidistant from the pile centroid in a plane perpendicular to
the pile axis. Verify the final position, firm connection, and
alignment of all transducers, both external and embedded.
Section 6.9 describes an important proportionality check re-
quired for both external and embedded transducers that helps
verify measurement accuracy.

5.3 Signal Transmission—The signals from the transducers
shall be transmitted to the apparatus for recording, processing,
and displaying the data (see 5.4) by means of a cable or
wireless equivalent. An intermediate apparatus may be used for
initial signal processing prior to transmission of the signal data
to the apparatus for recording, processing, and displaying the
data if the processing functions it provides meet the require-
ments of 5.4. Cables shall be shielded to limit electronic and
other transmission interference. If wireless transmission is
used, the signals arriving at the apparatus shall accurately
represent the continuity and magnitude of the transducer
measurements over the frequency range of the dynamic mea-
surement apparatus.

5.4 Recording, Processing, and Displaying Data:

NOTE 1—Shown as separate transducers or alternative combined
transducers.

FIG. 4 Typical Arrangement for Attaching Transducers to Pipe
Piles

NOTE 1—Shown as separate transducers.
FIG. 5 Typical Arrangement for Attaching Transducers to Con-

crete Piles
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5.4.1 General—The signals from the transducers (see 5.2)
shall be transmitted during the impact event to an apparatus for
recording, processing, and displaying the data. The apparatus
shall include a visual graphics display of the force and velocity
versus time, non-volatile memory for retaining data for future
analysis, and a computational means to provide results consis-
tent with Engineer’s field testing objectives, for example,
maximum stresses, maximum displacement, energy transferred
to the pile, etc. The apparatus for recording, processing, and
displaying data shall include compensation for temperature
effects and provide a self-calibration check of the apparatus for
recording, processing and displaying. No error shall exceed
2 % of the maximum signal expected. Fig. 3 shows a typical
schematic arrangement for this apparatus.

5.4.2 Recording Data—The raw data from the transducers
shall be recorded on site, electronically in digital form, with a
minimum of 12 bit ADC resolution and including at most only
the minimal processing required to obtain the force and
velocity. Transducer data recorded after minimal processing
shall also record the information required to recover the raw
data signals for later reprocessing as needed, for example,
calibrations, wave speed, mass density, pile area, etc. When
determining velocity by analog integration of acceleration, or
analog differentiation of displacement, use a minimum sample
frequency for each data channel of 5000 Hz for concrete piles
and 10 000 Hz for timber or steel piles. When determining
velocity by digital integration of acceleration, or digital differ-

entiation of displacement, use a minimum sample frequency
for each data channel of 10 000 Hz for concrete piles and 40
000 Hz for timber or steel piles. Both analog and digital
processing shall include signal conditioning that retains the
frequency content appropriate to the sampling rate of the
interpreted velocity signal. The minimum total time sampled
for each impact event shall be the greater of 100 milliseconds
or 3L/c (where L is the pile length and c is the pile material
wave speed) with most of this time following the moment of
impact as shown in Fig. 1.

5.4.3 Processing Data—As a minimum, the apparatus for
processing signals from the transducers shall provide the
following functions:

5.4.3.1 Force Data—The apparatus shall provide signal
conditioning for the force measurement system. If strain
transducers are used (see 5.2.4.1), the apparatus shall derive the
net axial force on the cross-section of the pile. The force output
shall be balanced to a reference level (for example, zero) prior
to the impact event.

5.4.3.2 Velocity Data—If accelerometers are used (see
5.2.5.1), the apparatus shall integrate the acceleration over time
to obtain velocity. If displacement transducers are used, the
apparatus shall differentiate the displacement over time to
obtain velocity. If required, the apparatus shall zero the

NOTE 1—Shown as combined transducers.
FIG. 6 Typical Arrangement for Attaching Transducers to Wood

Piles
NOTE 1—Shown as separate transducers.

FIG. 7 Typical Arrangement for Attaching Transducers to H-Piles
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velocity between impact events and shall adjust the velocity
record to account for transducer zero drift during the impact
event.

5.4.3.3 Signal Conditioning—The signal conditioning for
force and velocity shall have equal frequency response curves
to avoid relative phase shifts and relative amplitude differences
and retain all frequency components in the data below at least
2000 Hz.

5.4.4 Display of Data—For each impact event, the raw or
processed signals from the transducers specified in 5.2 shall be
displayed during data acquisition or replay as a function of
time, such as on a digital graphics display.

5.4.5 Field Supervision—A qualified engineer shall directly
supervise all field testing and assess data quality and reliability
for later detailed evaluation (see 6.9). Alternatively, field
personnel may transmit the data concurrently as acquired to a
qualified engineer supervising the testing from a remote
location.

6. Procedure

6.1 General—Allow sufficient time for driven and cast-in-
place deep foundations constructed of concrete to gain ad-
equate structural strength prior to testing. Record applicable
project information (Section 7). Attach the transducers (Section
5) to the deep foundation, perform any calibration checks
recommended by the equipment manufacturer, and take the
dynamic measurements for the impacts during the interval to
be monitored together with routine observations of number of
blows per unit penetration (“blow count”) or set per blow.
Determine the response of a driven pile to the high-strain
dynamic test from a minimum of ten impact records during
initial driving and, when used for soil resistance computations,
normally from one or two representative blows at the begin-
ning of a restrike. In case of cast-in-place pile, determine the
response from one or two representative blows from the test.

NOTE 4—Warning—Never approach a deep foundation being tested
while the hammer or large drop weight is operating as materials or
appurtenances may break free and jeopardize the safety of persons in the
vicinity. Preferably the contractor crew will attach the transducers to the
pile.

6.2 Determination of Wave Speed for Deep Foundations—
The wave speed of concrete or wood piles should preferably be
determined from an early impact event if a tensile reflection
from the pile toe is clearly identified. Divide two times the
length of pile below transducers by the observed time between
start of the impact (for example, initial sharp rise of the signal)
and the start of the tensile reflection (for example, later relative
velocity increase) to obtain the wave speed. For piles with
instrumentation at both the head and near the toe, the wave
speed can be calculated from dividing the distance between
these locations by the time between impact arrivals at these
locations. The wave speed of steel piles can be assumed as
5123 m/s. Assumed wave speed values should be verified
directly or indirectly if possible. The overall wave speed
observed during a high-strain event as described above may
differ (typically slower) from the local wave speed used to
compute impedance because of variability in pile properties,
degradation of pile material during repeated hammer blows, or
splices in the pile length.

6.3 Determination of Mass Density of Deep Foundations—
The density of each wood pile shall be determined from the
total weight of the pile, or a sample of the pile, the correspond-
ing volume, and the gravitational constant. The density of
concrete or grout can be measured in a similar manner.
Alternately, the density of concrete piles is often assumed to be
2450 kg/m3 and the density of grout used for auger-cast or
similar types of piles is often assumed to be 2150 kg/m3. The
mass density of structural steel piles can be assumed as 7850
kg/m3. The mass density of composite deep foundations, such
as concrete filled steel pipes, can be computed from a weighted
average of the areas of the materials at each differing cross-
section. Assumed and computed values of mass density should
be verified directly if possible, or indirectly through their effect
on impedance and proportionality (see 6.9).

