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รายงานผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเขม็ 
ด้วยวธีิ(SEISMIC INTEGRITY TEST) 
****************************** 

 
1. บทนํา 
 การทดสอบความสมบรูณ์เสาเข็ม (Seismic Integrity Test) มีจดุประสงค์เพ่ือประเมิน
สภาพความสมบรูณ์ตลอดความยาวของเสาเข็ม การทดสอบวิธีนีเ้ป็นการการทดสอบท่ีสะดวก   
รวดเร็ว และคา่ใช้จา่ยต่ํา จงึเป็นท่ีนิยมใช้ในการตรวจสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มในขัน้ต้น  
การทดสอบนีส้ามารถดําเนินการได้ทัง้ใน เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง และเสาเข็มเจาะหลอ่กบัท่ี         
โดยทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มตามมาตรฐาน ASTM D5882-07 
 
 ผลการทดสอบนีจ้ะระบถุงึข้อบกพร่องตา่งๆ อาทิเชน่ รอยแตกร้าว โพรงหรือชอ่งวา่ง              
รอยคอด หรือบวมของเสาเข็ม 
 

2. เคร่ืองมือทดสอบ 
 เคร่ืองมือทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มนัน้เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับการออกแบบมา
โดยเฉพาะเพ่ือการทดสอบดงักลา่ว มีขนาดเลก็ นํา้หนกัเบาและมีประสทิธิภาพสงู ประกอบด้วย 

 เคร่ือง Pile Integrity Tester 

 ค้อนสง่สญัญาณคล่ืน นํา้หนกัประมาณ 1-2 กิโลกรัม 

 หวัวดัสญัญาณคลื่น (Accelerometer Transducer) 

 ดินนํา้มนัสาํหรับติดหวัวดัสญัญาณ  
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3. การเตรียมเสาเข็มเพื่อการทดสอบ 
 การทดสอบจะมีประสทิธิภาพดีมากน้อยเพียงใด สว่นหนึง่มาจากการเตรียมสภาพของหวั
เสาเข็มท่ีจะทําการทดสอบ การเตรียมเสาเข็มทดสอบดงัตอ่ไปนีจ้ะมีสว่นชว่ยอยา่งย่ิงท่ีจะทําให้
คลื่นสญัญาณทดสอบมีคณุภาพท่ีดี 
 3.1 หวัเสาเข็มจะต้องสะอาดและแห้งปราศจากตะกอนดิน ฝุ่ นผงจากการสกดัตกแตง่หวั
เสาเข็มและพืน้ผิวควรเรียบเพียงพอท่ีจะติดตัง้หวัวดัสญัญาณให้แนบสนิท 
 3.2 คอนกรีตต้องมีคณุภาพท่ีดีเพียงพอและมีอายไุมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยประมาณก่อน
ทดสอบได้อยา่งสะดวก 
 3.3 ควรกําหนดตําแหน่งเสาเข็มทดสอบให้ชดัเจน เพ่ือสามารถอ้างอิงได้สะดวกในการทํา
รายงานผลทดสอบ 
 3.4 ไมมี่สิง่กีดขวางบริเวณบนหวัเสาเข็ม ท่ีอาจเป็นอปุสรรคในการทดสอบ 

 
 
4. วธีิการทดสอบ 
 การทดสอบเร่ิมจากการติดตัง้หวัสญัญาณ (Accelerometer) บนหวัเสาเข็มท่ีต้องการ
ทดสอบโดยหวัเสาเข็มท่ีดีจะต้องอยูใ่นสภาพสะอาด เสาเข็มทดสอบจะถกูเคาะด้วยค้อนทดสอบ 
แรงกระแทกท่ีเกิดขึน้จะทําให้เกิดคลื่นความเค้นอดั (Compression Wave) ว่ิงผา่นลงไปในตวั
เสาเข็มหากเกิดความไมต่อ่เน่ืองขึน้ในหน้าตดัของเสาเข็ม เกิดรอยแตกร้าวหรือคอนกรีตสภาพ 
ไมส่มบรูณ์ หรือพบปลายเสาเข็มคลื่นสญัญาณดงักลา่วจะเกิดการสะท้อนกลบัและถกูบนัทกึไว้
โดยละเอียดและแปลงสญัญาณให้อยูใ่นรูปของความเร็ว (Velocity) กบัเวลา (Time) 
ด้วยเคร่ืองมือ PIT Collector เพ่ือนํามาวิเคราะห์ผลตอ่ไป 
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5. การวเิคราะห์ผล 
 สภาพ ความสมบรูณ์ของเสาเข็ม สามารถแปรผลได้โดยตรงจากสญัญาณสะท้อน กลบัท่ี
อยูใ่นรูปแบบของความเร็วกบัเวลา โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่คณุสมบตัิของหน้าตดัเสาเข็มทาง 
พลศาสตร์ (Dynamic Pile Stiffness), หรือท่ีเรียกวา่ อิมพิแดนท์ (Impedance),  ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลทา่ให้คลืน่ความเค้นเกิดการสะท้อนกลบัในรูปแบบของคลื่นความเค้นอดั 
(Compression Wave ) หรือคลื่นความเค้นดงึ (Tension Wave) คลื่นคา่อิมพีแดนท์,  ดงักลา่ว
ประกอบด้วยผลคณูของพืน้ท่ีหน้าตดักบัคา่โมดลูสัยืดหยุน่หารด้วยคา่ความเร็ว ดงันี ้

EA 
    C

 
 เม่ือเสาเข็มทดสอบมีขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัเลก็ลง หรือมีคา่โมดลูสัลดลง เม่ือเทียบกบัหวั
เสาเข็มสญัญาณคล่ืนความเค้นอดัจากการทดสอบจะเกิดการสะท้อนกลบั ณ. จดุนีใ้นรูปของ
คลื่นความเค้นดงึ (Tension Wave) แสดงผลในรูปสญัญาณ “บวก” ในกราฟระหวา่งความเร็ว 
กบัเวลาในทํานองเดียวกนัหากพืน้ท่ีหน้าตดัเพ่ิมขึน้หรือคา่โมดลูสัเพ่ิมขึน้สญัญาณสะท้อนกลบั
จะอยูใ่นรูปของคล่ืนความเค้นอดั (Compression Wave) แสดงผลในรูปสญัญาณ “ลบ” 
ตารางข้างท้ายนี ้จะชว่ยทา่ความเข้าใจในความสมัพนัธ์ข้างต้นได้ดีขึน้  
 

พืน้ทีห่น้าตดั 
A 

โมดูลสั 
E 

อมิพแีดนท์ 
Z 

สัญญาณสะท้อนกลบั การแสดงผลในกราฟ 
ความเร็ว-เวลา 

                 คงท่ี   Comp. Wave   ลบ 

 คงท่ี   Tension Wave  บวก 

คงท่ี    Comp. Wave   ลบ 

คงท่ี    Tension Wave  บวก 
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แผนภมูต่ิอไปนีแ้สดงให้เหน็ลักษณะการสะท้อนกลับของคล่ืนและการแปรผล 
 

                                             
 

 สว่นสําคญัอีกประการหนึง่ในการแปรผลการทดสอบนี ้คือการระบขุนาดความ
เสียหาย หรือ ข้อบกพร่อง และเกณฑ์ท่ีได้รับการยอมรับการใช้งาน 
 โดยทัว่ไปแล้วขนาดของความเสียหาย สามารถประเมินได้คราวๆ โดยการเปรียบเทียบ
ขนาดของ Peak สญัญาณสะท้อนกลบั ณ ตําแหน่งท่ีพบข้อบกพร่องเทียบกบัขนาดของ Peak 
แรกการประเมินโดยละเอียดสามารถกระทําได้โดยอาศยัโปรแกรมคอมพิวเตอร์วดัการ
เปลี่ยนแปลงของคา่อิมพีแดนท์ (Z2) ณ จดุท่ีพบข้อบกพร่องโดยตรงกบัคา่อิมพีแดนท์ท่ีหวั

เสาเข็ม (Z 1)  ท่ีหวัเสาเข็ม 
 
 ในกรณีท่ีสมมตุิให้คา่โมดลูสัและคา่ความเร็วคลื่น , คงท่ีแล้วความสมัพนัธ์ของคา่
อิมพีแดนท์ จะเป็นไปตามสมการดงัตอ่ไปนี ้

Z 2  
   A1 

Z 1      A2 
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 สําหรับตําแหน่งของข้อบกพร่องของเสาเข็ม สามารถระบไุด้โดยตรงจากกราฟความเร็วกบั
เวลา ณ ตําแหน่งท่ีสญัญาณสะท้อนกลบัปรากฏ อยา่งไรก็ตามการประเมินตําแหน่งนีอ้าจคาด
เคลื่อนไปบ้าง เน่ืองจากการประมาณคา่ความเร็วคลื่นอาจเคลื่อนไป โดยทัว่ไปคา่ความเร็ว
คลื่นก่าหนดใช้ตามชนิดของเสาเข็มดงันี ้
 

ชนิดของเสาเข็ม ค่าความเร็วคลืน่, เมตร/วนิาท ี

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 4000 - 4200 
เสาเขม็เจาะหล่อในท่ี 3800 - 3600 

เสาเขม็เหลก็ 5200 
 
 เกณฑ์ในการประเมินระดบัความเสียหายของโครงสร้างเสาเข็มพิจารณาจากคา่ดชันี 
ความสมบรูณ์ (Integrity Factor) หรือ คา่เบต้า, β ซึง่มีคา่เทา่กบัอตัราสว่นการเปลี่ยนแปลง 
ของคา่อิมพีแดนท์ ณ จดุท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีคา่เทา่กบั 
 

Z 2 

Z 1 

เม่ือ     Z 2    :   คา่อิมพีแดนท์ ณ จดุท่ีพบการเปลี่ยนแปลง 

         Z 1    :   คา่อิมพีแดนท์อ้างอิง ณ จดุท่ีติดตัง้เคร่ืองมือทดสอบ 
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ตารางแสดงค่าความสมบูรณ์ 

