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1.บทนํา 
 การทดสอบเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Load Test นีส้ามารถตรวจสอบหาความสมบรูณ์ของเสาเข็มเบือ้งต้น              
หากําลงัรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็ม การกระจายหนว่ยแรงเสียดทานของเสาเข็ม กําลงัรับนํา้หนกับรรทกุท่ีปลายเข็ม     
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการนํา้หนกับรรทกุและการทรุดตวั คา่หนว่ยแรงเค้นอดัและแรงเค้นดงึท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการทดสอบ       
และทราบถงึประสทิธิภาพของปัน้จัน่ตอกเสาเข็ม 
  
 Dynamic Load Test เป็นวธีิหนึง่ท่ีนิยมใช้ทดสอบนอกเหนือจากวิธี Static Load Test เน่ืองจากใช้อปุกรณ์ 
ขนาดเลก็ เคล่ือนย้ายได้สะดวก ทดสอบได้รวดเร็ว ราคาไมแ่พง และทดสอบได้ทัง้กบัเสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ 
เสาเข็มคอนกรีต เหลก็ และไม้ ซึง่เทคนิค การทดสอบแบบ Dynamic Load Test นีไ้ด้มีการทดสอบเปรียบเทียบ 
กบัการทดสอบแบบ Static load Test พบวา่มีผลใกล้เคียงกนัมาก จงึมีความน่าเช่ือถือและเหมาะสําหรับนําไป 
ตรวจสอบเพ่ือหากําลงัรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็มในการก่อสร้าง 
   
 การทดสอบ Dynamic Load Test สามารถทําการทดสอบได้ 2 ลกัษณะตามช่วงเวลาการทดสอบ ดงันี ้
1. Initial Driving Test (IDT) เป็นการทดสอบระหวา่งการตอกเสาเข็ม โดยตดิตัง้อปุกรณ์วดัและบนัทกึ 
    คล่ืนสญัญาณสะท้อนไปเป็นช่วงๆ ตลอดการตอกเสาเข็ม ทําให้ทราบข้อมลูท่ีระดบัปลายเข็มตา่งๆ                                   
คา่กําลงัรับนํา้หนกับรรทกุท่ีได้นีจ้ะต่ําเน่ืองจากดนิรอบเสาเข็มยงัไมคื่นสภาพ 

 1.1 End of Driving Test (EDT) เป็นการทดสอบทนัทีเม่ือตอกเสาเข็มถึงระดบัปลายเสาเข็มท่ีกําหนด                      
คา่กําลงัรับนํา้หนกับรรทกุท่ีได้นีจ้ะต่ําเน่ืองจากดนิรอบเสาเข็มยงัไมคื่นสภาพ 

2. Re-Strike Driving Test (RDT) เป็นการทดสอบหลงัการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ โดยทิง้ระยะเวลาพอสมควร 
   ให้ดนิรอบเสาเข็มคืนสูส่ภาพเดมิอยา่งสมบรูณ์ ซึง่ระยะเวลาดงักลา่วนัน้ขึน้อยูก่บัคณุสมบตักิายภาพของ 
    ดนิ (โดยทัว่ไปไมน้่อยกวา่ 10-14 วนั) คา่กําลงัรับนํา้หนกับรรทกุท่ีได้นีจ้ะใกล้เคียงกบัวิธี Static Load Test 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทดสอบ 
 1. PDA (Pile Driving Analyzer) เคร่ืองประมวลผลการทดสอบ ประกอบด้วยคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์บนัทกึ 
     ข้อมลู เคร่ืองแปลงสญัญาณและวิเคราะห์ข้อมลู 
 2. Strain Transducers สําหรับวดัสญัญาณหน่วยแรงท่ีเกิดขึน้ขณะทําการทดสอบ 
 3. Accelerometer Sensors สําหรับวดัสญัญาณคล่ืนความเร็วท่ีเกิดขึน้ขณะทําการทดสอบ 
 4. แหลง่กําเนิดคล่ืน ใช้ตุ้มเหลก็เป็นตวักําเนิดคล่ืนความเค้นอดั 
 5. ปัน้จัน่หรอื รถเครน สําหรบ ัยกตุ้มเหลก็ กระแทกลงบนหวัเสาเข็มทดสอบอยา่งอิสระท่ีรองรับด้วย หมวก 
     ครอบเสาเข็ม (Pile cap) 
 6. สวา่นเจาะคอนกรีต เพ่ือยดึ Strain Transducers และ Accelerometer Sensors  
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3. มาตรฐานและวธีิการทดสอบ 
 เคร่ืองมือ อปุกรณ์การทดสอบและวิธีการทดสอบเป็น ไปตามมาตรฐาน ASTM D-4945 หรือ มาตรฐาน 
AASHTOT 298 โดยมีวิธีการทดสอบดงันี ้
 1.บนัทกึข้อมลูเสาเข็มทดสอบ เช่น หมายเลขเสาเข็ม ชนิด ขนาด และความยาว เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 
ประกอบการวเิคราะห์ 
 2.ปรับหวัเสาเข็มให้เรียบ โดยเฉพาะเสาเข็มเจาะ โดยการตดัหวัเสาเข็มและครอบหวัเสาเข็มด้วย Non-Shrink 
Cement หรือหลอ่ Pile Cap เพ่ือให้หวัเสาเข็มแข็งแรง สามารถรับแรงกระแทกจากตุ้มนํา้หนกัได้ 
 3.กําหนดตําแหนง่ เพ่ือทําการยดึตดิตัง้ Strain Transducers และ Accelerometer Sensors กบัผิวด้านข้าง 
หน้าเตม็ของเสาเข็มทดสอบ 2 ด้านตรงข้ามกนั โดยการใช้สวา่นเจาะคอนกรีตท่ีระยะประมาณ 1.00-1.50 เท่า 
ของหน้าตดัเสาเข็ม วดัจากระดบัหวัเสาเข็มทดสอบ 
 4.ตดิตัง้ตุ้มนํา้หนกัสําหรับทดสอบ 
 5.ปรับ Calibrate ตวัวดัสญัญาณเคร่ืองมือทดสอบให้อยูใ่นช่วงคา่ท่ีเหมาะสม 
 6.ทําการตอกทดสอบโดยกระแทกตุ้มเหลก็ ลงบนหว ัเสาเข็มท่รี องรบ ัแรงกระแทกด้วยหมวกครอบหว ัเสาเข็ม 
(Pile Cap) ปรูองทบัด้วยไม้อดัและกระสอบหนา 
 7.ทดสอบประมาณ 3-4 ครัง้(ระยะยกตา่งๆกนั)หรือตามเหมาะสม โดยในแตล่ะครัง้ท่ีทดสอบจะตรวจสญัญาณท่ี 
เกิดขึน้วา่ถกูต้องหรือไม ่(ไมมี่ Bending เกิดขึน้ในขณะตอก) และวดัคา่การทรุดตวัในแตล่ะครัง้ท่ีทําการ 
ทดสอบเสาเข็ม 
 8. นําสญัญาณท่ีทําการทดสอบในสนามท่ีถกูต้อง โดยมีระยะการทรุดตวัท่ีเหมาะสม ไปทําการวิเคราะห์ท่ี
สํานกังานตอ่ไป 
 