6.4 Determination of Dynamic Modulus of Elasticity of
Deep Foundations—The dynamic modulus of elasticity (E) for
concrete, wood, steel, or composite piles can be computed as
the product of the square of the wave speed (determined as
indicated in 6.2) times the mass density (E = ρc2). The dynamic
modulus of elasticity may be assumed as 207 × 106 kPa for
structural steel. Assumed and computed values of the dynamic
modulus of elasticity should be verified directly if possible, or
indirectly through their effect on impedance and proportional-
ity (see 6.9).

NOTE 5—Alternatively, the static modulus of elasticity for concrete
piles and wood piles may be determined from measurements made during
a compression test performed in accordance with Test Methods C469 or
D198 respectively. The Engineer should then estimate the dynamic
modulus (typically assumed 10 % greater) from this measurement.

6.5 Preparation—Mark the pile clearly at appropriate unit
intervals to prepare for recording blow counts. Attach the
transducers as described in Section 5. Determine the pile wave
speed (see 6.2) and density (see 6.3). For concrete piles or
concrete filled pipe piles, place a pile cushion made of plywood
or other material with similar stiffness on top of the pile. For
concrete filled pipe piles, the concrete must completely fill the
pile top so that the impact is transferred through the pile
cushion to the concrete. Position the impact device on the pile
head to apply the impact force concentric with the long axis of
the pile. Prepare the apparatus for recording, processing, and
displaying data to receive the dynamic measurements and
balance the strain (or force) and acceleration signals to their
respective reference levels (for example, zero).

6.6 Recording Hammer Information—Record the mass of
the hammer ram or drop weight. For drop hammers and single
acting diesel and air/steam/hydraulic hammers, record the drop
height of the ram or the ram travel length. For double acting
diesel hammers, measure the bounce pressure, and for double
acting steam or compressed air hammers, measure the steam or
air pressure in the pressure line to the hammer. For hydraulic
hammers or any of the previously listed hammer types, record
the kinetic energy from the hammer readout when available.
Record the number of impact blows per minute delivered by
the hammer.

6.7 Taking Measurements—Take, record, and display force
and velocity measurements for each impact event. Compare the
force and the product of velocity and impedance at the moment
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of impact (see 6.9). Obtain the net permanent displacement per
impact from the pile driving blow count record, or from marks
placed on the pile prior to and after the test using the same
reference, directly from the displacement transducers (if used),
or by integration of the velocity versus time record (typically
less reliable). Obtain the maximum energy transferred to the
location of the transducers from the integral over time of force
multiplied by velocity.

6.8 Time of Testing—Dynamic tests performed during the
initial installation of a driven pile typically monitor the
performance of the impact device, the driving stresses in the
pile, the pile integrity, and relative changes in capacity. If the
test results are used for static capacity computations, then
dynamic measurements should (also) be performed during
restrikes of the deep foundation, after waiting a period of time
following the initial installation sufficient to allow pore water
pressure and soil strength changes to occur. (See Note 1.)

6.9 Data Quality Checks—Confirm the accuracy of dynamic
measurements obtained near the pile head by periodically
checking that the average of the measured force signals and the
product of the impedance and the average of the measured
velocity signals agree proportionally at the moment of impact.
Do not expect proportionality when reflections occur from pile
impedance changes nearby and below the transducers or from
soil resistance, such as for transducers near the pile bottom or,
depending on the rise time to the initial force peak, transducers
located between the pile head and the bottom. Reject non
proportional data. Two velocity signals should generally agree
well at a particular measurement location, even though the two
force signals may indicate significant bending. Two embedded
strain measurements made in close proximity to the pile axis at
the same location, or at adjacent locations on the pile axis, can
provide a consistency check of each other. For piles with a high
percentage of end bearing, analysis of measurements made
near the pile head may provide confirmation of measurements
near the pile bottom. For an impact device delivering relatively
similar impacts, the force and velocity versus time over a series
of consecutive impact events should be relatively consistent.
Consistent and proportional signals of (average) force versus
(average) velocity times pile impedance are the result of the
transducer systems performing properly and the apparatus for
recording, processing, and displaying data being properly
calibrated. If the signals are not consistent, or are not in
proportionality agreement, investigate the cause and correct as
necessary. If the cause is loose or misaligned instrumentation,
then correct the problem prior to continuing the test. If the
cause is determined to be a transducer malfunction, it must be
repaired or recalibrated, or both, before further use. If the cause
cannot be determined and rectified, then the test is to be
rejected. Perform self-calibration checks of the apparatus used
for recording, processing, and displaying data periodically
during testing as recommended by the manufacturer, and
recalibrate before further use if found to be out of manufac-
turer’s tolerance.

NOTE 6—It is generally recommended that all components of the
apparatus for obtaining dynamic measurements and the apparatus for
recording, processing and displaying data be calibrated at least once every
two years to the standards of the manufacturer.

6.10 Followers and Mandrels—If a follower is used for
installing and testing cast-in-place concrete deep foundations,
this follower should have an impedance between 80 and 150 %
of that of the deep foundation. However, additional caution and
analysis may be required if the impedance is not within 10 %
of that of the deep foundation and gauges are attached to the
follower. For mandrel-driven piles, the mandrel may be instru-
mented in a similar way to a driven pile provided that the
mandrel is constructed of a single member with no joints.

6.11 Testing Cast-in-Place Deep Foundations—For testing
cast-in-place piles it is often advantageous to build up the top
of the pile to encase protruding reinforcement, to strengthen it
for the impact using a steel shell, or to eliminate excessive
excavation (sensors must be mounted at least 1.5 diameters
below the impact location). The pile top should be flat and
square to the longitudinal pile axis, and should be protected
with plywood cushions, or other cushion material of uniform
thickness. A thick steel plate may also be placed on top of the
plywood to distribute the impact. Preferably apply a series of
single impact blows using a drop mass having a weight of at
least 1 to 2 % of the desired ultimate test capacity, beginning
with a low drop height to check transducer function and pile
stresses and then progressing to greater drop heights to
mobilize additional pile capacity. For externally mounted
transducers, carefully select transducer locations having sound
concrete, and grind or sand the pile as necessary to obtain a
smooth, flat, clean surface on which to mount the transducers
parallel to the pile axis. Because cast-in-place piles may have
non uniform material properties and a variable, irregular
cross-section, when using externally mounted transducers con-
sider placing four strain transducers equally spaced around the
perimeter and as described in 5.2.7. The average force deter-
mined from each diametrically opposed pair of transducers can
then be compared together, and with the average velocity as in
6.9, to assess the data quality of all force measurements.

NOTE 7—The strength and dynamic modulus of elasticity for cast-in-
place deep foundations depends on the quality and the age of concrete, and
can vary considerably over the cross-section and along the length of the
deep foundation. The dynamic modulus of elasticity as calculated from the
wave speed (see 3.2) will therefore be an average value which may differ
from the modulus at the transducer location. If the cast-in-place deep
foundation is encased in a steel shell, then use a composite mass density
and composite dynamic modulus of elasticity.

7. Report: Test Data Sheet(s)/Form(s)

7.1 The methodology used to specify how data are recorded
on the test data sheet(s)/form(s), as given below, is covered in
1.6.

7.2 Record as a minimum the following general information
(data).

7.2.1 Project identification and location,
7.2.2 Identification of the staff involved with the testing,
7.2.3 Log(s) of nearby or typical test boring(s) or other soil

investigation.
7.2.4 Deep Foundation Installation Equipment:
7.2.4.1 For driven piles: description of driving methods and

installation equipment used for driving piles, testing piles, or
both as appropriate, for example, make, model, and type of
hammer, size (ram weight and stroke), manufacturer’s energy
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rating, capabilities, operating performance levels or pressures,
fuel settings, hammer cushion and pile cushion descriptions
with cushion exchange details, and description of lead type and
any special installation equipment such as a follower, mandrel,
punch, pre-drill or jet.