 

ค่าเบต้า, β สภาพความสมบูรณ์เสาเขม็ 

มากกว่า 0.90 สมบูรณ์ 
0.89 – 0.80 บกพร่องเล็กน้อย 
0.79 – 0.60 บกพร่องมาก 
ตํ่ากว่า 0.59 เสาเขม็หัก 

 
 หมายเหตุ ในกรณีท่ีเป็นเสาเข็มสองทอ่นตอ่ คา่เบต้า (β) ท่ีคํานวณได้ อาจเป็นคา่ท่ี
คํานวณ จากสญัญาณสะท้อนกลบัท่ีตา่แหน่งรอยตอ่เช่ือมของเสาเข็ม 
 
 อยา่งไรก็ตามการประเมินขนาดความเสียหายและเกณฑ์ในการยอมรับข้างต้น เพ่ือเป็น
ข้อแนะนําเบือ้งต้น ควรนําข้อมลูอ่ืนๆ อาทิเชน่ ประวตัใินการก่อสร้างเสาเข็มดงักลา่ว , ลกัษณะ
การออกแบบฐานราก ,ลกัษณะอาคารและนํา้หนกับรรทกุ , การเคลื่อนตวัของเสาเข็มภายหลงั
การก่อสร้างและการเอียงตวัของเสาเข็ม ประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ 
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6. ข้อจากัดในการใช้งาน 
 ถงึแม้วา่เคร่ืองมือทดสอบ PIT Collector จะมีความสามารถอยา่งมากในปัจจบุนัในการ
ทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มแตก็่ยงัมีข้อจา่กดับางประการท่ีควรทราบดงันี ้
 
 - ไมส่ามารถตรวจสอบพบเสาเข็มท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตดัลดลงหรือเพ่ิมขึน้ทีละน้อย 
(< 5%) 
 - เสาเข็มท่ีมีความยาวมากๆ คา่แรงเสียดทานผิวของดิน (Skin Friction ) อาจทําให้
สญัญาณเปล่ียนแปลงไป 
 - สญัญาณสะท้อนปลายเสาเข็ม อาจตรวจสอบไมพ่บหรือไมช่ดัเจน หากความยาวเสาเข็ม 
มากกวา่ 30 เทา่ของขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางเสาเข็ม 
 - ไมเ่หมาะสมในการตรวจเสาเข็มหลายทอ่นตอ่ (Segment Pile) 
 - ผลการทดสอบไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการรับน่้าหนกับรรทกุของเสาเข็มแตอ่ยา่งใด และไม ่
สามารถวดัการเอียงตวัของเสาเข็มทดสอบได้ 
 - เสาเข็มท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีหน้าตดัอยา่งมาก อาจไมส่ามารถตรวจสอบเสาเข็ม
สว่นลา่งลงไปได้อีกเน่ืองจากสญัญาณสว่นใหญ่สะท้อนกลบัคืน 
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รูปภาพขณะทาํการทดสอบ 
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รูปภาพหวัเสาเขม็ที่ควรเตรียมก่อนการทดสอบ 
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Designation: D 5882 – 07

Standard Test Method for
Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations1

This standard is issued under the fixed designation D 5882; 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 (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

1. Scope

1.1 This test method covers the procedure for determining
the integrity of individual vertical or inclined piles by measur-
ing and analyzing the velocity (required) and force (optional)
response of the pile induced by an (hand held hammer or other
similar type) impact device usually applied axially and perpen-
dicularly to the pile head surface. This test method is applicable
to long structural elements that function in a manner similar to
any deep foundation units (such as driven piles, augeured piles,
or drilled shafts), regardless of their method of installation
provided that they are receptive to low strain impact testing.

1.2 This standard provides minimum requirements for low
strain impact testing of piles. Plans, specifications, and/or
provisions prepared by a qualified engineer, and approved by
the agency requiring the test(s), may provide additional re-
quirements and procedures as needed to satisfy the objectives
of a particular test program.

1.3 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.

1.4 The values stated in SI units are to be regarded as
standard. No other units of measurement are included in this
standard.

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

1.6 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.

1.7 This standard may involve hazardous materials, opera-
tions, and equipment. 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 appropriate safety and health practices and deter-
mine the applicability of regulatory limitations prior to use.

NOTE 1—he 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.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards: 2

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

D 3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies
Engaged in the 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 Except as defined in 3.2, the terminology used in this
test method conforms with Terminology D 653.

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:
3.2.1 pile integrity, n—the qualitative evaluation of the

physical dimensions, continuity of a pile, and consistency of
the pile material.

3.2.2 pile impedance, n—the dynamic Young’s modulus of
the pile material multiplied by the applicable cross sectional
area of the pile and divided by the strain wave speed.

3.2.3 pulse echo method, n—test in which measurements of
the pile head velocity and force (force measurement optional)
are evaluated as a function of time.

3.2.4 transient response method, n—test in which the ratio
of velocity transform to force transform (force measurement
required) are evaluated as a function of frequency.

4. Significance and Use

4.1 Low strain impact integrity testing provides acceleration
or velocity and force (optional) data on slender structural
elements (that is, structural columns, driven concrete piles, cast
in place concrete piles, concrete filled steel pipe piles, timber

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 May 1, 2007. Published June 2007. Originally
approved in 1995. Last previous edition approved in 2000 as D 5882–00.

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
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piles, etc.). The method works best on solid concrete sections,
and has limited application to unfilled steel pipe piles, H piles,
or steel sheet piles. These data assist evaluation of pile integrity
and pile physical dimensions (that is, cross-sectional area,
length), continuity, and consistency of the pile material, al-
though evaluation is approximate and not exact. This test
method will not give information regarding the pile bearing
capacity.

4.1.1 Methods of Testing
4.1.1.1 Pulse Echo Method (PEM)—The pile head motion

is measured as a function of time. The time domain record is
then evaluated for pile integrity.

4.1.1.2 Transient Response Method (TRM)—The pile head
motion and force (measured with an instrumented hammer) are
measured as a function of time. The data are evaluated usually
in the frequency domain.

5. Apparatus

5.1 Apparatus for Applying Impact
5.1.1 Impact Force Application—The impact may be deliv-

ered by any device (for example, a hand held hammer) that will
produce an input force pulse of generally less than 1 ms
duration and should not cause any local pile damage due to the
impact. A hammer with a very hard plastic tip can induce a
short input force pulse without causing local pile damage. The
impact should be applied axially to the pile (normally on the
pile head).

5.2 Apparatus for Obtaining Measurements
5.2.1 Velocity Measurement—Obtain velocity data from

integration of signals from (one or more) accelerometers,
provided the acceleration signal(s) can be integrated to velocity
in the apparatus for reducing data. The accelerometer(s) should
be placed at (or near) the pile head and shall have their
sensitive axis parallel with the pile axis. Accelerometers shall
be linear to at least 50 g. Either A/C or D/C accelerometers can
be used. If A/C devices are used, the time constant shall be
greater than 0.5 s and the resonant frequency shall be at least
30 000 Hz. If D/C devices are used, they shall have frequency
response up to 5 000 Hz with less than −3 dB reduction of
content. Alternatively, velocity or displacement transducers
may be used to obtain velocity data, provided they are
equivalent in performance to the specified accelerometers.
Calibrate the transducer to an accuracy of 5 % throughout the
applicable measurement range. If damage is suspected during
use, recalibrate or replace the accelerometer.

5.2.2 Force Measurement (optional)—The impact device
shall be capable of measuring the impact force as a function of
time. The hammer may have a force load cell between the tip
and hammer body. Alternatively, the hammer may have an
accelerometer attached and the measured acceleration may be
converted to force using the hammer mass. The force calibra-
tion shall be within 5 %. The hammer must be tuned such that
the fourrier transform of the measured force shall have a
smooth spectrum, without any local peaks.

5.2.3 Placement of Transducers—The motion sensor should
be placed at or near the pile head using a suitable, or temporary,
thin layer of bonding material (that is, wax, vaseline, putty etc.)
so that it is assured that it correctly measures the axial pile
motion (transducer axis of sensitivity aligned with the pile

axis). The motion sensor is placed generally near the center of
the pile. Additional locations should be considered for piles
with diameters greater than 500 mm. The low strain impact
should be applied to the pile head within a distance of 300 mm
from the motion sensor. If the pile head is not accessible, as
when already integral with the structure, the sensor(s) may be
attached to the side of the pile shaft.

5.3 Signal Transmission—The signals from the sensors
shall be conveyed to the apparatus for recording, reducing, and
displaying the data, see 5.4, by a low noise shielded cable or
equivalent.

5.4 Apparatus for Recording, Reducing and Displaying
Data:

5.4.1 General—The signals from the motion and force
(optional) sensors, see 5.2, shall be conveyed to an apparatus
for recording, reducing, and displaying data as a function of
time. The apparatus shall include a graphic display of velocity
(Fig. 1) and force (optional), and a data storage capability for
retrieving records for further analysis. . The velocity display
can be referenced either to the initial rise, as shown, or to the
first peak. The apparatus should be capable of averaging data of
several blows to reinforce the repetitive information from soil
and pile effects while reducing random noise effects. The
apparatus shall be able to apply increasing intensity amplifi-
cation of the motion signal with time after the impact to
enhance the interpretation of the measured motions that are
reduced by soil and pile material damping. The apparatus must
have filtering capability with variable frequency limits for
eliminating high frequency, or low frequency signal compo-
nents, or both. The apparatus shall be capable of transferring all
data to a permanent storage medium. The apparatus shall allow
for a permanent graphical output of the records. A typical
schematic arrangement for this apparatus is illustrated in Fig. 2.

NOTE 2—It is recognized that the velocity signal may be drawn in either
downward or upward positive amplitudes. The depth scale may be aligned
either at the start of the rise (as shown) or at the initial peak. It is
recommended that information be included in the plot showing the
magnification function with time.