4. รายงานผลการทดสอบ 
 เม่ือได้ข้อมลูจากภาคสนาม บริษัทฯ จะทําการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม CAPWAP เพ่ือนําเสนอ 
 1. ข้อมลูทัว่ไปของเสาเข็มทดสอบ เช่น หมายเลขเสาเข็ม ชนิด ขนาด และความยาว เป็นต้น 
 2. กําลงัรับนํา้หนกับรรทกุประลยัของเสาเข็ม 
 3. การกระจายหน่วยแรงเสียดทานของเสาเข็ม (Skin Friction) 
 4. กําลงัรับนํา้หนกับรรทกุท่ีปลายเข็ม (Toe Bearing) 
 5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการนํา้หนกับรรทกุ และการทรุดตวั (Load – Settlement Curve) 
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การเตรียมหวัเสาเข็มเจาะสาํหรับการทดสอบ 
 1. ขดุดนิรอบเสาเข็มให้มีระยะหา่งจากผิวเสาเข็มท่ีจะทําการทดสอบ โดยรอบประมาณ 0.60-0.80 เมตร       
และความลกึประมาณ 2 เท่า ของหน้าตดัเสาเข็มท่ีทําการทดสอบ 
 2. ทําการตดัหวัเสาเข็มสว่นด้านบนของเสาเข็มท่ีมีเศษดนิปะปนในคอนกรีต โดยให้ตดัลงไปถึงเนือ้คอนกรีต      
ท่ีมีความสมบรูณ์ และตดัเหลก็เสริมให้อยูใ่นระดบัเดียวกบัหวัเสาเข็ม 
 3. นําปนู Non-Shrink Grout (SIKA or LANGO) รับกําลงัอดัประลยัได้ไมน้่อยกวา่ 350 ksc. เทบนหวัเสาเข็ม
โดยทําแบบรัดรอบหวัเสาเข็มตามหน้าตดั ให้มีความหนาประมาณ 5-7 เซนตเิมตร 
 

การเตรียมหวัเสาเข็มตอกสาํหรับการทดสอบ 
 1. ขดุดนิรอบเสาเข็มให้มีระยะหา่งจากผิวเสาเข็มท่ีจะทําการทดสอบ โดยรอบประมาณ 0.60-0.80 เมตร       

และความลกึประมาณ 2 เท่า ของหน้าตดัเสาเข็มท่ีทําการทดสอบ  (ยกเว้นกรณีหวัเสาเข็มโผลเ่หนือพืน้ดนิตามระยะ

ประมาณ 2 เท่าของหน้าตดัเสาเข็มหรืออาจจะมากกวา่ไมจํ่าเป็นต้องขดุเปิดเสาเข็มอีก) 

 2. ทําการตดัหวัเสาเข็มสว่นด้านบนของเสาเข็มท่ีมีการแตกร้าวของคอนกรีต โดยให้ตดัลงไปต่ํากวา่รอยแตกร้าว
ของคอนกรีตประมาณ 30 cm. ท่ีมีความสมบรูณ์ และตดัเหลก็เสริมให้อยูใ่นระดบัเดียวกบัหวัเสาเข็ม  (ในกรณีท่ีหวั
เสาเข็มแตกร้าวเกิน 20 % ของพืน้ท่ีหน้าตดัเสาเข็ม แตถ้่าหวัเสาเข็มไมแ่ตกร้าวก็ให้ใช้หวัเดมิในการทดสอบ เพราะ
เสาเข็มตอกหวัเสาเข็มทําขึน้มาเพ่ือรับแรงกระแทกของการตอกอยูแ่ล้ว จงึไมจํ่าเป็นต้องทําอะไรเพิ่มเติม่) 
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Designation: D 4945 – 08

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

This standard is issued under the fixed designation D 4945; 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. 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 requirements 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 devia-
tions, 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 The values stated in SI units are to be regarded as
standard. No other units of measurement are included in this
standard.

1.6 All observed and calculated values shall conform to the
guidelines for significant digits and rounding established in
Practice D 6026.

1.7 The method used to specify how data are collected,
calculated, or recorded in this standard is not directly related to
the accuracy to which the data can be applied in design or other
uses, or both. How one applies the results obtained using this
standard is beyond its scope.

1.8 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 and health practices and determine the applica-
bility of regulatory limitations prior to use. For a specific
precautionary statement, see Note 4.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:2

C 469 Test Method for Static Modulus of Elasticity and
Poisson’s Ratio of Concrete in Compression

D 198 Test Methods of Static Tests of Lumber in Structural
Sizes

D 653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained
Fluids

D 1143/D 1143M Test Methods for Deep Foundations Un-
der Static Axial Compressive Load

D 3689 Test Methods for Deep Foundations Under Static
Axial Tensile Load

D 3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies
Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as
Used in Engineering Design and Construction

D 6026 Practice for Using Significant Digits in Geotechni-
cal Data

3. Terminology

3.1 Definitions—For common definitions of terms used in
this standard, see Terminology D 653.

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,

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 Oct. 1, 2008. Published November 2008. Originally
approved in 1989. Last previous edition approved in 2000 as D 4945 – 00.