7.2.4.2 For cast-in-place concrete piles: description of con-
struction methods, drilling or augering equipment, and con-
crete or grout placement, for example, type of drill rig, type
and dimensions of drill tool(s), auger(s), and cleanout tool(s),
tremie, concrete or grout pump, and casings.

7.2.5 Test Pile(s):
7.2.5.1 Identification (name and designation) of test pile(s),
7.2.5.2 Required ultimate axial static compressive capacity,
7.2.5.3 Type and dimensions of deep foundation(s) includ-

ing nominal or actual cross-sectional area, or both, length, wall
thickness of pipe or casing, and diameter (as a function length
for tapered or composite deep foundations),

7.2.5.4 For driven or cast-in-place concrete piles: date(s)
test pile constructed or cast, design and measured concrete
cylinder strengths and date of test(s), density, effective
prestress, and description of internal and external reinforce-
ment (type, grade, size, length, number and arrangement of
prestress wire, longitudinal bars, lateral ties, and spiral stiffen-
ers; casing or shell size and length),

7.2.5.5 For steel piles: steel designation, grade, minimum
yield strength, and type of pile (for example, seamless or spiral
weld pipe, H section designation),

7.2.5.6 For timber piles: length, straightness, preservative
treatment, tip and butt dimensions (and area as a function of
length), and measured density for each pile,

7.2.5.7 Description and location of splices, special pile tip
protection, and any special coatings applied if applicable,

7.2.5.8 Inclination angle from vertical, design and installed,
and

7.2.5.9 Observations of deep foundations including spalled
areas, cracks, head surface of deep foundations.

7.2.6 Deep Foundation Installation:
7.2.6.1 For cast-in-place piles, include the volume of con-

crete or grout placed in deep foundation (volume versus depth,
if available), and a description of installation procedures used,
such as casing installation or extraction,

7.2.6.2 For driven piles, include date of installation, driving
records with blow count, and hammer stroke or operating level
for final unit penetration,

7.2.6.3 Elevations of the pile top, pile bottom, and ground
surface referenced to a datum, and

7.2.6.4 Cause and duration of installation interruptions and
notation of any unusual occurrences.

7.3 Record as a minimum the following test data:
7.3.1 Description of the dynamic test apparatus, including

make, model, analog or digital velocity integration, sampling
rate, transducers, measurement location(s), etc.,

7.3.2 Date of test(s), sequence of testing (for example, “end
of driving” or “beginning of restrike”), and elapsed time since
end of initial driving for restrikes,

7.3.3 Density, wave speed, and dynamic modulus of elas-
ticity of the test deep foundation, reporting each quantity with
three significant digits, but not to exceed the precision of the
measurement,

7.3.4 Penetration resistance (blows per unit penetration, or
set per blow) and embedment depth,

7.3.5 Graphical presentation of velocity and force measure-
ments in the time domain for representative blows,

7.3.6 Analysis method(s) used to interpret or evaluate test
measurements,

7.3.7 Interpretation of the test measurements, including
measurements down the pile if applicable, to estimate as
appropriate the overall magnitude of the dynamic and static
axial compressive capacity mobilized at the time of testing, the
distribution of the dynamic and static axial compressive
capacity along the pile length, and the engineering properties
of the pile and the soil or rock adjacent to the pile as used in
the interpretation,

7.3.8 Comments on the performance of the impact device as
measured by the energy transferred into the deep foundation
with comparison to manufacturer’s rating or ram weight and
drop height,

7.3.9 Comments on the driving stresses within the deep
foundation, and whether measured or estimated through
analysis,

7.3.10 Comments on the integrity of the deep foundation,
and

7.3.11 Numerical summary of measured and interpreted
results, with statistical analysis as appropriate, reporting time
in milliseconds at the rate digitized, and other quantities with
three significant digits, but not to exceed the precision of the
measurement.

8. Precision and Bias

8.1 Precision—Test data on precision is not presented due to
the nature of this test method. It is either not feasible or too
costly at this time to have ten or more agencies participate in
an in situ testing program at a given site. The inherent
variability of the soil, or rock, or both surrounding the pile, the
pile driving apparatus, and the pile itself adversely affect the
determination of precision.

8.1.1 The Subcommittee D18.11 is seeking any data from
the users of this test method that might be used to make a
limited statement on precision.

8.2 Bias—There is no accepted reference value for this test
method, therefore bias cannot be determined.

9. Keywords

9.1 augered piles; deep foundations; drilled shafts; driven
piles; driving stresses; dynamic testing; pile bearing capacity;
pile driving hammer performance; pile integrity
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SUMMARY OF CHANGES

In accordance with Committee D18 policy, this section identifies the location of changes to this standard since
the last edition (2012) that may impact the use of this standard. (Approved November 1, 2017)

(1) Added clarification statement in 1.1 to clarify that force
and velocity are typically derived from strain and acceleration.
Similar statement is added in 4.1. In the same light, wording
was changed through the document to accommodate the
concept above, for example, “calculated” was changed to
“estimated,” “computed” was changed to “derived,” “measured
force” was changed to “measured data” for clarification pur-
poses.
(2) Added comment to 1.5 to conform to D18 Standards
Preparation Manual caveat of 9.4.2.4.
(3) Replaced 1.7 with 1.6.1 to conform to D18 Standards
Preparation Manual (3.5, and 9.7.2.2).
(4) Corrected the format of statement referring to D653 in the
“Terminology” section to conform to current D18 Standards
Preparation Manual.
(5) Fixed definitions to comply with ASTM formatting recom-
mendations (that is, added the word “discussion” to accommo-
date wordy definitions).
(6) Improved “Impact force” definition to describe what impact
force is rather than describe how you estimate it.
(7) Improved “Wave Speed” definition by adding a clarifying
statement under the discussion for wood and concrete piles.
(8) Subsection 5.1—Added a statement under impact device to
describe how large the drop mass should be. This statement
already existed in the standard under a different section but
here it is also added under the “impact device” section for
completeness. The phrase “to prevent excessive stresses” is
changed to “to prevent compressive and tensile stresses” for
clarification.

(9) Broke 5.2.4 into subsections for clarity and re-numbered
accordingly.
(10) Subsection 6.1—A statement that recommends how many
blows should be analyzed for driven piles exists. A similar
statement was added for cast-in-place piles for clarity.
(11) Subsection 6.2—A paragraph currently existed that de-
scribed how to use a low strain dynamic event for the
determination of wave speed when you are performing a high
strain dynamic test. It is an obsolete method that nobody uses
when doing a high strain dynamic test, therefore the paragraph
was deleted. Moreover, the term “structural” was deleted from
the phrase “structural steel piles” to avoid limiting the wave
speed of steel piles to only the H-piles. Wave speed of 5123
m/s is valid for all steel piles.
(12) Subsection 6.10—Wording was added to emphasize chal-
lenges associated with the use of a follower.
(13) Report section revised to reflect requirements of D18.91
special memorandum on report section in test methods (format,
section headings).
(14) Added “identification of the staff involved with the
testing” to the reporting requirements. Added “other soil
investigations” (other than soil borings) to reporting require-
ments.

ASTM International takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned
in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk
of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.

This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and
if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards
and should be addressed to ASTM International Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the
responsible technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should
make your views known to the ASTM Committee on Standards, at the address shown below.