FIG. 1 Typical Velocity Traces for the Pulse Echo Method
Generated by the Apparatus for Obtaining Dynamic

Measurements (note the orientation of the input pulse is shown
as positive in this standard; orientation could also be shown

negative)
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5.4.2 Recording Apparatus—Analog signals from the mo-
tion sensor must be directly digitized using an analog to digital
converter with at least 12 bit resolution (16 bit or higher
resolution is preferred)such that signal components having a
low pass cut-off frequency of 5 000 Hz (−3dB) are retained.
When digitizing, the sample frequency, therefore, shall be at
least 25 000 Hz each for the motion sensor and the optional
instrumented hammer, if used. The uniformity and accuracy of
the digital sampling frequency is critical; the clock jitter
(sampling frequency accuracy) must be within 0.01 %. Analog
data acquisition systems are specifically prohibited. Attached
to every digitized event should be identifying information
names and descriptions, signal processing enhancement param-
eters, and date and time stamps. The digital record shall be
permanently stored.

5.4.3 Apparatus for Reducing Data—The apparatus for
reducing signals from the transducers shall be a digital com-
puter or microprocessor capable of at least the following
functions:

5.4.3.1 Velocity Data—If accelerometers are used (see
5.2.2), the apparatus shall provide signal conditioning and
integrate acceleration to obtain velocity. The apparatus shall
balance the velocity signal to zero between impact events.

5.4.3.2 Force Measurements—The apparatus shall provide
signal conditioning and amplification, for the force measure-
ments. The force output shall be balanced to zero between
impact events.

5.4.3.3 Signal Conditioning—The force and velocity data
shall have equal frequency response curves to avoid relative
phase shifts and amplitude differences.

5.4.4 Display Apparatus—Ensure that the signals from the
transducers specified in 5.2.1 and 5.2.2 are displayed by means
of an apparatus, such as an LCD graphic display, such that the
velocity and force (optional) can be observed as a function of
time for each hammer blow. This apparatus may receive the
signals after they have been processed by the apparatus for
reducing the data. The apparatus shall display the digitized data
of the impact event or upon recall by the user of the digitally

stored event. Adjust the apparatus to reproduce a signal having
a duration greater than 2L/c plus 5 milliseconds, where L is the
pile length and c is the material wave speed.

6. Procedure

6.1 General—Record applicable project information into
the apparatus when appropriate (Section 7). The appropriate
motion sensor (see 5.2) shall be attached to or pressed against
the pile head. Record the measurements from several impacts.
Average the suitable records of at least three impacts and apply
necessary amplification to the averaged record. The records
from the individual impacts or the averaged record, or both,
should then be stored (see 5.4.2). The averaged, amplified
record then can be evaluated for integrity.

6.2 Preparation—For cast-in-place concrete piles or con-
crete filled pipe piles, perform the integrity testing no sooner
than 7 days after casting or after concrete strength achieves at
least 75 % of its design strength, whichever occurs earlier.
Ensure that the pile head surface is accessible, above water,
and clean of loose concrete, soil or other foreign materials
resulting from construction. If the pile head is contaminated,
remove a sufficient pile section to reach sound concrete.
Because proper pile top preparation is critical to the successful
application of this method, if necessary, prepare small areas by
a hand grinder to provide a smooth surface for motion sensor
attachment and impact. Attach the motion sensor firmly to pile
(i.e. solid contact) at selected locations away from the edge of
the pile head. For piles with diameters larger than 500 mm,
attach the accelerometer at a minimum of three locations so
that an integrity evaluation near the pile head may be made for
each localized section of pile. Position the apparatus for
applying the impact force so that the impact is applied axially
with the pile and at a distance no larger than 300 mm from the
accelerometer. Set up the apparatus for recording, reducing,
and displaying data so that it is operational and the force and
velocity signals are zeroed.

6.3 Field Notes—Include the following information in de-
tailed records, as available, for each pile tested.

FIG. 2 Schematic Diagram of Apparatus for Integrity Testing
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6.3.1 Pile identification, nominal and actual pile head diam-
eter and length;

6.3.2 Date and method of concrete placement;
6.3.3 As-built geometry that is, total concrete volume,

nominal or actual diameter versus length, permanent or tem-
porary casing, steel reinforcement, etc.;

6.3.4 Soil stratigraphy;
6.3.5 Any specific observation related to each pile tested

that affects the pile construction, excavation, integrity, etc.;
6.3.6 Location of transducers at pile head and correspond-

ing measurements; and,
6.3.7 Date pile is tested.
6.4 Taking Measurements—Apply several impacts and

record each individual impact or the average, if required, or
both. If only the individual impacts are recorded, ensure that
the apparatus for recording, reducing, and displaying data is
capable of averaging up to at least 10 individual records.
Record the number of impacts for a specific averaged record.
Take, record, and display a series of velocity and force
(optional) measurements.

6.5 Data Quality Checks—For confirmation of data quality,
the operator shall monitor the velocity and force (optional)
from several impact events for consistency. Ensure that the
apparatus for recording, reducing, and displaying data is
capable of determining the measurement device overload
threshold. Do not use the records of impacts that cause the
measurement device to overload. Consistent records are the
result of uniform impacts on sound concrete, transducer
systems that are properly functioning, motion sensors that are
firmly attached, and the apparatus for recording, reducing, and
displaying data properly functioning. If records are not repeat-
able, do not use the data. If the cause of poor data is not a
motion sensor attachment problem but rather is found to be a
transducer malfunction, repair or recalibrate it before further
use.

NOTE 3—It is generally recommended that all components of the
apparatus for obtaining dynamic measurements and the apparatus for
recording, reducing, and displaying data be calibrated if any signs of
system malfunctions become apparent or if required by project specifica-
tions. No amplitude calibration for the sensors beyond the initial manu-
facturer’s calibration is usually necessary. The amplitude for a single
motion measurement is not even relevant since it is normalized. The time
base can be checked by testing the system on rods of known length, L, and
known wave speed, c (e.g. steel) and observing whether the reflection
from the rod end returns at the expected time 2L/c (within 2%).

6.6 Analysis of Measurements
6.6.1 With the Pulse Echo Method (PEM), pile head veloc-

ity (either integrated from acceleration or directly measured) is
analyzed as a function of time. In most cases, this method gives
sufficient information for integrity evaluation. Alternately, the
pile head force can be measured as well. The combination of
force and velocity may give additional information regarding
the pile integrity near the pile head. The Transient Response
Method (TRM) requires measurement of both the pile head
velocity and force. For both methods, data may be evaluated in
both time domain and frequency domain.

6.6.2 Obtain velocity and force (optional) from the readout
of the apparatus for reducing data (see 5.4.3) or from the
display apparatus (see 5.4.4) The displayed data should include

the velocity and force (optional) records with time, an indica-
tion of the pile length and assumed material wave speed and a
representation of the shape and magnitude of the amplification
function when used. The motion during the impact event is
normalized usually and is associated with the pile head. The
amplification is used generally to scale the pile toe response to
a similar magnitude.

NOTE 4—In the time domain analysis (PEM), base the pile integrity
evaluation on relative increases and decreases of velocity after the initial
impact pulse (Fig. 3, Fig. 4). Apparent reflections occurring prior to the toe
response that are of the same sign as the input are due to a relative
decrease of impedance. Reflections of the opposite sign are due to a
relative increase of impedance. Comparison of results from several piles
from the site with similar construction is recommended to assess the
typical response with the same amplification factor being applied to all
piles of similar lengths. Visual interpretation may be qualitative and
possibly relative to other tested piles and a matter of proper engineering
judgment.

6.6.3 The recorded data may be subjected to further analysis
in a computer to quantify better the extent of an apparent
anomaly. The results of the analysis may include a quantitative
assessment of pile integrity. Such further use and interpretation
of the data is a matter of engineering judgment and experience.

6.6.4 Engineers with specialized experience in this field are
to make final integrity evaluation. Use integrity evaluation
from low strain impact integrity tests together with other
information, including pile installation procedures and obser-
vations, soil information, loading requirements, etc., to assess
the pile’s acceptance. The low strain impact integrity test
evaluation should not be used as the sole factor in establishing
pile acceptance or rejection. A contingency plan should be
formed that allows the engineer to possibly perform further
tests or dictate pile repair or replacement prior to the low strain
impact integrity testing, in case a serious defect is indicated.
Pile lengths contain uncertainties since they are obtained by the
low strain impact integrity test using an assumed wave speed.

6.6.5 Certain limitations are inherent in low-strain integrity
testing. These limitations must be understood and taken into
consideration in making the final integrity evaluation. Integrity
evaluation of a pile section below a crack that crosses the entire
pile cross-sectional area or a manufactured mechanical joint is
not normally possible since the impact wave likely will reflect

FIG. 3 Typical Velocity Record Indicating Pile of Generally
Uniform Nature (Gradual Impedance Changes or Soil Friction)
(note the orientation of the input pulse is shown as positive in

this standard; orientation could also be shown negative)
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completely at the discontinuity. Piles with highly variable cross
sections or multiple discontinuities may be difficult to evaluate.
In some cases, it may be difficult to distinguish the soil
response from the pile response. The method is generally not
suitable for testing steel sheet, H-section or unfilled pipe piles.
If the reflection from the pile toe is not evident in the records,
the integrity evaluation may not be conclusive and may be
limited to a certain unknown depth. This limitation may apply
to long or highly variable piles or piles in soils that exhibit
relatively high friction. Piles that are rigidly connected to a
footing or superstructure are sometimes tested successfully
although the evaluation often may be more difficult and may be
inconclusive. Some cases involving integral superstructures,
may require use of two motion measuring devices attached at
two different locations along the pile shaft.