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.

1

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

                                                    



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. Deep foundation impedance can be calculated by
multiplying the cross-sectional area by the dynamic modulus of
elasticity and dividing the product by the wave speed. Alter-
natively, the impedance can be calculated by multiplying the
mass density by the wave speed and cross-sectional area.

Z 5 ~EA / c! 5 rcA (1)

where:
Z = impedance,
E = dynamic modulus of elasticity,
A = cross-sectional area,
c = wave speed, and
r = 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—in the case of strain transducers, the
impact force is obtained by multiplying the measured strain (´)
with the cross-sectional area (A) and the dynamic modulus of
elasticity (E).

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.

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. It 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/r)1/2.

4. Significance and Use

4.1 Based on the measurements from strain or force, and
acceleration, velocity, or displacement transducers, this test
method obtains the force and velocity induced in a pile during
an axial impact event (see Figs. 1 and 2). 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

FIG. 1 Typical Force and Velocity Traces Generated by the Apparatus for Obtaining Dynamic Measurements
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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
D 1143 should be used to verify estimates of static capacity and
its distribution along the pile length. Test Method D 1143
provides a direct and more reliable measurement 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 D 3689 should be used to verify
tension capacity estimates. Test Method D 3689 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 D 3740 are generally considered capable of competent
and objective testing/sampling/inspection/etc. Users of this test method
are cautioned that compliance with Practice D 3740 does not in itself
assure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice
D 3740 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
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 stress in the pile during all
phases of pile testing.

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 trans-
ducers, 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

FIG. 2 Typical Arrangement for High-Strain Dynamic Testing of a
Deep Foundation
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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 transduc-
ers, 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 Strain Transducers—The strain transducers shall in-
clude 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.

5.2.4.1 As an alternate to strain transducers, axial force
measurements can be made by force transducers placed be-
tween 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 re-
sponse, 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 foundation shall have the smallest
possible mass and least possible cushion necessary to prevent
damage.

5.2.5 Acceleration, Velocity, or Displacement
Transducers—Velocity data shall be obtained by using the
dynamic measurement apparatus to integrate the acceleration
signals from accelerometers. The accelerometers shall be
directly attached to the pile surface, mounted to the pile with
small rigid (solid, nearly cubic shape) metal blocks, or embed-
ded in the pile. Do not use overhanging brackets or plastic

NOTE—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

NOTE—Shown as separate transducers or alternative combined trans-
ducers.

FIG. 4 Typical Arrangement for Attaching Transducers to
Pipe Piles
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mounting blocks that can deform during impact. Accelerom-
eters 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. Alternatively, velocity or displacement
transducers may be used to obtain velocity data, provided they
are equivalent in performance to the specified accelerometers.

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:
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

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

Concrete Piles

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

Wood Piles
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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 Measurements—The apparatus shall provide
signal conditioning for the force measurement system. If strain
transducers are used (see 5.2.4), the apparatus shall compute
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), 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
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 pile response 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 beginning of a restrike.

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.

NOTE—Shown as separate transducers.
FIG. 7 Typical Arrangement for Attaching Transducers to H-Piles
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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. Alternatively, place the pile on supports or level
ground free and clear from neighboring piles and obstructions.
Then attach an accelerometer to the pile and strike the end of
the pile with a sledge hammer of suitable weight. Take care not
to damage or dent the pile. Record (see 5.4.2) and display (see
5.4.4) the accelerometer signal. Measure the total time between
acceleration peaks for at least three cycles of reflection or 6L/c
(where L is the pile length and c is the pile material wave
speed). Divide the product of the number of cycles and twice
the total pile length by this total time to determine the wave
speed. The wave speed of structural steel piles can be assumed
as 5123 m/s. Assumed wave speed values, and those deter-
mined during a low strain event, 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 = rc2). The dynamic
modulus of elasticity may be assumed as 207 3 106 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 C 469 or

D 198 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
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 dy-
namic measurements obtained near the pile head by periodi-
cally 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
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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. For mandrel-driven piles, the
mandrel may be instrumented 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

7.1 The report of the load test shall include any information
required by the Engineer plus the following information when
applicable and as available.

7.2 General:
7.2.1 Project identification and location, and
7.2.2 Log(s) of nearby or typical test boring(s).
7.3 Deep Foundation Installation Equipment:
7.3.1 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
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.

7.3.2 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.

7.4 Test Pile(s):
7.4.1 Identification (name and designation) of test pile(s),
7.4.2 Required ultimate axial static compressive capacity,
7.4.3 Type and dimensions of deep foundation(s) including

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),

7.4.4 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 reinforcement (type, grade,
size, length, number and arrangement of prestress wire, longi-
tudinal bars, lateral ties, and spiral stiffeners; casing or shell
size and length),

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

7.4.6 For timber piles: length, straightness, preservative
treatment, tip and butt dimensions (and area as a function of
length), and measured density for each pile,
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7.4.7 Description and location of splices, special pile tip
protection, and any special coatings applied if applicable,

7.4.8 Inclination angle from vertical, design and installed,
and

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

7.5 Deep Foundation Installation:
7.5.1 For cast-in-place piles, include the volume of concrete

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

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

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

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

7.6 Dynamic Testing:
7.6.1 Description of the dynamic test apparatus, including

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

7.6.2 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,

7.6.3 Density, wave speed, and dynamic modulus of elas-
ticity of the test deep foundation,

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

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

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

7.6.7 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,

7.6.8 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,

7.6.9 Comments on the driving stresses within the deep
foundation, and whether measured or estimated through analy-
sis,

7.6.10 Comments on the integrity of the deep foundation,
and

7.6.11 Numerical summary of measured and interpreted
results, with statistical analysis as appropriate.

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

SUMMARY OF CHANGES

Subcommittee D18.11 has identified the location of selected changes to this standard since the last issue
(D 4945 – 00) that may impact the use of this standard (approved Oct. 1, 2008).

(1) Change title and text to include deep foundations that
function similar to driven piles, specifically cast-in-place piles.
(2) Inclusion of current D18 caveats, D 6026, and D 3740.
(3) Require supervision by a qualified engineer during test
planning and field work.
(4) Refer approval of testing variations to the “Engineer” in
responsible charge of the foundation design.
(5) Added definitions in Terminology, especially “wave
speed” and “particle velocity.”
(6) Improve and clarify “Significance and Use.”