This standard is copyrighted by ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959,
United States. Individual reprints (single or multiple copies) of this standard may be obtained by contacting ASTM at the above
address or at 610-832-9585 (phone), 610-832-9555 (fax), or service@astm.org (e-mail); or through the ASTM website
(www.astm.org). Permission rights to photocopy the standard may also be secured from the Copyright Clearance Center, 222
Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, Tel: (978) 646-2600; http://www.copyright.com/

D4945 − 17

10

Copyrighted material licensed to NARONGSAK SUKJAI on 2019-08-14 for licensee's use only.
No further reproduction or networking is permitted.  Distributed by Clarivate Analytics (US) LLC, www.techstreet.com.



 
 

 
 
 
 

CAPWAP RESULTS 
 
 
 
 



5 85

-200

0

200

400

ms

tons

11 L/c

Force Msd
Force Cpt

5 85

-200

0

200

400

ms

tons

11 L/c

Force Msd
Velocity Msd

0

5

10

15

20

to
ns

/m
0

50

100

150

200

to
ns

Shaft Resistance
Distribution

Pile Force
at Ru

0 50 100 150 200
0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

Load (tons)

D
is

pl
ac

em
en

t (
m

m
)

Pile Top
Bottom

Ru  =   144.7  tons
Rs  =   100.7  tons
Rb  =    44.0  tons
Dy  =     8.6  mm
Dx =    10.6  mm

ANDAMAN EMBRACE; Pile: # C20; SQ. 0.35 X 22.00m.; Blow: 2 (Test: 17-Jul-2018 13:23:) 19-Jul-2018
BBK PileTesting Co Ltd CAPWAP(R)  2006-3

CAPWAP(R)  2006-3 Licensed to BBK Pile Testing Co Ltd



ANDAMAN EMBRACE; Pile: # C20 Test: 17-Jul-2018 13:23:
SQ. 0.35 X 22.00m.; Blow: 2 CAPWAP(R)  2006-3
BBK PileTesting Co Ltd OP: ANIRUT
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CAPWAP SUMMARY RESULTS
Total CAPWAP Capacity:    144.7; along Shaft    100.7; at Toe     44.0  tons

Soil Dist. Depth Ru Force Sum Unit Unit Smith
Sgmnt Below Below in Pile of Resist. Resist. Damping
No. Gages Grade Ru (Depth) (Area) Factor

m m tons tons tons tons/m tons/m2 s/m

   144.7
1 1.0 0.8 0.2 144.5 0.2 0.21 0.15 1.313
2 2.1 1.9 0.3 144.2 0.5 0.34 0.24 1.313
3 3.1 2.9 0.5 143.7 1.0 0.49 0.35 1.313
4 4.1 3.9 0.7 143.0 1.7 0.66 0.47 1.313
5 5.2 5.0 0.8 142.2 2.5 0.81 0.58 1.313
6 6.2 6.0 1.0 141.2 3.6 0.98 0.70 1.313
7 7.2 7.0 1.2 140.0 4.7 1.13 0.81 1.313
8 8.3 8.1 1.3 138.6 6.1 1.30 0.93 1.313
9 9.3 9.1 1.5 137.1 7.6 1.47 1.05 1.313
10 10.3 10.1 1.7 135.4 9.3 1.64 1.17 1.313
11 11.4 11.2 2.0 133.4 11.3 1.96 1.40 1.313
12 12.4 12.2 3.4 130.0 14.7 3.28 2.34 1.313
13 13.4 13.2 5.2 124.8 19.9 5.05 3.61 1.313
14 14.5 14.3 6.9 117.9 26.8 6.68 4.77 1.313
15 15.5 15.3 9.1 108.8 35.9 8.81 6.29 1.313
16 16.5 16.3 10.0 98.8 45.9 9.63 6.88 1.313
17 17.6 17.4 10.5 88.4 56.3 10.12 7.23 1.313
18 18.6 18.4 10.8 77.6 67.1 10.43 7.45 1.313
19 19.6 19.4 11.1 66.5 78.2 10.75 7.68 1.313
20 20.7 20.5 11.2 55.3 89.4 10.85 7.75 1.313
21 21.7 21.5 11.3 44.0 100.7 10.92 7.80 1.313

Avg. Shaft      4.8     4.68     3.35 1.313
Toe     44.0   359.14 0.648

Soil Model Parameters/Extensions Shaft Toe
Quake (mm) 1.004 2.414
Case Damping Factor    1.103    0.238
Unloading Quake (% of loading quake) 30 62
Reloading Level (% of Ru) 100 100
Unloading Level (% of Ru) 37
Soil Plug Weight (tons)     0.91

max. Top Comp. Stress =   0.110 tons/cm2 (T=  25.6 ms, max= 1.191 x Top)
max. Comp. Stress =   0.131 tons/cm2 (Z=  12.4 m, T=  28.9 ms)
max. Tens. Stress =  -0.018 tons/cm2 (Z=  13.4 m, T=  41.3 ms)
max. Energy (EMX) =    0.72 tonne-m;max. Measured Top Displ. (DMX)= 5.00 mm
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EXTREMA TABLE
Pile Dist. max. min. max. max. max. max. max.
Sgmnt Below Force Force Comp. Tens. Trnsfd. Veloc. Displ.
No. Gages Stress Stress Energy

m tons tons tons/cm2 tons/cm2 tonne-m m/s mm
1      1.0     134.5      -5.6 0.110 -0.005      0.72      1.0    6.665
2      2.1     136.1      -6.7 0.111 -0.005      0.71      1.0    6.462
3      3.1     137.8      -7.7 0.112 -0.006      0.69      1.0    6.246
4      4.1     139.6      -9.0 0.114 -0.007      0.68      0.9    6.015
5      5.2     141.6     -10.3 0.116 -0.008      0.66      0.9    5.772
6      6.2     144.3     -11.8 0.118 -0.010      0.63      0.9    5.521
7      7.2     147.3     -13.5 0.120 -0.011      0.61      0.9    5.262
8      8.3     150.6     -15.2 0.123 -0.012      0.58      0.8    5.001
9      9.3     153.8     -17.1 0.126 -0.014      0.55      0.8    4.742
10     10.3     156.8     -18.8 0.128 -0.015      0.53      0.8    4.487
11     11.4     159.1     -20.3 0.130 -0.017      0.50      0.7    4.236
12     12.4     160.2     -21.5 0.131 -0.018      0.48      0.7    3.992
13     13.4     158.6     -21.7 0.129 -0.018      0.44      0.6    3.761
14     14.5     153.0     -20.3 0.125 -0.017      0.41      0.6    3.550
15     15.5     144.3     -17.7 0.118 -0.014      0.36      0.5    3.361
16     16.5     131.5     -13.7 0.107 -0.011      0.32      0.5    3.190
17     17.6     117.4      -8.6 0.096 -0.007      0.27      0.5    3.035
18     18.6     103.0      -2.7 0.084 -0.002      0.23      0.5    2.898
19     19.6      88.5      -0.1 0.072 -0.000      0.19      0.4    2.774
20     20.7      72.7      -0.2 0.059 -0.000      0.15      0.4    2.665
21     21.7      56.5      -0.2 0.046 -0.000      0.08      0.4    2.573

Absolute     12.4 0.131 (T =     28.9 ms)
    13.4 -0.018 (T =     41.3 ms)