6.6.6 Integrity testing may not identify all imperfections,
but it can be a useful tool in identifying major defects within
the effective length. Also, the test may identify minor imped-
ance variations that may not affect the intended use of the pile.
For piles having minor impedance variations, the engineer
should use judgement as to the acceptability of these piles
considering other factors such as load redistribution to adjacent
piles, load transfer to the soil above the defect, applied safety
factors, and structural load requirements.

7. Report

7.1 Background information and descriptions helpful to pile
evaluation may include the following when available, or
applicable, or both:

7.1.1 General
7.1.1.1 Project identification/location; and,
7.1.1.2 Log of nearby or typical test boring(s).
7.1.2 Pile Installation Equipment—Description of pile in-

stallation equipment used for either driving piles or drilling
piles, as appropriate if related to the integrity investigation,
including size, type, operating performance levels or pressures,
pump sizes, and any special installation equipment and their
description such as for predrilling or jetting.

7.1.3 Test Piles
7.1.3.1 Identification (name and designation) of test pile(s);
7.1.3.2 Type and dimensions of pile(s) including nominal or

actual length and diameter, or both;

7.1.3.3 Date test piles made, cast, or installed or concrete
cylinder strength, or both;

7.1.3.4 Description of internal and external reinforcement
used in test pile (size, length, number and arrangement of
longitudinal bars; casing or shell size and length);

7.1.3.5 Description and location, where applicable, of
splices; and,

7.1.3.6 Observations of piles including spalled areas,
cracks, and head surface condition.

7.1.4 Pile Installation
7.1.4.1 Date of installation;
7.1.4.2 For drilled shafts, include the size of the auger,

volume of concrete or grout placed in pile (volume versus
depth, if available), grout pressure used, and a description of
special installation procedures used, such as pile casing instal-
lation or extraction, or both;

7.1.4.3 For driven piles (when the driving process is the
suspect cause of damage), include hammer cushion and pile
cushion information; include driving records, including blow
count and hammer stroke or operating level for final unit
penetration;

7.1.4.4 Cause and duration of interruptions in pile installa-
tion, if applicable and related to the investigation; and,

7.1.4.5 Notation of any unusual occurrences during instal-
lation or excavation, or both, that may relate to the integrity
investigation.

7.1.5 Integrity Testing
7.1.5.1 Description of the apparatus for obtaining impact

measurements and apparatus for recording, reducing and dis-
playing data, and of test procedure including description and
location of the motion sensor attachment;

7.1.5.2 Date tested;
7.1.5.3 Test pile identification;
7.1.5.4 Graphical presentation of motion and force (op-

tional) measurements in the time domain which shall include
data enhancements used in the evaluation; frequency domain
presentation is optional for PEM evaluation but required for
TRM evaluation;

7.1.5.5 The wave speed of test pile, and how determined or
estimated;

7.1.5.6 Length of pile, as driven or cast, embedded, or
below apparatus for obtaining dynamic measurements,

7.1.5.7 Method(s) used to evaluate data; and,
7.1.5.8 Comments on the integrity of the pile, including

when appropriate how the soil stratigraphy or installation
methods, or both, have influenced the constructed shape as
determined by the measurements.

8. Precision and Blas

8.1 Precision—The precision of the procedure in this test
method for direct measurements of motion and force (optional)
is difficult to determine because of the variability of the pile
characteristics and the materials in which the pile is located.

8.2 Bias—No justifiable statement of bias can be made on
the procedure in this test method because there are no standard
values to which the measured values can be referenced.

FIG. 4 Typical Velocity Record Indicating Major Changes in
Impedance (Severe Damage or a Cracked Pile (note the

orientation of the input pulse is shown as positive in this
standard; orientation could also be shown negative) )
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05-11-57 Ministry Of Journal and Culture’s Building / สปป.ลาว บริษัท คําไผ่ 
16-11-57 อาคารท่ีพกัอาศยัอาจารยแ์ละบุคลาการ / จ.กาํแพงเพชร หจก. พีพี.ป่ันจัน่ 
16-11-57 Issue For Wimax Installation Of 80 Meters Tower/ จ.กาํแพงเพชร หจก. พีพี.ป่ันจัน่ 

29-11-57 
FURTHER HOUSE PROCESSING SPRING KITCHEN PLANT 
CO.,LTD / จ.สุพรรณบุรี 

บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 

01-12-57 ดี คอนโด บางแสน ( D Condo ) / จ.ชลบุรี บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 
09-12-57 บา้นจดัสรรสมยัใหม่/ สปป.ลาว บริษัท คําไผ่ 
18-12-57 นทีรีสอร์ท / จ.กาญจนบุรี บริษัท โกลด์ ซิตี ้เพลส จํากดั 
22-12-57 อาคารอเนกประสงค ์5 ชั้น / จ.สมุทรสาคร บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 
25-12-57 โรงแรม 8 ชั้น / สปป.ลาว บริษัท คําไผ่ 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                   

ผลงานปี พ.ศ. 2558  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 
11-01-58 ศนูยว์ทิยาศาสตร์การกีฬาประจาํจงัหวดัราชบุรี / จ.ราชบุรี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามวงัวทิยา 
12-01-58 หอ้งการคุม้ครองบริการและคุม้ครองนํ้าประปาทนัสมยั / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
15-01-58 อพาร์ทเมน้ท ์3 ชั้น / จ.นนทบุรี บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ 
25-01-58 เดอะทรัสต ์วลิล ์บางนา (สโมสร) / อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บริษทั ซนัไรส คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

27-01-58 หอ้งการคณะโฆษณาอบรม ศนูยก์ลางพรรค / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่
09-02-58 บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น / ถ.เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร บริษทั ซี-แซนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
25-02-58 สาํนกังานคณะกรรมการเลือกตั้ง / จงัหวดัระนอง บริษทั รวมเลิศเขม็เจาะ จาํกดั 
02-03-58 UNILIVER / นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั กทม. บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ 
17-03-58 The Living Naraya / อาํเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี บริษทั คุณาลยั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
24-03-58 The Living 3 / อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี บริษทั คุณาลยั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
24-03-58 บา้นชิดลม / อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี บริษทั โซ แอสเซท จาํกดั 
25-03-58 เดอะทรัสต ์วลิล ์บางนา / อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บริษทั ซนัไรส คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

28-03-58 ฐานเสาโทรศพัท ์/ อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี หจก. พีพี. ป่ันจัน่ 
29-03-58 ต่อเติมอาคาร กองบงัคบัการจงัหวดัทหารบกพิษณุโลก / อ.เมือง จ.พิษณุโลก หจก. คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชัน่ 

01-04-58 
UNLOADING WAREHOUSE PILING PLAN  
/ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

01-04-58 
RICE HUSE SILO FOUNDATION PILING PLAN / 
 / อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

02-04-58 TOWNHOUSE / ถ.นครอินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

22-04-58 HAH HONG_EXTENSION FACTORY / จ.สมุทรปราการ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
06-05-58 อาคารพกัอาศยั 3 ชั้น / อ.เมือง จ.เพชรบุรี หจก. สมพงษ ์เพชรบุรีเอน็จิเนียร่ิง 
08-05-58 อาคารพกัอาศยัรวม 6 ชั้น / ซ.สุขมุวทิ 101 กทม. บริษทั สยาม เอเอน็จี จาํกดั 
15-05-58 ICONATURE SALAYA TWINHOUSE / จ.นครปฐม บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
18-05-58 HAH HONG_EXTENSION FACTORY / จ.สมุทรปราการ บริษทั สยาม พี.ซี.เอส จาํกดั 
18-05-58 พฤกษาวลิล ์79 / จ.ปทุมธานี บริษทั ซนัไรส คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

20-05-58 อาคารท่ีทาํการสถานีตาํรวจเมืองการุ้ง / จ.อุทยัธานี หจก. เค พี เอส ชีวลิ เอน็จิเนียร่ิง 
23-05-58 ปริญญ ์สาทร – ราชพฤกษ ์/ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
24-05-58 Cyber Crime Prevention Center (CCPC) / สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                          

ผลงานปี พ.ศ. 2558  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง
25-05-58 Kunalai west gate  / อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ บริษัท คณุาลยั ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
25-05-58 บ้านชิดลม / อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ บริษัท โซ แอสเซท จํากดั 
27-05-58 CITY SENSE / อ.ศาลายา จ.นครปฐม บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 
29-05-58 บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ / เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ 
05-06-58 ขยายกําลงัขายไฟฟ้า 16 MW / อ.บางระจนั จ.สิงห์บรีุ บริษัท เอส.ซี.เข็มเจาะแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

06-06-58 The Connect Onnut / เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซนัไรส คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซพัพลาย จํากดั 

09-06-58 สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานชิุต / จ.สมทุรปราการ บริษัท ประยรูวิศว์ จํากดั 
20-06-58 The Pleno / สขุสวสัด์ิ 30 บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 
21-06-58 TREASURE HOTEL / สปป.ลาว บริษัท คําไผ่ 
24-06-58 ลานสต๊อกสินค้า บจก.ดี.ที.เอส. อตุสาหกรรม / จงัหวดัสมทุรปราการ บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 
25-06-58 THE BARCODE / อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ บริษัท วรากร คอนสตรัคชัน่ 66 จํากดั 
25-06-58 ปรับปรุงซอ่มแซ่มอาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ / จ.สมทุรปราการ บริษัท ปึง อินเตอร์ไพล์ จํากดั 
29-06-58 สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานชิุต / จ.สมทุรปราการ บริษัท ประยรูวิศว์ จํากดั 
04-07-58 ระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง LEO Antenna Tower / จ.ชลบุรี บริษทั อธิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
04-07-58 โรงงานปรับปรุงคุณภาพขา้ว / ถ.แสมดาํ กทม. บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 