(7) Addition of embedded and combined transducers.

(8) More specific and updated requirements for transducers
and for processing, recording, displaying data.

(9) More complete Procedure, including determination of
wave speed, density, and modulus, an improved description of
data quality checks, and consideration of the time of testing
effects.
(10) Updated and condensed reporting requirements.
(11) Updated figures to show more generic test equipment.
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(www.astm.org).
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Dy  =     6.1  mm
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CAPWAP SUMMARY RESULTS
Total CAPWAP Capacity:  55.1; along Shaft   32.2; at Toe    22.9  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

 55.1
1 1.1 0.6 1.9 53.2 1.9 3.39 3.23 0.550
2 2.1 1.6 2.9 50.4 4.7 2.71 2.58 0.550
3 3.2 2.7 3.3 47.1 8.1 3.16 3.01 0.550
4 4.2 3.7 3.8 43.2 11.9 3.62 3.45 0.550
5 5.3 4.8 4.0 39.2 15.9 3.80 3.62 0.550
6 6.3 5.8 4.0 35.2 20.0 3.83 3.65 0.550
7 7.4 6.9 4.1 31.1 24.0 3.85 3.67 0.550
8 8.4 7.9 4.1 27.0 28.1 3.86 3.68 0.550
9 9.5 9.0 4.1 22.9 32.2 3.90 3.71 0.550

Avg. Shaft   3.6   3.58   3.41 0.550
Toe  22.9  473.42 0.501

Soil Model Parameters/Extensions Shaft Toe
Quake (mm) 2.530 2.524
Case Damping Factor  0.499  0.323
Unloading Quake (% of loading quake) 80 100
Reloading Level (% of Ru) 100 100
Unloading Level (% of Ru) 98
Soil Plug Weight (tons)  0.01

CASE METHOD
J =  0.0  0.1   0.2   0.3  0.4  0.5  0.6   0.7  0.8  0.9
RP   23.6  23.0  22.3  21.6   21.0  20.3  19.6  19.0   18.3   17.6
RX   57.4  57.0  56.5  56.1   55.6  55.2  54.8  54.4   54.0   53.6
RU   23.6  23.0  22.3  21.6   21.0  20.3  19.6  19.0   18.3   17.6
RAU =  36.4 (tons);  RA2 =    24.4 (tons)
Current CAPWAP Ru = 55.1 (tons); Corresponding J(RP)= 0.00; J(RX) = 0.52

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

 0.49   22.17  15.7  14.6   53.3  4.903  1.085  1.000   0.2  53.5
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PILE PROFILE AND PILE MODEL
Depth Area E-Modulus Spec. Weight Perim.

m cm2 tons/cm2 tons/m3 m
 0.00  363.00  391.6  2.400  1.050
 9.50  363.00  391.6  2.400  1.050

Toe Area   0.048 m2

Top Segment Length   1.06 m, Top Impedance  35.54 tons/m/s
Pile Damping   2.0 %, Time Incr  0.264 ms, Wave Speed   4000.0 m/s, 2L/c  4.8 ms

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  1.1  52.0  -0.7 0.143 -0.002  0.16  0.5  4.850
2  2.1  50.6  -0.0 0.139 -0.000  0.15  0.5  4.485
3  3.2  48.2  -0.0 0.133 -0.000  0.13  0.4  4.137
4  4.2  45.2  -0.0 0.124 -0.000  0.11  0.4  3.808
5  5.3  41.7  -0.0 0.115 -0.000  0.09  0.3  3.504
6  6.3  38.2  -0.0 0.105 -0.000  0.07  0.3  3.224
7  7.4  34.6  -0.0 0.095 -0.000  0.06  0.4  2.969
8  8.4  31.0  -0.0 0.085 -0.000  0.05  0.4  2.740
9  9.5  27.4  -0.0 0.075 -0.000  0.04  0.4  2.537

Absolute  1.1 0.143 (T =    33.2 ms)
 1.1 -0.002 (T =    55.4 ms)

max. Top Comp. Stress =   0.143 tons/cm2 (T=  33.2 ms, max= 1.000 x Top)
max. Comp. Stress =   0.143 tons/cm2 (Z=   1.1 m, T=  33.2 ms)
max. Tens. Stress =  -0.002 tons/cm2 (Z=   1.1 m, T=  55.4 ms)
max. Energy (EMX) =  0.16 tonne-m; max. Measured Top Displ. (DMX)= 4.90 mm

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
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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

6  1.6  0.142  0.6  0.063
11  3.0  0.261  1.1  0.116
16  4.5  0.380  1.5  0.169
21  5.9  0.499  2.0  0.222
26  7.4  0.619  2.5  0.274
31  9.0  0.738  3.0  0.327
36    10.6  0.859  3.4  0.380
41    12.2  0.979  3.9  0.433
45    13.6  1.076  4.3  0.475
50    15.2  1.196  4.8  0.528
56    16.8  1.338  5.4  0.591
62    18.4  1.480  5.9  0.654
68    20.0  1.622  6.5  0.718
74    21.6  1.764  7.1  0.781
80    23.2  1.906  7.7  0.844
86    24.8  2.047  8.2  0.908
92    26.4  2.189  8.8  0.971
98    28.0  2.331  9.4  1.034
104    29.6  2.473  10.0  1.098
110    31.1  2.614  10.5  1.161
116    32.7  2.754  11.1  1.224
122    34.2  2.894  11.7  1.288
128    35.6  3.033  12.3  1.351
134    37.1  3.171  12.8  1.414
140    38.4  3.308  13.4  1.478
147    40.0  3.466  14.1  1.551
154    41.5  3.622  14.8  1.625
161    42.9  3.776  15.4  1.699
169    44.4  3.948  16.2  1.784
177    45.8  4.115  16.9  1.868
186    47.2  4.294  17.7  1.963
196    48.6  4.485  18.5  2.069
206    49.8  4.666  19.2  2.174
217    51.0  4.855  20.0  2.290
228    52.0  5.034  20.6  2.406
240    52.9  5.219  21.2  2.533
253    53.7  5.407  21.8  2.670
267    54.3  5.596  22.2  2.818
282    54.8  5.785  22.6  2.976
297    55.0  5.960  22.8  3.135
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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