CASE METHOD
J =     0.0     0.1     0.2     0.3     0.4     0.5     0.6     0.7     0.8     0.9
RP   177.9   171.3   164.6   158.0   151.3   144.7   138.0   131.3   124.7   118.0
RX   178.2   171.3   164.6   158.0   151.3   144.7   138.0   131.3   124.7   118.0
RU   223.1   221.0   218.9   216.7   214.6   212.4   210.3   208.2   206.0   203.9
RAU =      0.1 (tons);  RA2 =    157.3 (tons)
Current CAPWAP Ru = 144.7 (tons); Corresponding J(RP)= 0.50; J(RX) = 0.50

VMX TVP VT1*Z FT1 FMX DMX DFN SET EMX QUS
m/s ms tons tons tons mm mm mm tonne-m tons

   0.83   24.28    99.1   145.4   160.9   5.001   2.003    2.000     0.6   176.7

PILE PROFILE AND PILE MODEL
Depth Area E-Modulus Spec. Weight Perim.

m cm2 tons/cm2 tons/m3 m
      0.00    1225.00      391.6      2.400      1.400
     21.70    1225.00      391.6      2.400      1.400

Toe Area      0.122 m2
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Top Segment Length      1.03 m, Top Impedance   119.92 tons/m/s
Pile Damping    2.0 %, Time Incr  0.258 ms, Wave Speed   4000.0 m/s, 2L/c  10.9 ms

STATIC ANALYSIS

Monotonic D-Toe, E-P R-Toe

Step No. Top Load Top Disp. Toe Load Toe Disp.
tons mm tons mm

0          0.0        0.000          0.0        0.000
2          4.2        0.156          0.4        0.022
4          8.4        0.311          0.8        0.043
6         12.7        0.467          1.2        0.065
8         16.9        0.622          1.6        0.086
10         21.1        0.778          2.0        0.108
12         25.3        0.934          2.4        0.130
14         29.5        1.089          2.8        0.151
16         33.7        1.244          3.1        0.173
18         37.7        1.398          3.5        0.194
20         41.6        1.550          3.9        0.216
22         45.4        1.701          4.3        0.237
24         49.1        1.850          4.7        0.259
27         54.4        2.070          5.3        0.291
30         59.5        2.286          5.9        0.324
33         64.3        2.496          6.5        0.356
36         69.0        2.701          7.1        0.389
39         73.5        2.901          7.7        0.421
42         77.7        3.094          8.3        0.453
45         81.7        3.279          8.9        0.486
48         85.4        3.459          9.4        0.518
52         90.0        3.685         10.2        0.561
56         94.3        3.898         11.0        0.604
60         98.1        4.098         11.8        0.648
65        102.4        4.329         12.8        0.702
70        106.1        4.539         13.8        0.756
76        109.8        4.763         14.9        0.820
84        113.9        5.025         16.5        0.907
94        117.8        5.306         18.5        1.015
106        121.3        5.590         20.9        1.144
119        124.1        5.857         23.4        1.284
133        126.9        6.135         26.2        1.435
147        129.6        6.411         28.9        1.587
161        132.4        6.686         31.7        1.738
176        135.0        6.969         34.3        1.900
191        137.4        7.237         36.7        2.062
207        139.5        7.506         38.8        2.234
224        141.4        7.774         40.7        2.418
243        143.0        8.051         42.3        2.623
264        144.1        8.329         43.4        2.849
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STATIC ANALYSIS

Monotonic D-Toe, E-P R-Toe

Step No. Top Load Top Disp. Toe Load Toe Disp.
tons mm tons mm

278        144.5        8.498         43.8        3.001
285        144.6        8.577         43.9        3.076
289        144.6        8.621         43.9        3.119
291        144.7        8.647         44.0        3.141
316        144.7        8.917         44.0        3.411
341        144.7        9.187         44.0        3.680
366        144.7        9.457         44.0        3.950
391        144.7        9.727         44.0        4.220
416        144.7        9.996         44.0        4.490
441        144.7       10.266         44.0        4.760
459        144.7       10.460         44.0        4.954
468        144.7       10.558         44.0        5.051
473        144.7       10.612         44.0        5.105
475        144.7       10.633         44.0        5.127
476        144.7       10.644         44.0        5.138
480        140.5       10.488         43.6        5.116
482        136.3       10.333         43.2        5.094
484        132.1       10.177         42.8        5.073
486        127.8       10.022         42.4        5.051
488        123.6        9.866         42.0        5.030
490        119.4        9.710         41.6        5.008
492        115.2        9.555         41.2        4.986
494        111.0        9.400         40.8        4.965
496        107.0        9.246         40.5        4.943
498        103.1        9.093         40.1        4.922
500         99.3        8.943         39.7        4.900
502         95.6        8.794         39.3        4.879
503         93.8        8.720         39.1        4.868
504         92.1        8.647         38.9        4.857
507         86.9        8.430         38.3        4.825
510         82.0        8.217         37.7        4.792
513         77.2        8.010         37.1        4.760
516         72.7        7.809         36.5        4.727
519         68.4        7.614         35.9        4.695
522         64.4        7.426         35.3        4.663
525         60.5        7.244         34.7        4.630
529         55.8        7.015         34.0        4.587
533         51.4        6.798         33.2        4.544
537         47.5        6.595         32.4        4.501
542         43.1        6.359         31.4        4.447
547         39.3        6.146         30.4        4.393
553         35.5        5.917         29.2        4.328
560         31.7        5.680         27.9        4.253
569         27.9        5.417         26.1        4.155
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STATIC ANALYSIS

Monotonic D-Toe, E-P R-Toe

Step No. Top Load Top Disp. Toe Load Toe Disp.
tons mm tons mm

580         24.5        5.144         23.9        4.037
593         21.5        4.867         21.4        3.896
607         18.6        4.588         18.6        3.745
621         15.9        4.312         15.9        3.594
635         13.1        4.036         13.1        3.443
649         10.5        3.768         10.5        3.292
664          8.1        3.495          8.1        3.130
680          5.8        3.220          5.8        2.957
697          3.8        2.947          3.8        2.774
715          2.2        2.678          2.2        2.580
735          0.9        2.405          0.9        2.364
757          0.2        2.135          0.2        2.126
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ผลงานการทดสอบ 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จ ำกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test (บางส่วน) 
ผลงานปี พ.ศ.2557 
 

ว/ด/ปี ทดสอบ ชื่อโครงการ / สถานท่ี ผู้ว่าจ้าง 
21-06-57 ห้องการศูนย์สถิติแห่งชาติ / สปป.ลาว บริษัท ค าไผ่ 
24-07-57 บ้านบูรพา / จ.ขอนแก่น คุณ วิษณุ 
26-07-57 อพาร์เม้นท์ 5 ชั้น / สปป.ลาว บริษัท ค าไผ่ 
01-08-57 ศูนย์ฝึกอบรมการคุ้มคลองคลื่นความถี่วิทยุ / สปป.ลาว บริษัท ค าไผ่ 
16-10-57 ENERGY REFORM (Ayutthaya) / จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท พีพี 2014 คอนสตรัคชั่น 
18-10-57 ENERGY REFORM (Ang Thong) / จ.อ่างทอง บริษัท พีพี 2014 คอนสตรัคชั่น 
05-11-57 Ministry Of Journal and Culture’s Building / สปป.ลาว บริษัท ค าไผ่ 
07-11-57 บริษัท สยามมิชลิน อาร์ โอ เอช จ ากัด / จ.สระบุรี บริษัท พีพี 2014 คอนสตรัคชั่น 

15-11-57 
อาคารโรงงานหลงัที่ 6 บริษทัยูไนเต็ด ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
/จ.สมุทรปราการ 