06-07-58 อาคาร 4 ชั้น / สุวนิทวงศ ์ซ .8  เขตมีนบุรี กทม. บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 
06-07-58 สราญรมย ์/ ซ.พหลโยธิน 1 กทม. บริษทั เอม็วทีี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
07-07-58 The Living 3  (Club House) / อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี บริษทั คุณาลยั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
11-07-58 อาคารพกัอาศยั คสล. 3 ชั้น / หมู่บา้นสมัมากร ถ.สุขาภิบาล 3 กทม. คุณ สมชาย  คงสวา่ง 
12-07-58 อาคารพาณิชย-์พกัอาศยั 5 ชั้น คสล. / ซ.อ่อนนุช กทม. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อคัรัช วศิวกรรม 
12-07-58 สาํเพง็ 2 คอนโดมิเนียม อาคาร 16 ชั้น / ถ.กลัปพฤกษ ์กทม. บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 
14-07-58 โรงงานปรับปรุงคุณภาพขา้ว / ถ.แสมดาํ กทม. บริษทั เอส ดี ที คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
15-07-58 สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานชิุต / จ.สมทุรปราการ บริษัท ประยรูวิศว์ จํากดั 
17-07-58 HATC SAWADI PROJECT ENGINE FACTORY / จ.ปราจีนบุรี บริษัท เอส.ซี.เข็มเจาะแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

17-07-58 ศูนยเ์ผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมภาคเหนือตอนล่าง 1 / จ.พิษณุโลก บริษทั เกียรติธานี คอนสตรัคชัน่ (1990) จาํกดั 

22-07-58 The Living Naraya / /อาํเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี บริษทั คุณาลยั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
23-07-58 ศูนยเ์ผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมภาคเหนือตอนล่าง 1 / จ.พิษณุโลก บริษทั เกียรติธานี คอนสตรัคชัน่ (1990) จาํกดั 

27-07-58 บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น / ซอยพหลโยธิน 32 กทม. คุณ อุษาวรรณ  สุวงศ ์



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                    

ผลงานปี พ.ศ. 2558  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 

27-07-58 สะพานขา้มคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต (ทางขนานขาเขา้ดา้นปลายทาง) 
/ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

บริษทั ประยรูวิศว ์จาํกดั 

27-07-58 
บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น The Royal Residence 77C , 78D 
/ ถนนเกษตร-นวมินทร์ กทม. 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

30-07-58 อาคารพกัอาศยั 3 ชั้น / นนทบุรี ซอย 12 จ.นนทบุรี บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ 

03-08-58 
อาคารพกัอาศยั คสล. 8 ชั้น ออสกา้ คอนโดมิเน่ียม 
/ ซ.เพชรเกษม 58 กทม. 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

05-08-58 
บา้นแถว ค.ส.ล. พกัอาศยั 3 ชั้น มีชั้นลอย (จาํนวน 5 คูหา) 
/ ซ.สังคมสงเคราะห์ 6/1  กทม. บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

08-08-58 
The Connect Onnut (Block A5,A6) 
/ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ซนัไรส คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

10-08-58 
อาคารเรียนอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร 
/ อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรรษนนัท ์พร็อบเพอร์ต้ี 

11-08-58 อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พกัอาศยั / ซอยอศัวพิเชษฐ ์7 กทม. บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

11-08-58 
ปรับปรุงทาํเนียบรัฐบาลและบา้นพิษณุโลก (โรงรถและหอ้งเกบ็พสัดุ) 

/ ถ.พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 
บริษทั กนัตก์นิษฐ ์ก่อสร้าง จาํกดั 

12-08-58 DHAVARA RESIDENT / นครหลวงเวยีงจนัทร์ สปป.ลาว บริษัท คําไผ่ 
12-08-58 อาคารพกัอาศยั 4 ชั้น / ซ.พระยาสิงห์เสนีย ์กรุงเทพมหานคร บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

13-08-58 
อาคารพกัพยาบาล ๒๔ หอ้ง (๑๒ ครอบครัว) 
เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้นโรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณุโลก 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เคทีเอน็ 2006 

19-08-58 
PARK CONDO DREAM PHITSANULOK 
ถ.พิชยัสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

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

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

20-08-58 อาคารสาํนกังานใหญ่ STARWELL / อ.เมือง จ.นครราชสีมา คุณชนะพนัธ์ 

20-08-58 The Portal / ถ.เล่ียงเมืองหนองมน จ.ชลบุรี 
คุณเกษมณี สมหมาย  และ  
คุณปิยนนัท ์ นพวรรณ 

21-08-58 อาคาร คสล. 7 ชั้น / ถ.ลาดหญา้ 6 กรุงเทพมหานคร บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                                 

ผลงานปี พ.ศ. 2558 

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 
24-08-58 อาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. 2 ชั้น / อ.เมือง จ.นครปฐม บริษทั บุญโสฬส คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

26-08-58 
โครงสร้างฐานรากรองรับเคร่ืองจกัร Verticl Lathe VTC 30400   / การ
ไฟฟ้านครหลวง สถานียอ่ยหนองจอก กทม. 

บริษทั ไพล ์เดคอร์ ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั 

27-08-58 
โรงเกบ็ของ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 
บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั / ลาํลูกกา ปทุมธานี 

บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ 

28-08-58 FAXLITE PHASE 2015 Q3 / อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค ์ บริษทั มิเลนเนียม พลสั วนั จาํกดั 
28-08-58 ปรับปรุง กปภ.สาขาเด่นชยั-สูงเม่น-แพร่ / อ.เด่นชยั จ.แพร่ บริษทั ภมร ก่อสร้าง จาํกดั 

29-08-58 
อาคารสาํนกังาน 6 ชั้น QUICKCOTE PRODUCT CO.,LTD. 
ถนนนครอินทร์  จงัหวดันนทบุรี 

บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 

03-09-58 อาคารหลงัคาคลุมแท่นป๊ัม / ถ.พระรามเกา้  เขตสวนหลวง กทม. บริษทั ไพล ์เดคอร์ ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั 
08-09-58 MON LOGISTICS / อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 
08-09-58 อาคารคอนโดมิเนียม 6 ชั้น / อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

09-09-58 
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลากลางจงัหวดันครปฐม อาคาร 5 ชั้น 
ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

บริษทั บุญโสฬส คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

09-09-58 บา้นคุณชุมพล / เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หา้งหุน้ส่วนจาํกดัชยัปรีดา 
14-09-58 SHOWROOM GULLIVER RAMA 2 / พระราม 2 กรุงเทพมหานคร บริษทั บีพี เมสัน จาํกดั 

17-09-58 
งานฐานรากเตาหมอ้ไอนํ้า 150 TONS 
บริษทั นํ้าตาลและออ้ยตะวนัออก จาํกดั / อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

บริษทั เคพีเค คอนกรีตแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

15-09-58 
อาคารโภชนาการโรงพยาบาลกลว้ยนํ้าไทย 
 / ซ.แสงจนัทร์-รูเบีย เขตคลองเตย กทม. 

บริษทั ไพล ์เดคอร์ ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั 

14-09-58 
อาคารเรียนอนุบาลเดก็เลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 วดัชยัมงคล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ณฐักานตโ์ปรเจค 1996 

15-09-58 
EXTENSION NEW WAREHOUSE                                                        
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม. 

T.P.S. CONSTRUCTION & 
CONSULTANTSCO.,LTD. 

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

18-09-58 
บา้นพกัอาศยั คุณ สุชาติ มโนฆยางกลู 
หมู่บา้นอมรชยั 3 พทุธมณฑลสาย 3 เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

คุณสุชาติ  มโนฆยางกลู 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2558  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 
19-09-58 ฐานเสาส่งสัญญาณโทรศพัท ์AIS / อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ บริษทั เอส.ที.วฒันา (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
19-09-58 เดอะแกลเลอร่ี & เนเชอร่าเทรนด ์ /  รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ ์กทม. บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 

21-09-58 
อาคารโรงอาหาร บริษทั ปทุมธานี บริวเวอร่ี จาํกดั 
บริษทั ปทุมธานี บริวเวอร่ี จาํกดั / จ.ปทุมธานี 

บริษทั พรนาคินทร์ กรุ๊ป จาํกดั 

22-09-58 
โรงงานซีแพค พระราม 4/2 , โรงงานซีแพค พระราม 4/3 
/ ซอยปลกูจิต เขตปทุมวนั กทม. 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

22-09-58 อาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. 3 ชั้น   / ถนนมหาราช เขตพระนคร กทม. บริษทั ว.สวสัดิมงคล จาํกดั 
22-09-58 โครงการก่อสร้าง Life Bangkok  ถ.กรุงเทพกรีทา เขตสะพานสูง กทม. บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากดั 

23-09-58 พฤกษาทาวน์ เพชรเกษม 81 / ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม กทม. บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 
24-09-58 อาคารพาณิชย ์4 ชั้น  / อ.เมือง จ.พิษณุโลก คุณนารีรัตน์ โพธิอภิญาณวสุิทธ์ิ 

01-10-58 
บา้นพกัอาศยั (คุณ ภทัราวดี ดาวเรือง) 
ถนนเลียบคลองแขก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

05-10-58 
สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนโพธ์ิทอง 
 / อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามวงัวทิยา 

07-10-58 พฤกษา วลิเลจ 31 / ถ.กาญจนาภิเษก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บริษทั ทวคีูณคอนกรีต จาํกดั 
10-10-58 บ้านพกัอาศยั 3 ชัน้  (คณุ สทิธิโชค  พลอยบตุร) / เสนานิคม 1 กทม. คุณสิทธิโชค พลอยบุตร 
11-10-58 ฐานแทน่เคร่ืองช่วงท่ี 1 บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากดั / 

1888 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 
บริษัท คาแพคเมทลัโปรดกัส์ จํากดั 