305    55.1  6.048  22.9  3.219
309    55.1  6.091  22.9  3.261
311    55.1  6.115  22.9  3.282
312    55.1  6.126  22.9  3.293
329    55.1  6.306  22.9  3.472
346    55.1  6.485  22.9  3.652
363    55.1  6.665  22.9  3.831
380    55.1  6.844  22.9  4.011
394    55.1  6.992  22.9  4.158
401    55.1  7.066  22.9  4.232
404    55.1  7.097  22.9  4.264
406    55.1  7.119  22.9  4.285
414    53.5  6.976  22.3  4.222
419    52.1  6.858  21.9  4.169
424    50.7  6.739  21.4  4.116
429    49.2  6.619  20.9  4.063
434    47.7  6.500  20.4  4.011
439    46.1  6.380  19.9  3.958
444    44.6  6.260  19.5  3.905
447    43.6  6.188  19.2  3.873
449    42.9  6.140  19.0  3.852
450    42.6  6.116  18.9  3.842
454    41.1  6.018  18.5  3.799
459    39.7  5.899  18.0  3.747
465    38.1  5.757  17.5  3.683
471    36.5  5.615  16.9  3.620
477    34.9  5.473  16.3  3.557
483    33.3  5.331  15.7  3.493
489    31.7  5.189  15.2  3.430
495    30.1  5.047  14.6  3.367
501    28.5  4.906  14.0  3.303
507    26.9  4.764  13.4  3.240
513    25.3  4.622  12.9  3.177
519    23.7  4.481  12.3  3.113
525    22.2  4.341  11.7  3.050
531    20.7  4.201  11.1  2.987
537    19.3  4.062  10.6  2.923
543    17.8  3.924  10.0  2.860
550    16.2  3.765  9.3  2.786
557    14.7  3.607  8.6  2.712
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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

564    13.2  3.452  8.0  2.639
571    11.8  3.299  7.3  2.565
579    10.3  3.128  6.5  2.480
588  8.8  2.943  5.7  2.385
598  7.3  2.747  4.9  2.280
608  6.0  2.560  4.1  2.174
619  4.7  2.365  3.3  2.058
630  3.7  2.181  2.7  1.942
642  2.7  1.990  2.0  1.815
654  1.9  1.811  1.4  1.689
667  1.2  1.629  0.9  1.551
681  0.6  1.445  0.5  1.404
696  0.3  1.262  0.2  1.245
712  0.1  1.081  0.1  1.077
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บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test 

ผลงานปี พ.ศ.2557 

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง

21-06-57 หอ้งการศูนยส์ถิติแห่งชาติ / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
24-07-57 บา้นบูรพา / จ.ขอนแก่น คุณ วษิณุ 
26-07-57 อพาร์เมน้ท ์5 ชั้น / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
01-08-57 ศูนยฝึ์กอบรมการคุม้คลองคล่ืนความถ่ีวิทย ุ/ สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
16-10-57 ENERGY REFORM (Ayutthaya) / จ.พระนครศรีอยธุยา บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ 
18-10-57 ENERGY REFORM (Ang Thong) / จ.อ่างทอง บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ 
05-11-57 Ministry Of Journal and Culture’s Building / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
07-11-57 บริษทั สยามมิชลิน อาร์ โอ เอช จาํกดั / จ.สระบุรี บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ 

15-11-57 
อาคารโรงงานหลงัท่ี 6 บริษทัยไูนเตด็ ฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 
/จ.สมุทรปราการ 

บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 

20-11-57 สะพานขา้มแม่นํ้าเจา้พระยา บริษทั ประยรูวิทย ์จาํกดั 
24-11-57 อาคารอเนกประสงค ์5 ชั้น / จ.สมุทรสาคร บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
26-11-57 หอ้งเยน็ ตลาดไท รังสิต / จ.ปทุมธานี บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
09-12-57 บริษทั แคปปิตสัซีเรียลส์ จาํกดั / จ.พระนครศรีอยธุยา บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
14-12-57 ณยฎา / จ.ระนอง บริษทั รวมเลิศเขม็เจาะ จาํกดั 
15-12-57 โรงแรม 8 ชั้น / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
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ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test 
 

ผลงานปี พ.ศ.2558  
 

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 
12-01-58 หอ้งการคุม้ครองบริการและคุม้ครองนํ้าประปาทนัสมยั /สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่

12-01-58 
อาคารโรงงานหลงัท่ี 6 บริษทัยไูนเตด็ ฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 
 / อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 

17-01-58 หอ้งการคณะโฆษณาอบรม ศนูยก์ารพรรค / / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
01-02-58 อาคารหอพกั 2 ชั้น ณ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน / จ.อุดรธานี หจก.รังสิทตัวศิวกรรม 
08-02-58 โรงแรม 8 ชั้น (ร้านอาหาร) / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
24-02-58 HAH HONG_EXTENSION FACTORY / จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
08-03-58 โรงแรม The Private / อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก หจก. พีพี. ป่ันจัน่ 
13-03-58 Ware House W10 T-Park Bangplee 3 / จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
16-03-58 Villette Lite Rattanathibet / อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) 
30-03-58 โรงงานแบ่งบรรจุไขปิโตรเลียม/อาคารสาํนกังาน/ จ.สมุทรสาคร บริษทั เคพีเค คอนกรีต แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

11-04-58 TREASURE HOTEL / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
21-04-58 NEW WAREHOUSE ASRA1 / จ.สมุทรสาคร บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
22-04-58 คาซ่าวลิล ์บางใหญ่ (สะพานเขา้หมู่บา้น) / จ.นนทบุรี บริษทั ซนัไรส คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ ซพัพลาย จาํกดั 