บริษัท คอนกรีตไลน์ จ ากัด 

20-11-57 สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริษัท ประยูรวิทย์ จ ากัด 
24-11-57 อาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น / จ.สมุทรสาคร บริษัท คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
26-11-57 ห้องเย็น ตลาดไท รังสิต / จ.ปทุมธานี บริษัท คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
09-12-57 บริษัท แคปปิตัสซีเรียลส์ จ ากัด / จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
14-12-57 ณยฎา / จ.ระนอง บริษัท รวมเลิศเข็มเจาะ จ ากัด 
15-12-57 โรงแรม 8 ชั้น / สปป.ลาว บริษัท ค าไผ่ 
21-06-57 ห้องการศูนย์สถิติแห่งชาติ / สปป.ลาว บริษัท ค าไผ่ 
24-07-57 บ้านบูรพา / จ.ขอนแก่น คุณ วิษณุ 
26-07-57 อพาร์เม้นท์ 5 ชั้น / สปป.ลาว บริษัท ค าไผ่ 
01-08-57 ศูนย์ฝึกอบรมการคุ้มคลองคลื่นความถี่วิทยุ / สปป.ลาว บริษัท ค าไผ่ 
16-10-57 ENERGY REFORM (Ayutthaya) / จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท พีพี 2014 คอนสตรัคชั่น 

 

 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จ ำกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test (บางส่วน)                                                                                                    

ผลงานปี พ.ศ.2558 

ว/ด/ปี ทดสอบ ชื่อโครงกำร / สถำนที ่ ผู้ว่ำจ้ำง 

12-01-58 ห้องการคุ้มครองบริการและคุ้มครองน้ าประปาทันสมัย /สปป.ลาว บริษทั ค าไผ ่

01-02-58 อาคารหอพัก 2 ชั้น ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน / จ.อุดรธาน หจก.รังสิทัตวศิวกรรม 

24-02-58 HAH HONG_EXTENSION FACTORY / จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
08-03-58 โรงแรม The Private / อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก หจก. พีพี. ปั่นจั่น 

30-03-58 โรงงานแบง่บรรจุไขปิโตรเลียม/อาคารส านักงาน/ จ.สมุทรสาคร บริษทั เคพเีค คอนกรีต แอนด์  คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด 

22-04-58 คาซ่าวิลล์ บางใหญ่ (สะพานเข้าหมู่บ้าน) / จ.นนทบุร ี บริษทั ส.รัตนะโยธินก่อสร้าง จ ากัด  
14-05-58 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม /  จ.นครสวรรค์ หจก. พีพี. ปั่นจั่น 
21-05-58 อาคารที่ท าการสถานีต ารวจภูธรเมืองอุทัยธานี / จ.อุทัยธานี บริษทั เค แอล พี กรุ๊ป จ ากัด 
02-06-58 MIAMI / อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด) 

12-06-58 สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต / จ.สมุทรปราการ บริษทั ประยูรวิศว์ จ ากัด 
21-06-58 ส่วนแสดงสัตว์ปีก สวนสัตว์อุบลราชธานี / จ.อุบลราชธาน ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คร๊าฟสโตน 

02-07-58 PARK CONDO DREAM PHITSANULOK / จ.พิษณุโลก บริษทั เอส.ซี.เข็มเจาะ แอนด์ คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด 

03-07-58 Amazon Color / อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี บริษทั ประดิษฐ์ เอน็จเินียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด 

17-08-60 
อาคารเรียนอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  /                                        
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรรษนันท์                           
พร็อบเพอร์ตี ้

14-08-60 
ปรับปรุงต่อเติมส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
/ จ.ขอนแก่น 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เตชะสิริ คอนสตรัคช่ัน 

03-09-58 อาคารโภชนาการโรงพยาบาลกล้วยน้ัาไทย  / ซ.แสงจันทร์ รูเบีย กทม. บริษทั ไพล์ เดคอร์ ดเิวลล็อปเม้นท์  จ ากัด 
05-10-58 เดอะแกลเลอรี&่เนเชอร่าเทรนด์ / รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์ กทม. บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากัด 

13-11-58 Villette Lite Rattanathibet / อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) 

11-12-58 DRINKING WATER PLANT / อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษทั สยาม เอเอ็นจี จ ากัด 

21-12-58 
อาคารหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                      
วิทยาเขตน่าน / อ.ภูเพียง จ.น่าน 

บริษทั สรรค์สร้าง จ ากัด 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จ ำกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test (บางส่วน) 
ผลงานปี พ.ศ.2559  
 

ว/ด/ปี ทดสอบ ชื่อโครงการ / สถานท่ี ผู้ว่าจ้าง 
09-01-59 Great  World  Lao  /  Ban Nahare, Vientiane, Lao PDR.  Venture (Lao) PTE Co.,Ltd. 

20-01-59 
ย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่  1 และระยะที่  2  
ประจ าปีงบประมาณ  2559  อ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรขีันธ ์

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล์ จ ากัด 

31-01-59 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ช้ัน  / อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บริษทั อภิชาติ เข็มเจาะ จ ากัด 

11-02-59 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ / ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี บริษทั 94 โฮมเซอร์วิส จ ากัด 

26-02-59 
อาคารส านักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ 
ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ  / ส านักงานโยธาธิการ และผัง
เมือง จ.สุโขทัย 

บริษทั อรุณดิษย์ เอน็จเินีย จ ากัด 

27-02-59 
อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ช้ัน 
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

บริษทั อภิชาติ เข็มเจาะ จ ากัด 

27-02-59 
Foundation Tank For AMI Pond Project (TS-XXXX-A)   
ต.บางประหัน อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

บริษทั เอ็น.พี.ซีวิลแอนด์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

12-05-59 
อาคารเรียน 318 ล./55 - ก จ านวน 1 หลัง 
โรงเรียนจ่านกร้อง ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีกรุง กรุ๊ป (1967) 

18-05-59 VILLAZZO 10   /   ซ.ปรีดีพนมยงค์ 25  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริไทย กรุ๊ป   

19-05-59 
บ้านพักอาศัย คสล. 3 ช้ัน   /  
เชื้อเพลิง 6 แยก 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

บริษทั ตรัยคุณ กรุ๊ป จ ากัด 

20-05-59 Office Building  /  Xaythany District, Vientiane, Lao PDR Chaleudy Construction Co.,Ltd. 