12-10-58 ภสัสร 58 / แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร บริษัท สนิอดุมคอนกรีต จํากดั 
16-10-58 อาคารเรียนอนบุาล 3 ชัน้ 12 ห้องเรียน / 

โรงเรียนเทศบาล 2 วดัชยัมงคล 115 ประทานเมือง จ.พิจิตร 66120 
ห้างหุ้นสว่นจํากดั ณฐักานต์โปรเจค 1996 

16-10-58 LANEXANY BUILDING / Ban Hatsady Yientiane Capital Lao บริษทั คาํไผ ่จาํกดั 
18-10-58 ฐานเสาสง่สญัญาณโทรศพัท์ AIS /เคหะบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ บริษัท เอส.ที.วฒันา (ไทยแลนด์) จํากดั 
19-10-58 DHAVARA RESIDENT / ถ.สพุานวุง นครหลวงเวียงจนัทร์ สปป.ลาว บริษทั คาํไผ ่จาํกดั 
21-10-58 โรงแรม เนสท ์แม่สอด  /  อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก บริษทั ด๊อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จาํกดั 
22-10-58 X2 VIBE ONNUT (ฐานทาวเวอร์เครน) /ซ.สขุมุวิท50กรุงเทพมหานคร บริษัท สงิห์บิวเดอร์  จํากดั 
22-10-58 ฐานตัง้ถงันํา้ไฟเบอร์กลาส / อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว บริษัท เคพีเค คอนกรีตแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2558  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 

22-10-58 
ต่อเติมอาคารโรงงาน CEMIRA (หอ้ง WorkShop) / 
นิคมฯเวลโกรว ์ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

24-10-58 
อาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. สูง 35 ชั้นและชั้นใตดิ้น 1 ชั้น                                
(แมเนอร์ สนามบินนํ้า) ถ.สนามบินนํ้า อ.เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

บริษทั เอสวจีี ไพล ์จาํกดั 

26-10-58 THE STAGE   /  เตาปูน เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 
28-10-58 ERAWAN HOP INN    /  อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

31-10-58 
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลากลางจงัหวดันครปฐม อาคาร 5 ชั้น 
ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

บริษทั บุญโสฬส คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

01-11-58 อาคารพกัอาศยั 3 ชั้น /  ซ.พิบูลวฒันา 3 ถ.พระราม 6 จ.กรุงเทพฯ บริษทั ว.สวสัดิมงคล จาํกดั 
02-11-58 THE CONNECT 48  /  ซ.ลาดพร้าว 48 แยก 2  หว้ยขวาง จ.กรุงเทพฯ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 
02-11-58 อาคารพกัอาศยั 3 ชั้น  /  ซ.สาทร 1  จ.กรุงเทพฯ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 
02-11-58 อพาร์ทเมน้ท ์8 ชั้น ศรีราชา  /  อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั 
02-11-58 บา้นชิดลม  /  ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี บริษทั โซ แอสเซท จาํกดั 

06-11-58 
ฐานแท่นเคร่ืองช่วงท่ี 2 บริษทั อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จาํกดั 
ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ  บริษทั คาแพคเมทลัโปรดกัส์ จาํกดั  

11-11-58 
งานก่อสร้าง อาคารศึกษาและส่ิง ก่อสร้างประกอบของโรงเรียนศึกษา
พิเศษชยันาท  / อาํเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท 

บริษทั  ไทยอินเตอร์คอนติเนนตลั จาํกดั         

12-11-58 
ป้ายโฆษณาสูง 18 เมตร อาจณรงค ์ไนทบ์าซาร์ 
ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั 

13-11-58 
ฐานเสาส่งสัญญาณโทรศพัท ์AIS 
ตาํบลคลองพระอุดม อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี บริษทั เอส.ที.วฒันา (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

14-11-58 THE CONNECT 33  /  ซ.กาญจนาภิเษก44 เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ บริษทั ทวคีูณคอนกรีต จาํกดั 
14-11-58 อาคารพกัอาศยั 5 ชั้น /  ซ.รัชดาภิเษก 3  เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ บริษทั กลีม อาร์คิเทค แอนด ์แปลนเนอร์ จาํกดั 

17-11-58 ซุม้เฉลิมพระเกียรติ   /  อาํเภอพรานกระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โพ คนป้ัน  

17-11-58 
DAY CARE ผูสู้งอาย ุ(ต่อเติมสถานีกาชาดท่ี 2) 
สถานีกาชาดท่ี 2 ถ.แพร่งภธูร จ.กรุงเทพฯ บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั 

17-11-58 The Living 3  /  ตาํบลพิมลราช อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี บริษทั คุณาลยั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
18-11-58 อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 1 หลงั  /  ซ. 20 มิถุนา แยก 5 หว้ยขวาง  จ.กรุงเทพ   บริษทั ภมิูสยาม ซพัพลาย จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2558  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 
20-11-58 The Hall  /  ซ.วิภาวดีรังสิต 64 เขตหลกัส่ี จ.กรุงเทพฯ บริษทั ไพล ์เดคอร์ ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั 

25-11-58 
ต่อเติมอาคารอาคารโรงซ่อมสีถงัก๊าซหุงตม้และงานปรับพ้ืนคอนกรีต     
อาคารโรงทดสอบถงัก๊าซหุง้ตม้เพ่ือรองรับเคร่ืองจกัรทดสอบถงัก๊าซ 
คลงัปิโตรเลียมนครสวรรค ์/ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

บริษทั บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอน็ยเินียร่ิง  จาํกดั      

25-11-58 อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนประภสัสรวทิยา / อ.เมือง จ.ชลบุรี                   บริษทั ภโวทยั 99 จาํกดั 
27-11-58 X2 VIBE ONNUT (โรงแรม)  / ซ.สุขมุวทิ 50 ถ.สุขมุวทิ จ.กรุงเทพฯ บริษทั สิงห์ บิวเดอร์ จาํกดั 
27-11-58 โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ เกาะเกร็ด / อาํเภอเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี บริษทั แสงมิตร อีเลคตริค จาํกดั                       

28-11-58 
ฐานรากสาํหรับตั้งถงัออกซิเจน โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร            
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พีทูเค คอนสตรัคชัน่ 

30-11-58 บา้นชิดลม   /  ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี บริษทั โซ แอสเซท จาํกดั 
01-12-58 พฤกษา PK103  /  ต.บางหวัเสือ อ.สาํโรง จ.สมุทรปราการ บริษทั ทวคีูณคอนกรีต จาํกดั 
01-12-58 บา้นพกัอาศยั 3 ชั้น / ซ.ลาวพร้าว 130 เขตวงัทองหลาง จ.กรุงเทพฯ บริษทั ว.สวสัดิมงคล จาํกดั 
01-12-58 Straits Project Phase / Gateway City Industrial Estate Chachoengsao บริษทั พีพี 2014 คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
04-12-58 ศนูยป์ระชุมและแสดงสินคา้ จ.ขอนแก่น / อ.เมือง จ.ขอนแก่น หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แก่นประกายทีม 
10-12-58 TAH SARAY QUAYSIDE  /  อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี บริษทั เอส.คิว.โปร  จาํกดั 
11-12-58 DRINKING WATER PLANT  /  อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บริษทั สยาม เอเอน็จี จาํกดั 
14-12-58 SUNRISE /  ซ.ศรีด่าน 22 แยกพฒันาชุมชน 6 จ.สมุทรปราการ บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 

14-12-58 
(N.T.I) NAHKON PATHOM อาคารหลุมเปล่ียนถ่าย   
 ถ.แจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

บริษทั ไพล ์เดคอร์ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

15-12-58 
อาคารเรียน คสล.สูง 4 ชั้น พร้อมคุรุภณัฑ ์โรงเรียน อบจ.บา้นไมเ้รียบ 
โรงเรียน อบจ.บา้นไมเ้รียบ ต.กระทู ้อ.กระทู ้จ.ภเูกต็ 

บริษทั มานะรุ่งเรืองทรัพย ์จาํกดั 

18-12-58 บา้นพกัอาศยั /  ซ.สรงประภา 26  เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

19-12-58 
ฐานเสาส่งสัญญาณโทรศพัท ์AIS (สวนหลวง ร.9 สถานี 3-4) 
สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เอส.ที.วฒันา (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

19-12-58 Asprie Erawan (Tower Crane 1)  / ถ.สุขมุวทิ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 
22-12-58 รามอินทรา 64 (หมู่บา้นรังสิยาเก่า) / ซ.รามอินทรา 64 จ.กรุงเทพฯ บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
23-12-58 The Living 3  /  ตาํบลพิมลราช อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี บริษทั คุณาลยั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
24-12-58 โรงงานคอนกรีต CSC  /  นครหลวงเวยีงจนัทร์  สปป.ลาว LPS RENOVATION AND SUPPY 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2559  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 

06-01-59 
สาํนกังาน com 7 บริษทั สยามมลัติคอน )ฐานทาวเวอร์เครน(   
ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

06-01-59 อาคารพกัอาศยั 3 ชั้น หมู่บา้นโอสถิต / โชคชยั 4 ซ.31/1 จ.กรุงเทพฯ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

07-01-59 ลีออง อาคารสโมสร และสระวา่ยนํ้า / ซ.สุขมุวทิ 62 จ.กรุงเทพฯ บริษทั เคพีเค คอนกรีตแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

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

Procon Company Limited 

10-01-59 
อาคารสาํนกังานและจดันิทรรศการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฉตัรนภา คอนสตรัคชัน่ 

10-01-59 
บา้นพกัอาศยั ค.ส.ล. 3 ชั้น คุณฉตัรชยั ศิลประชา  
ซ.หสัดิเสว ีถ.สุทธิสารวนิิจฉยั หว้ยขวาง จ.กรุงเทพฯ 

บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 

14-01-59 Site CCO0205-G18 บา้นคลองด่าน / ซ.จนัทรเกษม จ.ฉะเชิงเทรา บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั 
14-01-59 SULBING DESSERT CAFE / ซ.รัชดาภิเษก 17 เขตดินแดง จ.กรุงเทพ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

15-01-59 Silom Hardware  /  ซ.กรุงธนบุรี 6  เขตคลองสาน จ.กรุงเทพฯ บริษทั เอสวจีี ไพล ์จาํกดั 

16-01-59 
LUANG PRABANG NEW WATER SUPPLY SYSTEM PROJECT 
(PHASE 1)  /  หลวงพระบาง สปป.ลาว 

สปป.ลาว 

16-01-59 
อาคารพาณิชย-์พกัอาศยั โรงงาน โมเดิร์นคาสฯ 
แยก 12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โชติพฒันา 

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

21-01-59 X2 VIBE ONNUT (โรงแรม)  / ซ.สุขมุวทิ 50 จ.กรุงเทพฯ บริษทั สิงห์บิวเดอร์ จาํกดั 

21-01-59 
อาคารลานจอดรถ 9 ชั้น ซีคอนสแควร์ (ฐานทาวเวอร์เครน) 
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

27-01-59 ทางพิเศษศรีรัช   / เชิงสะพานพระราม 6 (คลองซุง)  จ.กรุงเทพฯ บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

29-01-59 
ระบบบาํบดันํ้าเสียสาํรอง โรงงานไทยนํ้าทิพยป์ทุมธานี 
โรงงานไทยนํ้าทิพยป์ทุมธานี 

บริษทั เอน็เทล เทคโนโลย ีแอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

30-01-59 โรงงานพน่สีนงคฐิ์ชา (NTC)  / นิคมฯพฒันา จ.ระยอง บริษทั อรุณ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั  

30-01-59 
อาคารลานจอดรถ 9 ชั้น ซีคอนสแควร์ (ฐานทาวเวอร์เครน) 
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2559  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 
30-01-59 บา้นพกัอาศยั 3 ชั้น คุณ กิตติมา )แอนนา(  / ซอยสุขมุวทิ 13 จ.กรุงเทพ บริษทั เคพีเค คอนกรีตแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

05-02-59 
อาคารอเนกประสงค ์เพ่ือพฒันาเดก็เลก็และช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
อบต.บา้นขลอ้ จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

06-02-59 
อาคารแฟลตพกัอาศยั ๕ ชั้น ๑๖ หอ้ง ๑ หลงั สาํนกัเคร่ืองกลและ
ส่ือสาร กรมทางหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

บริษทั ซีดา้ร์ อินเตอร์เฮา้ส์ จาํกดั  

08-02-59 บา้นพกัอาศยั คสล. 3 ชั้น  /  ซ.สามเสน 24 เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 
08-02-59 F-Tech โรจนะ 2 / นิคมฯโรจนะ 2  จ.พระนครศรีอยธุยา บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

09-02-59 
อาคารการแพทยแ์ผนไทย 
โรงพยาบาลลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นาํแสงพาณิชยก่์อสร้าง 

10-02-59 
ต่อเติมอาคารโรงงาน บริษทั ไฮคิวผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
8/1 หมู่ 11 ต.คลองแปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

บริษทั ณฐันนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

11-02-59 อาคารบา้นพกัอาศยั คสล.สูง 3 ชั้น / หมู่บา้นลดาวลัย ์จ.สมุทรปราการ บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั            

14-02-59 
Site BWORM บางเตย-วงแหวนตะวนัตก (New Site BKK-Macro) 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝ่ังตะวนัตก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

บริษทั พีเอสทีเคซีสเตม็จาํกดั 

18-02-59 ทอสกานา วลัเล่ เขาใหญ่   /   อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

19-02-59 
บา้นพกัอาศยั คุณเนตรนภา เบญจธนะฉตัร์ 
ซอยวชิรธรรมสาธิต 22 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

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

Luangpaseuth Construction Company 

20-02-59 อาคารพกัอาศยั คสล. 8 ชั้น  /  เขตประเวศ  จ.กรุงเทพฯ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

21-02-59 
อาคารแฟลตพกัอาศยั ๕ ชั้น ๑๖ หอ้ง ๑ หลงั / สาํนกัเคร่ืองกลและ
ส่ือสาร กรมทางหลวง ถ.แจง้วฒันะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

บริษทั ซีดา้ร์ อินเตอร์เฮา้ส์ จาํกดั  

22-02-59 อพาร์ทเมน้ท ์5 ชั้น /  ซอยวงศส์วา่ง 11  เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ บริษทั ก่อสร้างอพาร์ทเมน้ท ์จาํกดั 
24-02-59 บา้นพกัอาศยั  2 ชั้น /  ซอยงามวงศว์าน 11  อ.เมือง จ.นนทบุรี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัปรีดา 

24-02-59 
งานต่อเติมหอ้งอเนกประสงค ์บา้นคุณดิษฐวฒัน์ ภาสะสิริวฒัน์  
ม.ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด  อาํภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

บริษทั ซีอาร์เอน็ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

24-02-59 
ปรับปรุงภมิูทศัน์ บริเวณเกาะเกร็ด 
ตาํบลเกาะเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

บริษทั แสงมิตร อีเลคตริค จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2559  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 
30-01-59 บา้นพกัอาศยั 3 ชั้น คุณ กิตติมา )แอนนา(  / ซอยสุขมุวทิ 13 จ.กรุงเทพ บริษทั เคพีเค คอนกรีตแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

05-02-59 
อาคารอเนกประสงค ์เพ่ือพฒันาเดก็เลก็และช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
อบต.บา้นขลอ้ จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

06-02-59 
อาคารแฟลตพกัอาศยั ๕ ชั้น ๑๖ หอ้ง ๑ หลงั สาํนกัเคร่ืองกลและ
ส่ือสาร กรมทางหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

บริษทั ซีดา้ร์ อินเตอร์เฮา้ส์ จาํกดั  

08-02-59 บา้นพกัอาศยั คสล. 3 ชั้น  /  ซ.สามเสน 24 เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 
08-02-59 F-Tech โรจนะ 2 / นิคมฯโรจนะ 2  จ.พระนครศรีอยธุยา บริษทั เอส.ซี.เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

09-02-59 
อาคารการแพทยแ์ผนไทย 
โรงพยาบาลลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นาํแสงพาณิชยก่์อสร้าง 

10-02-59 
ต่อเติมอาคารโรงงาน บริษทั ไฮคิวผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
8/1 หมู่ 11 ต.คลองแปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

บริษทั ณฐันนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

11-02-59 อาคารบา้นพกัอาศยั คสล.สูง 3 ชั้น / หมู่บา้นลดาวลัย ์จ.สมุทรปราการ บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั            

14-02-59 
Site BWORM บางเตย-วงแหวนตะวนัตก (New Site BKK-Macro) 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝ่ังตะวนัตก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

บริษทั พีเอสทีเคซีสเตม็จาํกดั 

18-02-59 ทอสกานา วลัเล่ เขาใหญ่   /   อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

19-02-59 
บา้นพกัอาศยั คุณเนตรนภา เบญจธนะฉตัร์ 
ซอยวชิรธรรมสาธิต 22 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

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

Luangpaseuth Construction Company 

20-02-59 อาคารพกัอาศยั คสล. 8 ชั้น  /  เขตประเวศ  จ.กรุงเทพฯ บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 

21-02-59 
อาคารแฟลตพกัอาศยั ๕ ชั้น ๑๖ หอ้ง ๑ หลงั / สาํนกัเคร่ืองกลและ
ส่ือสาร กรมทางหลวง ถ.แจง้วฒันะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

บริษทั ซีดา้ร์ อินเตอร์เฮา้ส์ จาํกดั  

22-02-59 อพาร์ทเมน้ท ์5 ชั้น /  ซอยวงศส์วา่ง 11  เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ บริษทั ก่อสร้างอพาร์ทเมน้ท ์จาํกดั 
24-02-59 บา้นพกัอาศยั  2 ชั้น /  ซอยงามวงศว์าน 11  อ.เมือง จ.นนทบุรี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัปรีดา 

24-02-59 
งานต่อเติมหอ้งอเนกประสงค ์บา้นคุณดิษฐวฒัน์ ภาสะสิริวฒัน์  
ม.ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด  อาํภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

บริษทั ซีอาร์เอน็ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

24-02-59 
ปรับปรุงภมิูทศัน์ บริเวณเกาะเกร็ด 
ตาํบลเกาะเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

บริษทั แสงมิตร อีเลคตริค จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2559  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 

24-02-59 
อาคารพกัอาศยั )แฟลต 8 ชั้น (ขนาด 42 ครอบครัว จาํนวน 3 อาคาร  
ซอยพหลโยธิน กรุงเทพฯ 

บริษทั แกรนด ์เฟรม จาํกดั 

26-02-59 
อาคารสาํนกังานและโรงเกบ็พสัดุ บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ 
ก่อสร้างร้ัว คสล. และถมดิน  / สาํนกัโยธาธิการ และผงัเมือง 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)  
อ.บางประหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษทั เอน็.พี.ซีวลิแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

27-02-59 บา้นพกัอาศยั ค .ส.ล .3 ชั้น  ถนนเศรษฐกิจ  กรุงเทพฯ      บริษทั เสาเขม็เจาะ จาํกดั 

29-02-59 
เพ่ิมเคร่ืองจกัรและเคร่ืองดึงลวด   
บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตริส์ จาํกดั นิคมฯมาบตาพดุ จ .ระยอง  

บริษทั เอส.ซี เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

29-02-59 
CP DREAM KANCHANABURI (ฐานทาวเวอร์เครน)  
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

บริษทั เอส.ซี เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

29-02-59 Site PKN0159-G18 คลองวาฬ   /  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั    

29-02-59 
สวนหลวง คอร์ท 
ถ.สุขมุวมิ 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ไพล ์เดคอร์ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

01-03-59 ทอสกานา วลัเล่ เขาใหญ่   /  อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา บริษทั ปึง อินเตอร์ไพล ์จาํกดั 
03-03-59 อาคารสาํนกังาน บริษทั วี 45 ดีไซน์ จาํกดั ซ.เพชรเกษม 108 กรุงเทพฯ บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั 
04-03-59 พฤกษา 100 ตาํบลบางรักใหญ่ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  บริษทั ทวคีูณคอนกรีต จาํกดั 
04-03-59 พฤกษา ปูริ มีนบุรี  /   ถนนสุวนิทวงศ ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

04-03-59 
MARS SIAM (R&D INNOVATION CENTER)   
PAKCHCNG NAKHON RATCHASIWA , THAILAND 

บริษทั ฤทธา จาํกดั   

04-03-59 
Rama 2 Warehouse and Resturant   
ถนนเทียนทะเล เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 

บริษทั เอส.ซี เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

09-03-59 
Friendship Hospital Modemization & Extension  
Vientiane Capital Lao P.D.R. 