23-04-58 HAH HONG_EXTENSION FACTORY / จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
26-04-58 อาคารพกัอาศยัรวม 6 ชั้น / ซ.สุขมุวทิ 101 กทม. บริษทั สยาม เอเอน็จี จาํกดั 
30-04-58 สะพานขา้มคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต / จ.สมุทรปราการ บริษทั ประยรูวิศว ์จาํกดั 
12-05-58 คาซ่าวลิล ์บางใหญ่ (สะพานเขา้หมู่บา้น) / จ.นนทบุรี บริษทั ซนัไรส คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ ซพัพลาย จาํกดั 
14-05-58 อาคารชุดพกัอาศยัขา้ราชการศาลยติุธรรม /  จ.นครสวรรค ์ หจก. พีพี. ป่ันจัน่ 
21-05-58 EXTENSION FACTORY/อ.สามพราน  จ.นครปฐม บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
21-05-58 อาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจภธูรเมืองอุทยัธานี / จ.อุทยัธานี บริษทั เค แอล พี กรุ๊ป จาํกดั 
24-05-58 Cyber Crime Prevention Center (CCPC) / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
29-05-58 Amazon Color / อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี บริษทั ฉะเชิงเทราผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรง จาํกดั 
02-06-58 MIAMI / อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
10-06-58 สาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค 9 /อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอนเทมโพราร่ี คอสตรัคชัน่ 
12-06-58 สะพานขา้มคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต / จ.สมุทรปราการ บริษทั ประยรูวิศว ์จาํกดั 
12-06-58 MIAMI / อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test 

ผลงานปี พ.ศ.2558  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที ่ ผู้ว่าจ้าง 
20-06-58 สราญรมย ์/ ซ.พหลโยธิน 1 กทม. บริษทั เอม็วทีี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
21-06-58 ส่วนแสดงสัตวปี์ก สวนสัตวอุ์บลราชธานี / จ.อุบลราชธานี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คร๊าฟสโตน 
24-06-58 MIAMI / อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
02-07-58 PARK CONDO DREAM PHITSANULOK / จ.พิษณุโลก บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

02-07-58 MIAMI / อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 

03-07-58 Amazon Color / อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
บริษทั ประดิษฐ ์เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

04-07-58 
อาคารพกัอาศยั คสล. 8 ชั้น ออสกา้ คอนโดมิเน่ียม 
 / ซ.เพชรเกษม 58 กทม. 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

04-07-58 Silom Hardware / ซ.กรุงธนบุรี 6 กทม. บริษทั เอสวจีี ไพล ์จาํกดั 

04-07-58 
ระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง LEO Antenna Tower 
/ จ.ชลบุรี 

บริษทั อธิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

04-07-58 โรงงานปรับปรุงคุณภาพขา้ว / ถ.แสมดาํ กทม. บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
11-07-58 อาคาร คสล. 7 ชั้น / ถ.ลาดหญา้ 6 กทม. บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 
15-07-58 อาคารพกัอาศยั คสล. 3 ชั้น / หมู่บา้นสัมมากร ถ.สุขาภิบาล 3 กทม. คุณ สมชาย  คงสวา่ง 

30-07-58 
(LAY) Waste Station Building นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
/ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 

20-07-58 
หอพกันกัศึกษา จาํนวน 1 หลงั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรรษนนัท ์พร็อบเพอร์ต้ี 

09-08-58 
E Condominium Laos 
Naxay Village,Xaysettha District,Vientiane Capital Lao  บริษทั คาํไผ ่

10-28-58 
อาคารเรียนอเนกประสงค ์ มหาวทิยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร 
 / อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรรษนนัท ์พร็อบเพอร์ต้ี 

12-08-58 
DHAVARA RESIDENT 
ถ.สุพานุวง นครหลวงเวยีงจนัทร์ สปป.ลาว  บริษทั คาํไผ ่

16-08-58 อาคารสาํนกังานใหญ่ STARWELL ถ.สุรนารายณ์ จ.นครราชสีมา คุณชนะพนัธ์ 

20-08-58 
ปรับปรุงต่อเติมสาํนกังานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น / จ.ขอนแก่น 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เตชะสิริ คอนสตรัคชัน่ 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test 
ผลงานปี พ.ศ.2558 
 

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที ่ ผู้ว่าจ้าง 
20-08-58 โรงเรียนนานาชาติ ถ.กรุงเทพกรีทา / กรุงเทพกรีทา ซ.15/1  กทม. บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
24-08-58 สาํเพง็ 2 คอนโดมิเนียม อาคาร 16 ชั้น / ถ.กลัปพฤกษ ์กทม. บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 

28-08-58 
โครงสร้างฐานรากรองรับเคร่ืองจกัร Verticl Lathe VTC 30400  
การไฟฟ้านครหลวง สถานียอ่ยหนองจอก กทม. 

บริษทั ไพล ์เดคอร์ ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั 

31-08-58 Patio Srinakarin-Rama 9 / ถ.กรุงเทพกรีฑา กทม. บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
01-09-58 Aspire Wutthakat / ถ.วฒุากาศ  กทม. บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

03-09-58 
อาคารโภชนาการโรงพยาบาลกลว้ยนํ้าไทย  
/ ซ.แสงจนัทร์ รูเบีย กทม. 

บริษทั ไพล ์เดคอร์ ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั 

07-09-58 อาคารสาํนกังาน ค.ส.ล. 7 ชั้น (โนวาเซีย) / ถ.กาํแพงเพชร กทม. บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 

09-09-58 
โครงหลงัคาคลุมถนน 
บริษทั ธนบุรีประกอบรถยนต ์จาํกดั อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

บริษทั นพภณัฑภ์มิู จาํกดั 

11-09-58 
EXTENSION NEW WAREHOUSE                                                  
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม. 