21-05-59 อาคารพาณิชย์ BIZ TOWN   /  อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 

24-05-59 พาร์ค คอนโด ดรีม จังหวัดตรัง  /  อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง บริษทั ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

26-05-59 THAI TRAVEL CENTER   /   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 

30-05-59 แม็คโคร สวนเพลิน  / ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษทั ภูมิสยาม ซัพพลาย จ ากัด               

02-06-59 เอส คอนโด  /  ถ.เศรษฐกิจ อ.กระทุ่มเบน จ.สมุทรสาคร บริษทั เคพเีค คอนกรีตแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

02-06-59 พอส สุขุมวิท 103 / สุขุมวิท 103 ซ.อุดมสุข 7  เขตบางนา กรุงเทพฯ บริษทั เก้ากฤช จ ากัด 

14-06-59 
CEMENT GRINDING CAPACTY UPGRADE Z8 & Z9 
ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

บริษัท ซันไชน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

16-06-59 The Ocean Stone  /  Cherng Talay , Thalang , Phuket. บริษทั ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จ ำกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test (บางส่วน)                                                                                                    

ผลงานปี พ.ศ.2560 

ว/ด/ปี ทดสอบ ชื่อโครงกำร / สถำนที ่ ผู้ว่ำจ้ำง 

06-01-60 TEX – DEBOTTLENECKING PROJECT/จ.ระยอง บริษทั ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

08-01-60 
อาคารแพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาลคีรีมาศ  ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิุคคล  ธรี โปร 
คอนสตั๊กช์ช่ัน 

08-01-60 โรงงานผลิตน้ าเกลือ และ คลังเกบ็สินค้า/จังหวัดนนทบรุ ี บริษทั พรหมเทพมหานคร จ ากัด 
10-01-60 โรงแรม รามาด้า เจ้าฟ้า / ภูเก็ต คุณ วิษณุ 
10-01-60 HONDA & PTT LIFE PARK-PHRAEKSA/แพรกษา บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
10-01-60 อาคาร ค.ส.ล. 8 ช้ัน/จังหวัดนนทบุร ี บริษทั ส.รัตนะโยธินก่อสร้าง จ ากัด  
23-02-60 ปราณบุรี คอนโด 7 ช้ัน (จ านวน 2 อาคาร)/บางขนุเทียน  
21-03-60 New Renovation Existing Factory Works (Picaso Naturals Laboratory 2) NP Micropile 
01-04-60 ปรับปรุงโรงอาหาร คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

11-05-60 PSP Filling Building / จังหวัดสมุทรสาคร บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
11-05-60 อาคารคลังสินค้า Thai-Meko / จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท คอนกรีตไลน์ จ ากัด 

20-05-60 โรงอาหาร/หอประชุม 101 ล.27 พิเศษ (ปรบัปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา) บริษทั ศรีวิชัย คอนสตรคัช่ัน  จ ากัด  
(ส านักงานใหญ)่ 

09-06-60 โรงพยาบาลธนบุรีทุง่สง และอาคารบริการ / จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษทั ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

17-08-60 @AREA อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ช้ัน / กรุงเทพมหานคร บริษทั กันฑ์กฤต คอนสตรัค่ช่ัน จ ากัด 
14-08-60 CASA PRESTO ดอนเมอืง-สรงประภา (อาคารสโมสร 2 ช้ัน)  

20-05-60 โรงอาหาร/หอประชุม 101 ล.27 พิเศษ (ปรบัปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา) บริษทั ศรีวิชัย คอนสตรคัช่ัน  จ ากัด  
(ส านักงานใหญ)่ 

09-06-60 โรงพยาบาลธนบุรีทุง่สง และอาคารบริการ / จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษทั ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

17-08-60 @AREA อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ช้ัน / กรุงเทพมหานคร บริษทั กันฑ์กฤต คอนสตรัค่ช่ัน จ ากัด 
31-10-60 อาคาร PK กายภาพบ าบัด(อาคารรักษา ค.ส.ล. 2ช้ัน)/กรุงเทพมหานคร 

บริษัทรุ่งเรืองกิจอินเตอร์เทรดแอนดค์อน
สตรัคชั่นจ ากัด    

06-11-60 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียจากโรงงาน FPP-1 และ FPP-2 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 
จ.นครราชสีมา                                               บริษทั พร้อม พาวเวอร์ จ ากัด 

10-12-60 โชว์ รูมเครื่องออกก าลังกาย / เมืองทองธาน ี บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จ ำกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test (บางส่วน)                                                                                                    

ผลงานปี พ.ศ.2561 

ว/ด/ปี ทดสอบ ชื่อโครงกำร / สถำนที ่ ผู้ว่ำจ้ำง 

06-01-60 NEW  PRODUCTION  6 VANDAPAC บริษทั ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

15-01-61 J 138 YPC  นิคมฯเวลโกรว์                                                                                                                                     บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 

20-01-61 I BIZA RESIDENCE RCA (J3) บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
19-01-61 MRT BLUELINE PROJECT(สัญญาที่ 6) บริษัท  ช. การช่าง  จ ากัด  (มหาชน)   
23-01-61 MRT BLUELINE EXTENSION PROJECT บริษทั  ช. การช่าง  จ ากัด  (มหาชน)   
27-01-61 ปราณณ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท                                                บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
08-02-61 AAPICO PRECISION FACTORY                                                                                                                 บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 

13-02-61 โรงเรียนดาวรุ่ง                                                                                                                                                                             บริษทั ประดิษฐ เอน็จเินียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด                                                                     

16-02-61 บริษัท ไทยบิวตี้พัฟ จ ากัด (2อาคาร) บริษัท คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
20-02-61 PSP  BLOW  MOLD                                                บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
13-03-61 ปราณณ์  สปา  แอนด์ รีสอร์ท(อาคาร B1) บริษัท คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
16-03-61 เคหะชุมชนและบริการชุมชนปทมุธานี  (คลองสิบ) บริษทั  ช. การช่าง  จ ากัด  (มหาชน)   
21-03-61 MRT BLUELINE บริษทั ทักษิณ คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

21-03-61 อาคารโชว์รูม และ ส านักงานของ บริษทัโครเนส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ธนสินธิ จ ากัด                                                          
05-04-61 ศูนย์ปฎบิัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี บริษัท  เอส ซี ไพล์  จ ากัด 
23-04-61 The connect 52 บางนา – สุวรรณภูมิ (Block D1) บริษทั ทวีคูณคอนกรีต จ ากัด 

04-05-61 หมู่บ้าน พฤกษา 107 (Block H1) บริษทั สามัคคี ผลิตภัณฑ์คอนกรตี  จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่   

19-05-61 @AREA อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ช้ัน / กรุงเทพมหานคร บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
13-06-61 POWERBUY TPARK BP6 บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 

25-06-61 อาคารศูนย์ส่ังการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน หจก. โชคชัยปั่นจั่น แอนด์ เครนเซอร์วิส 

26-06-61 อาคารพักผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) บริษทั หัสธพล บอไพล์ จ ากัด 
 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จ ำกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test (บางส่วน)                                                                                                    

ผลงานปี พ.ศ.2561 

ว/ด/ปี ทดสอบ ชื่อโครงกำร / สถำนที ่ ผู้ว่ำจ้ำง 

10-07-61 
สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตดัทางรถไฟกับถนนสาย ศก.4003 จังหวัดศรีสะ
เกษ บริษทั ยิ่งเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์ จ ากัด 

17-07-61 Andaman Embrace Patong Phuket Hotel จ.ภูเก็ต บริษทั ทักษิณคอนกรีต จ ากัด ( มหาชน ) 

24-07-61 อาคารโรงงานและส านักงาน 2ช้ันและอาคาร Towers Project บริษทั นิราคอน จ ากัด 

26-07-61 อาคารพักผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) จังหวัดชลบุร ี บริษทั อิทธิพันธ์ คอนสตรคั ช่ัน จ ากัด 

21-08-61 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพรานกระต่าย ก าแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวนสามชัย 

25-08-61 KNIGHTSBRIDGE COLLAGE RAMKHAMHAENG บริษทั HTP บอไพล์ จ ากัด 

28-08-61 โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนยค์ริสเตียนสังขละบุร ี บริษทั ดี.วาย.งานศิลป์ คอนสตรคัช่ัน 
จ ากัด 