Luangpaseuth Constructon Company 

09-03-59 โรงแรม บีทู   /   ซอยพนูสุข อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี บริษทั ทรัมบ ์อพั จาํกดั 

 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2559  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 

12-03-59 
อาคารพกัอาศยั 4 ชั้น (จาํนวน 24 ยนิูต) 
ตาํบลดอนมะสังข ์อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามวงัวทิยา 

14-03-59 ป้ายโครงการ Honda Addition Project สูง 15 เมตร  /  จ.ปราจีนบุรี บริษทั เอส.ซี เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

14-03-59 
อาคารหอพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น 
โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณุโลก 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เค ที เอน็ 2006 

16-03-59 
อาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไม่เกิน 50 คน   
โรงเรียนเทศบาล 1 ถ.ประเวศน์ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ณฐักานตโ์ปรเจค 1996 

17-03-59 ชวนช่ืน พระราม 5 (ซุม้ประต)ู  /   อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี บริษทั ไชยโย คอนส์แอนดดี์เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

20-03-59 THE PLANT CITY ซอยนวมินทร์ 86 กรุงเทพฯ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

20-03-59 
สถานีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 1800 DTAC สถานี SKM0045 
G18/U21/U08 (ดอนมะโนรา)  จงัหวดัสมุทรสงคราม บริษทั ไพล ์เดคอร์ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

20-03-59 CP DREAM KANCHANABURI   /  อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี บริษทั เอส.ซี เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 
22-03-59 อาคารพกัอาศยัรวม 5 ชั้น (คุณ มานพ สุรพงศว์าณิชกลู)  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไชยสิทธ์ิดีเวลอปเมน้ท ์

23-03-59 
อาคารท่ีทาํการศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัมุกดาหาร 
 ศาลจงัหวดัมุกดาหาร ถ.ววิธิสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

บริษทั วอีาร์ไพล ์จาํกดั 

23-03-59 พาทิโอ วภิาวดี-สรงประภา  ถนนประชาอุทิศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ บริษทั พทุธชาด เอสเตท  จาํกดั 

26-03-59 
อาคารตึกแถว 3 ชั้น มีชั้นลอย  
ซอยเทศบาล ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

บริษทั บุญโสฬส คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

26-03-59 บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น หมู่บา้นกฤษดานคร ป่ินเกลา้  กรุงเทพฯ บริษทั ไพล ์เดคอร์ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

27-03-59 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม   
ถ.จรัญสนิทวงศ ์ กรุงเทพฯ 

บริษทั วริีศศิวชั จาํกดั 

27-03-59 
ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารอเนกประสงคเ์ป็นอาคารท่ีทาํการ  
สุขาภิบาล 2 ซอย 15 แยก 2  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 

บริษทั เอน็.พี.แสงฟ้า คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

27-03-59 เอม็พี ซินเนอร์จี   /   อ.เทพารักษ ์จ.สมุทรปราการ บริษทั เอม็พี ซินเนอร์จี จาํกดั 

27-03-59 
ทางพิเศษศรีรัช (Slab on file CR16) เชิงสะพานพระราม 7 
(ฝ่ังบางพลดั) แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เอส.ซี เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

08-04-59 
อาคารสาํนกังาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาบึงสามพนั  อ.บึงสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 

บริษทั อิง-คอน จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2559  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 

09-04-59 
เดอะแกลลอร่ี & เนเชอร่าเทรนด ์(รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ)์  
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 

12-04-59 อพาร์เมน้ท ์5 ชั้น  /  ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั    

12-04-59 
อาคาร คสล. 8 ชั้น อาคาร A - อาคาร B 
ถ .ราชวงศ์   แขวงสัมพนัธวงศ ์เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ฟายน์ โฮม แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

21-04-59 
CASCADE (Block 3 : 7 Unit)  หมู่บา้นเลิศนิมิตร 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั    

25-04-59 X2 VIBE ONNUT (HOTEL) ซ.สุขมุวทิ 50  ถนนสุขมุวทิ  กรุงเทพฯ บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั   
19-04-59 ทสัคานี ประชาร่วมใจ   /  ซอยประชาร่วมใจ 37 กรุงเทพฯ บริษทั เอส.ซี เขม็เจาะแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 

27-04-59 
บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น  หมู่บา้นนนัทวนัศรีนครินทร์  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ไชยโย คอนส์แอนดดี์เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

04-05-59 อพาร์ทเมน้ท ์4 ชั้น (อาคาร C)  /  อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี บริษทั ศิริราชา จาํกดั               

04-05-59 
ปรับปรุงโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม อาคารกิจกรรมนกัเรียน 4 ชั้น 

โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม ซ.วดัเวฬุวนาราม 1  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สรรสาธร 

08-05-59 
THE LINE WONGSAWANG (WASTEWATER TREATMENT 
PLANT)   ถ.วงศส์วา่ง  เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

บริษทั เอน็เอสทีแอนดว์ี เขม็เจาะ จาํกดั 

09-05-59 อาคารพกัอาศยัรวม 7 ชั้น  ซอยศรีสมาน 4 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทย ยโูรเบ้ียน คอนสตรัคชัน่ 

12-05-59 
เคหะชุมชนและบริการชุมชน ผูมี้รายไดน้อ้ยถึงปานกลาง   
ซอยคนรวย ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี.เค.คอนสตรัคชัน่ (2007) 

04-05-59 Office Building  450th Road, Xaythany District, Vientiane Lao PDR Chaleudy Construction Co., Ltd. 
23-05-59 บา้นพกัอาศยั 3 ชั้น  คุณนิธิดา จิรวชัรเดช  /  ถ.สุขมุวทิ   กรุงเทพฯ บริษทั ว.สวสัดิมงคล จาํกดั 
24-05-59 เมืองทอง   /   ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บริษทั คอนกรีตไลน์ จาํกดั 
24-05-59 ที บีส โฮม ตลาดพล ู /  ซอยเทอดไท 33 กรุงเทพฯ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัปรีดา 

25-05-59 
RENOVASION 1 st. FLOOR NEW BUILDING_PPG  
นิคมฯ บางพลี จ.สมุทรปราการ 

PPG COATING (THAILAND) Company Limited 

26-05-59 บา้นพกัอาศยั 2 ชั้น    /   ซอยเศรษฐกิจ 22 กรุงเทพฯ บริษทั ไพล ์เดคอร์ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

04-06-59 
หลงัคาคลุมลานอเนกประสงค ์  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบาํรุง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

บริษทั คฟัเวอร์เทค จาํกดั 



 
บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติง้ จาํกัด 

ผลงานทดสอบ Seismic Test                                                                               

ผลงานปี พ.ศ. 2559  

ว/ด/ปี ทดสอบ ช่ือโครงการ / สถานที่ ผู้ว่าจ้าง 

07-06-59 
ต่อเติมโรงงาน บริษทั บี อาร์ เอม็ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

บริษทั คาแพคเมทลัโปรดกัส์ จาํกดั  

08-06-59 
บา้นพกัอาศยั คสล. 3 ชั้น 
เช้ือเพลิง 6 แยก 1 ซอยนาวนิ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

บริษทั ตรัยคุณ กรุ๊ป จาํกดั 

08-06-59 
อาคารเกบ็วสัดุ (โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า)   
ซอยประชานิเวศน์ 3 อ.เมือง จ.นนทบุรี 

บริษทั แสงชยัโชค จาํกดั  

11-06-59 T&PN HOUSE   /  ซอยมาถนอม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ บริษทั ไพล ์เดคอร์ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

11-06-59 
FAXLTTE PHASE 2016 RELOCATE SELF SUPPORT TOWER 
TYPR "N" 40 m.     / หนองไคร์ศรี ทรายมูล  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

บริษทั มิเลนเนียม พลสั วนั จาํกดั 

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

บริษทั ซนัไชน์ เอนจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

15-06-59 
บูรณะปรับปรุงอาคารวหิารพระพทุธชินราชมงคลปราการ และปรับ
ภมิูทศัน์บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ     / อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 

บริษทั ว.สวสัดิมงคล จาํกดั 

16-06-59 The Ocean Stone  /  Cherng Talay , Thalang , Phuket. บริษทั ทกัษิณคอนกรีต  จาํกดั (มหาชน) 

18-06-59 
งานปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ (ท่าวาสุกรี) (บนัไดหนีไฟ ST-13) 
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ว.สวสัดิมงคล จาํกดั 

19-06-59 โรงแรม ฟอร์จูน ดี เลย  /  ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย บริษทั 17 เจตด ์จาํกดั    
20-06-59 บา้นพฤกษา ประตนูํ้ าพระอินทร์ 2 (Block A-6) บริษทั ทวคีูณคอนกรีต จาํกดั 
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