T.P.S. CONSTRUCTION & CONSULTANTS 
CO.,LTD 

14-09-58 POP MARKET / ถนนราชพฤกษ ์ จงัหวดันนทบุรี บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 

26-08-58 
อาคารพกัอาศยั 2 ชั้น คุณเฉลิมวงษ ์ บรรจงจิตร์ 
 / อ.เมือง จ.นครปฐม 

บริษทั ไลฟ์เฮา้ส์ ออกแบบก่อสร้าง จาํกดั 

15-09-58 Park Condo Dream Mae Sot / อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก บริษทั ด๊อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จาํกดั 

22-09-58 
อาคารสาํนกังาน เสาธง ร้ัว ป้ายช่ือ ถนน-ลาน พร้อมร้ือถอนส่ิง
ปลกูสร้างของเดิม / กฟอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

คุณมวลศกัด์ิ 

25-09-58 เข่ือนป้องกนัตล่ิงริมแม่นํ้าโขง / อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ บริษทั แอล วี ซี ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

27-08-58 
อาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. 7 ชั้นและชั้นใตดิ้น 1 ชั้น   
/ ซอยธนาคารกรุงเทพ ถ.เสือป่า กทม. 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

23-09-58 
อาคารเรียนและปฎิบติัการพร้อมคุรุภณัฑ ์ 
วทิยาลยัพณิชยการบึงพระ จ.พิษณุโลก 

บริษทั ศุภสิทธ์ิเพาเวอร์สตีล จาํกดั 

28-09-58 ERAWAN HOP INN / อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

29-09-58 
ปรับปรุงอาคาร 6 ภายในสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์    
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

04-10-58 กระทรวงกสิกรรมป่าไม ้(ตึกศนูยว์จิยัพยาธิสัตว)์  / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
05-10-58 เดอะแกลเลอร่ี&เนเชอร่าเทรนด ์/ รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ ์กทม. บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test 
ผลงานปี พ.ศ.2558  
 

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที ่ ผู้ว่าจ้าง 
14-10-58 LANEXANY BUILDING / Ban Hatsady Yientiane Capital Lao บริษทั คาํไผ ่
20-10-58 X2 VIBE ONNUT / ซอยสุขมุวทิ 50 ถนนสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ  จาํกดั    

23-10-58 
VIENTIANE GRAND HOTEL 
VATHCHAN VILLAGE,  VIENTIANE CAPITAL LAO  บริษทั คาํไผ ่

26-10-58 อาคารพกัอาศยั 3 ชั้น / แขวงทุ่งมหาเมฆ จ.กรุงเทพฯ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

29-10-58 
อาคารพาณิชย-์พกัอาศยั คสล. 4 ชั้นและดาดฟ้า /  
ซ.เฉลิมพระเกียรติ 30 จ.กรุงเทพฯ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โชติพฒันา 

31-10-58 หอถงัสูง ขนาด 45 ลบ.ม. (ชนิดเขม็เจาะ) / จ.นครปฐม บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

04-11-58 
 อาคารศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบของโรงเรียนศึกษาพิเศษชยั / 
โรงเรียนศึกษาพิเศษจงัหวดัชยันาท จงัหวดัชยันาท 

บริษทั  ไทยอินเตอร์คอนติเนนตลั จาํกดั 

11-11-58 Phuket Community Center / Patong district,Kathu,Phuket Gan Chabad Co.,Ltd. 
13-11-58 Villette Lite Rattanathibet / อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
16-11-58 CP DREAM กาญจนบุรี /  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี บริษทั เอส.ซี. เขม็เจาะ  แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
17-11-58 ลานจอดรถโฟลค์ลิฟท ์/ อ.กระทุ่มเบน จงัหวดัสมุทรสาคร บริษทั ดิลกและบุตร จาํกดั 
18-11-58 อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 1 หลงั / ซ.20 มิถุนา แยก 5 หว้ยขวาง กทม. บริษทั ภมิูสยาม ซพัพลาย จาํกดั 
25-11-58 เอส เอส เรสซิเดนท ์/ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บริษทั ศรีสุข จาํกดั 
26-11-58 อาคารเรียน 4 ชั้น / โรงเรียนประภสัสรวทิยา อ.เมือง จ.ชลบุรี             บริษทั ภโวทยั 99 จาํกดั 
02-12-58 ACE CONDO / ซ.เอกมยั 12 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กนัตินนัทโ์ฮม 
03-12-58 ศนูยป์ระชุมและแสดงสินคา้ / จงัหวดัขอนแก่น หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แก่นประกายทีม 
11-12-58 DRINKING WATER PLANT / อ.ปลวกแดง จงัหวดัระยอง บริษทั สยาม เอเอน็จี จาํกดั 
20-12-58 เดอะ คอร์ทยาร์ท เขาใหญ่ / อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แก่นประกายทีม 

21-12-58 
อาคารหอพกัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                
วทิยาเขตน่าน / อ.ภเูพียง จ.น่าน 

บริษทั สรรคส์ร้าง จาํกดั 

22-12-58 
DONGPHOSY SPECIFIC ECONOMIC ZONE-340 UNITS OF 
SHOPHOUSES  / VIENTIANE LAO PDR 

บริษทั คาํไผ ่

24-12-58 โรงแรม ดาริวนั / นครหลวงเวยีงจนัทร์ สปป.ลาว KHAMPHY CONSTRUCTION CO.,LTD 
24-12-58 โรงงานคอนกรีต CSC  /  นครหลวงเวยีงจนัทร์  สปป.ลาว LPS RENOVATION AND SUPPY 
 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test 
ผลงานปี พ.ศ.2559  
 

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

09-01-59 
Ministry of culture information and sport of Vientiane 
Nong Beuktai Village, Vientiane, Lao PDR. 

Procon Company Limited 

10-01-59 
งานจา้งก่อสร้างอาคารสาํนกังานและจดันิทรรศการ                          
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง                         
อ.เมือง จ.เชียงราย 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฉตัรนภา คอนสตรัคชัน่ 

13-01-59 อาคารพกัอาศยั 7 ชั้น / ซ.พฒันาการ 37 จ.กรุงเทพฯ บริษทั ธนตัถกิ์จ จาํกดั 
18-01-59 อพาร์ทเมน้ท ์8 ชั้น  /  ถ.เช้ือเพลิง  เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ บริษทั ไพร์ม สาทร จาํกดั 

19-01-59 
อาคารพาณิชย-์พกัอาศยั โรงงาน โมเดิร์นคาสฯ 
ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โชติพฒันา 

20-01-59 
ยา้ยท่ีตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะท่ี  1 และระยะท่ี  2  
ประจาํปีงบประมาณ  2559  อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

21-01-59 
สถานีบริการนํ้ามนับางจาก ราชพฤกษ ์2 
ถนนราชพฤกษ ์อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี บริษทั บี พี เมสัน จาํกดั 

31-01-59 อาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. 7 ชั้น  / อ.กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บริษทั อภิชาติ เขม็เจาะ จาํกดั 
11-02-59 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์/ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บริษทั 94 โฮมเซอร์วสิ จาํกดั 
18-02-59 อาคารพาณิชย ์4 ชั้น J.S.P. แพรกษา /  จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 

19-02-59 
Friendship Hospital Modemization & Extension  
Vientiane Capital Lao P.D.R. 