04-09-61 
ศูนย์ปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย
พร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรมประกอบอาคาร จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษทั ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด 

08-09-61 SAMYAN BUSINESS TOWN ถนนพระรามที่ 4 บริษทั อิทธิพันธ์ คอนสตรคั ช่ัน จ ากัด 
12-09-61 ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรม พระต าหนักสวนจิตรลดารโหฐาน บริษทั หัสธพล บอไพล์ จ ากัด 

03-10-61 
สถานีตรวจสอบน  าหนักมหาสารคามบนถนนหลวงหมายเลข 23 ตอน 
ไพศาล – บรบือ ที่ กม.17+835.000(ขวาทาง) จังหวัดมหาสารคาม 

บริษทั เอ็นเอสทีแอนด์วเีข็มเจาะ จ ากัด 

08-10-61 อาคารปฏิบัตกิาร วิทยาลัยอาชวีะศึกษานครปฐม หจก. สตาร์เข็มเจาะ 

10-10-61 อาคารที่ว่าการไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก หจก. สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอน
สตรัคช่ัน 

16-10-61 
สหกรณ์ บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด 
แบบงานสถาปัตย์ , โครงสร้าง , งานระบบ (อาคารใหม่) 

บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

07-11-61 ภิรมย์แอทวินยาร์ด จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จ ากัด 
09-11-61 BIT-R2 NEW FACTORY นิคมฯโรจนะ อยุธยา บริษทั ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ ากัด 

10-11-61 คอนโดมเินียม 7 ช้ัน เขตดนิแดง   บริษทั อาเรีย ปาร์ค จ ากัด 

14-12-61 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 บรษิัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จ ากัด
ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน เลขที่ กท.2015 ซอยพหลโยธิน 11 

บริษทั ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด 

21-12-61 THE RICH AVENUE แขวงคลองมหานาค บริษทั อิทธิพันธ์ คอนสตรคัช่ัน จ ากัด 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จ ำกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test (บางส่วน)                                                                                                    

ผลงานปี พ.ศ.2562 

ว/ด/ปี ทดสอบ ชื่อโครงกำร / สถำนที ่ ผู้ว่ำจ้ำง 

30-12-61 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4ช้ัน สุขุมวิท ซอย49 บริษทั วู๊ดเฮ้าส์ จ ากัด 

04-01-62 
อาคารที่ท าการศาลอาญาทจุริต และประพฤติมิชอบกลาง และส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบ เขต ตล่ิงชัน   

บริษทั ทักษิณคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

07-01-62 อาคารศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.เจ้าคุณทหารลาดกระบงั คุณไพฑูรย์ 

11-01-62 
ก่อสร้างศูนย์นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต 

หจก. ซีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง 

16-01-62 
ปรับปรุงห้องสะอาดส าหรับกลุ่มยา STMETHICONE TABLETS 
ของบรษิัท อาร์ เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

บริษทั แอร์พลัส แอ๊พพลาย จ ากัด 

17-01-62 ปรับปรุงถังบรรจนุ้ ามัน TA08 และ TA10 คลังน้ ามันพระโขนง บริษทั บี.พี.แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

01-02-62 EXPANSION PACKING PROCESS(DC Phase#1) จ.ฉะเชิงเทรา 
หจก. โชคชัยปั้นจั่น แอนด์ เครน 
เซอร์วิส 

08-02-62 อาคารที่ท าการสถานีต ารวจภูธร ศรีส าโรง จ านวน ๑ หลัง จงัหวัดสุโขทัย 
หจก. โชคชัยปั้นจั่น แอนด์ เครน 
เซอร์วิส 

11-02-62 ระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับกระบวนการผลิตไอศกรีม จังหวัดนครปฐม บริษทั ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ ากัด 
12-02-62 Blue Line New Admin Building at Rama 9 บริษทั ช.การช่าง จ ากัด ( มหาชน ) 
04-03-62 อาคารสัตว์เลี้ยงทดลอง มหาวิทยาลัยนเรศวร หจก. พีพีปั่นจัน่ จ ากัด 
06-03-62 อาคารส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี หจก. กิตติยาก่อสร้าง 1994 
31-03-62 สถานีติดตั้งชุดสัญญาณดาวเทียม GNSS จังหวัดจันทบุร ี คุณจารึก 
05-04-62 111 Residence สุขุมวิท บริษทั สมาร์ท บิวเดอร์ จ ากัด 
09-04-62 โรงงาน และ คลังเก็บสินค้า บริษทั วงศ์โพล่ีแซค จ ากัด 
10-05-62 เศรษฐสิริ พัฒนาการ - อ่อนนุช(Block 208 ,209 ,266 ,267) บริษทั แสนสิริ จ ากัด ( มหาชน ) 
15-05-62 บุราสิริ พัฒนาการ – อ่อนนุช บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
07-06-62 Havi Frasers BP2 บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
22-06-62 Bang Pakong Combined Cycle บริษทั อิตาเลียนไทย จ ากัด 
02-07-62 อาคารเรียน 5 ช้ัน โรงเรียนประชาอุทิศ (จนัทาบอนุสรณ์) บริษทั ฟิเน็ส คอนสตรคัช่ัน จ ากดั 
06-07-62 ปรับปรุงหมู่พระที่นัง่อัมพรสถาน  อาคารจอดรถพระที่นั่ง บริษทั ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จ ำกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test (บางส่วน)                                                                                                    

ผลงานปี พ.ศ.2562 

ว/ด/ปี ทดสอบ ชื่อโครงกำร / สถำนที ่ ผู้ว่ำจ้ำง 

15-08-62 เศรษฐสิริ พัฒนาการ - อ่อนนุช(Block 243) บริษทั แสนสิริ จ ากัด ( มหาชน ) 
15/26-08-62 777 ไม้ขาวคอนโดบีช บริษทั ทักษิณคอนกรีต จ ากัด ( มหาชน ) 
20-09-62 SILVER OAK  บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
20-10-62 THE HUB  หจก.วิริยะ วิริยะอพาร์ทเมนท ์
26-10-62 อาคารส านักงานและโรงงาน บริษทั ซีเอส เฟอร์รั่ม เซ็นเตอร์ จ ากัด 
03-11-62 THE CONSTRUCTION OF MASS TRANSIT SYSTEM PROJECT IN 

BANGKOK (RED LINE) 
 

บริษทั อิตาเลียนไทย จ ากัด 

21-11-62 ต่อเติมอาคาร COAL YARD  หจก.โชคชัยปัน่จัน่ แอนด์ เครน เซอร์วิส 
28-11-62 ศาลจังหวัดภูเก็ต บริษทั ศิลป์โยธา จ ากัด 

13/17-12-62 Bang Pakong Combined Cycle บริษทั อิตาเลียนไทย จ ากัด 
23-12-62 CASA VILLE บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 

03-11-62 
THE CONSTRUCTION OF MASS TRANSIT SYSTEM PROJECT 

IN BANGKOK (RED LINE) 
 

บริษทั อิตาเลียนไทย จ ากัด 

21-11-62 ต่อเติมอาคาร COAL YARD  หจก.โชคชัยปัน่จัน่ แอนด์ เครน เซอร์วิส 
28-11-62 ศาลจังหวัดภูเก็ต บริษทั ศิลป์โยธา จ ากัด 

13/17-12-62 Bang Pakong Combined Cycle บริษทั อิตาเลียนไทย จ ากัด 
23-12-62 CASA VILLE บริษทั คอนกรีตไลน์ จ ากัด 
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