Luangpaseuth Constructon Compary 

26-02-59 
โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาพระราชวงัจนัทร์ 
ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รถเจาะดีดี 

26-02-59 
อาคารสาํนกังานและโรงเกบ็พสัดุ บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ 
ก่อสร้างร้ัว คสล. และถมดิน ฯลฯ  / สาํนกังานโยธาธิการ และผงั
เมือง จ.สุโขทยั 

บริษทั อรุณดิษย ์เอน็จิเนีย จาํกดั 

27-02-59 
อาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. 7 ชั้น 
ตาํบลท่าขอนยาง อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 

บริษทั อภิชาติ เขม็เจาะ จาํกดั 

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

บริษทั เอน็.พี.ซีวลิแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test 
ผลงานปี พ.ศ.2559  
 

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที ่ ผู้ว่าจ้าง 

09-03-59 
MARS SIAM (R&D INNOVATION CENTER) 
PAKCHCNG NAKHON RATCHASIWA , THAILAND 

บริษทั ฤทธา จาํกดั 

09-03-59 
Rock Salt Exploition and Processing Project 
Nongbok district,Khammouan Province, Laos P.D.R. 

บริษทั หนองคาย คอนกรีต โปรดกัส์ จาํกดั 

15-03-59 ปรับปรุงหอสมุด / ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี บริษทั ชลสยาม เขม็เจาะ จาํกดั 

18-03-59 
ปรับปรุงโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม อาคารกิจกรรมนกัเรียน 4 ชั้น 
โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม   เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สรรสาธร 

24-03-59 
โชวรู์ม MITSU บางนา กม.26  
ถ.บางนาตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 

28-03-59 

อาคารเรียนพิเศษ 6 ชั้น ร.ร.มธัยมวดัศรีจนัทร์ประดิษฐ ์ในพระบรม
ราชานุเคราะห์  
ร.ร.มธัยมวดัศรีจนัทร์ประดิษฐ ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.บางปู
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 

02-04-59 
บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น หมู่บา้นกฤษดานคร ป่ินเกลา้  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ไพล ์เดคอร์ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

04-04-59 ATARA Community Mall Sriracha /  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

04-04-59 
อาคารผูป่้วย 114 เตียง (5ชั้น) 
โรงพยาบาลนํ้าพอง ตาํบลนํ้าพอง อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 

บริษทั อภิชาติ เขม็เจาะ จาํกดั 

12-04-59 อพาร์เมน้ท ์5 ชั้น  /  ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั 
25-04-59 พาร์ค คอนโด ดรีม นครราชสีมา  /  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แก่นประกายทีม 

25-04-59 
อาคารสาํนกังาน สูง 3 ชั้น 
 ถ.ประชาราษฎร์บาํเพญ็ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

บริษทั สิบสามซีวลิ จาํกดั   

26-04-59 อาคารพกัอาศยัรวม 7 ชั้น   /  ซ.ศรีสมาน 4  ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทย ยโูรเบ้ียน คอนสตรัคชัน่ 
27-04-59 ทสัคานี ประชาร่วมใจ ซ.ประชาร่วมใจ 37  คลองสามวา กรุงเทพฯ บริษทัเอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 
27-04-59 โรงแรม ฟอร์จูน ดี เลย  /  ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย บริษทั 17 เจตด ์จาํกดั 

10-05-59 
COSMO OFFICE PROJECT 
ถนนป๊อปปูล่าอุตสาหกรรม ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 

บริษทั ภมิูสยาม ซพัพลาย จาํกดั 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Dynamic Load Test 
ผลงานปี พ.ศ.2559  
 

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที ่ ผู้ว่าจ้าง 

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

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศรีกรุง กรุ๊ป (1967) 

18-05-59 VILLAZZO 10   /   ซ.ปรีดีพนมยงค ์25  เขตวฒันา กรุงเทพฯ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศิริไทย กรุ๊ป   

19-05-59 
บา้นพกัอาศยั คสล. 3 ชั้น   /  
เช้ือเพลิง 6 แยก 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

บริษทั ตรัยคุณ กรุ๊ป จาํกดั 

20-05-59 Office Building  /  Xaythany District, Vientiane, Lao PDR Chaleudy Construction Co.,Ltd. 
21-05-59 อาคารพาณิชย ์BIZ TOWN   /  อ.บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
24-05-59 พาร์ค คอนโด ดรีม จงัหวดัตรัง  /  อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง บริษทั ทกัษิณ คอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 
26-05-59 THAI TRAVEL CENTER   /   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
30-05-59 แมค็โคร สวนเพลิน  / ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษทั ภมิูสยาม ซพัพลาย จาํกดั               
02-06-59 เอส คอนโด  /  ถ.เศรษฐกิจ อ.กระทุ่มเบน จ.สมุทรสาคร บริษทั เคพีเค คอนกรีตแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 
02-06-59 พอส สุขมุวทิ 103 / สุขมุวทิ 103 ซ.อุดมสุข 7  เขตบางนา กรุงเทพฯ บริษทั เกา้กฤช จาํกดั 

14-06-59 
CEMENT GRINDING CAPACTY UPGRADE Z8 & Z9 
ตาํบลทบักวาง อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

บริษทั ซนัไชน์ เอนจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

16-06-59 The Ocean Stone  /  Cherng Talay , Thalang , Phuket. บริษทั ทกัษิณ คอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 
17-06-59 อาคารเรียน 3 ชัน้ โรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์  /  จ.สรุาษฎร์ธานี บริษทั ทกัษิณ คอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 
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