
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานการตรวจสอบอาคาร ที่ได้รับการยอบรับ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  รับตรวจสอบอาคาร 45 

 

 

 

 

 

 

อาคารโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงาน บจก.คราวน์เบบ็แคน & โคลสเชอร์ส   จ.สระบรีุ 
โรงงาน บจก.พีพีซี เอเช่ียนอินซเูลเตอร์         จ.สิงห์บรีุ 
โรงงานบมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี                      จ.สมทุรปราการ 
โรงงานบมจ.ไทยออฟติคอล  กรุ๊ป         จ.นนทบรีุ 
โรงงาน บจก.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี                  จ.อยธุยา 
โรงงาน บจก.เภสชักรรมเกร๊ทเตอร์ ฟาร์ม่า  จ.นครปฐม 
โรงงาน บจก.ฟิวเจอร์เทก็ซ์                          จ.สมทุรปราการ 
โรงงาน บจก.นิวโมเดอร์น                             จ.สมทุรปราการ 
โรงงาน บจก.แอคมิ  (1975)                            จ.สมทุรปราการ 
โรงงาน บจก.ไทยพีเจ้นท์                            จ.สมทุรปราการ 
โรงงาน บจก.ลคักีเ้วิลด์ กรุ๊ป             จ.ชลบรีุ             
โรงงาน บจก.สยามยเีอส แบตเตอร่ี               จ.สมทุรปราการ 
โรงงาน บจก.อีเทอนลัเรซิ่น                               จ.สมทุรปราการ 
โรงงาน บจก.ปัญจพล ไฟเบอร์                       จ.สมทุรปราการ 
โรงงาน บจก.ทีทีซี น า้ด่ืมสยาม                 จ.ปทมุธานี 
โรงงาน บจก.รอยลั  ปอร์ซเลน                   จ.สระบรีุ 
โรงงาน บจก.สตีลอลัลายแอนซ์ เซอร์วิส เซน็เตอร์ จ.ระยอง 
โรงงาน บจก.โจตนัไทย   จ.ชลบรีุ 
โรงงาน บมจ.บางกอกโพลีเอททีลิน  จ.ชลบรีุ 
โรงงาน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล      จ.ชลบรีุ 
โรงงาน บจก.คานาเอ็คซ์  นิคมอตุสาหกรรม แหลมฉบงั-ป่ินทอง 
โรงงาน บจก.ไทเทก็ซ์ เอเชีย    นิคมอตุสาหกรรม แหลมฉบงั 
โรงงาน บจก.พฒันานาฬิกา   กรุงเทพฯ 
โรงงาน บจก.จอลล่ีเทก็ไทล์ อินดสัตรี ้  กรุงเทพฯ 
โรงงาน บจก.เอ่ียมไพศาลอตุสาหกรรม  กรุงเทพฯ
โรงงาน บจก.เอลต้า                  กรุงเทพฯ 
โรงงาน บจก.อีเทอนลั เรซิ่น                        จ.สมทุรปราการ 
โรงงาน บจก.Mainly Silver Design                     จ.นครปฐม 
โรงงาน บจก.สยามแคสติง้ พาวเดอร์           จ.นครปฐม 
โรงงาน บจก. วราฟู้ ดแอนดริง้   จ.นครปฐม 
 โรงงาน บจก.สหยเูน่ียน พลาสติก         จ.ฉะเชิงเทรา 
โรงงาน บจก. ส.ศิลป  (2521)   จ.นนทบรีุ 
โรงงาน บจก. Asia  Pacific Glass                จ.ฉะเชิงเทรา 
โรงงาน บจก.แอดวานซ์ไฟเบอร์                         จ.กาญจนบรีุ 
 
 

 

อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ่ 
อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1        * ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 
อาคาร โอเช่ียนทาวเวอร์  1             *  โอเช่ียนทาวเวอร์  2    

อาคาร กรีนทาวเวอร์                       *  ลือชาเอ็กซ์คลซูีพ  

อาคาร สนง.คกก.ตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) 

อาคาร ไดมอนด์ สขุมุวิท                 * อาคาร รอยลัปาร์ค 3 

Intro Condominium ประดิพทัธ์     *  อาคารบางนา คอมเพล็กซ ์

อาคาร คอนโดไลฟ์ แอด รัชดา         * อาคาร อาคาเดีย ทาวน์เวอร์ 

อาคาร พระรามหกแมนชัน่  เอ        * อาคาร บางกอกเคเบิล้ 

อาคาร ธนัยาคารคอนโดมิเนียม      * อาคาร ชยัพฤกษ์ เพลส 

อาคาร โอเรียลเตล็ทาวเวอร์            * ราชปรารภการ์เด้น 

อาคาร รัชดาเพรสทิจ                      * สิรินทร์ เรสซิเด้นท์ 

อาคาร นนท์ซิตี ้ทาวเวอร์                * อาคาร สยามคอร์ต 

อาคาร ชาญอิสสระซิตีโ้ฮม 1-2       * รมณียา คอนโดทาวน์ 

อาคารโรงแรม 
โรงแรม THE  PENNINSULA  
โรงแรม  ANANTARA  BANGKOK  RIVERSIDE RESORT &  SPA 
โรงแรม  Hotel  Muse  Bangkok โรงแรม บี ท ู(พทัยา) 
โรงแรม  ริเวอร์ ซิตี ้  จ.มกุดาหาร โรงแรม อลิซาเบธ 
โรงแรม สีลม ศิรินทร์  โรงแรม ยโูรป้า อินน์ 
โรงแรม  แม่น า้  รามาดา  โรงแรม สริุวงศ์ 
โรงแรม อเดลฟ่ี แกรนด์   โรงแรม บี ท ู(เชียงใหม)่ 

อาคารประเภทอ่ืนๆ 
อาคาร JUNGCEYLON  Shopping  Destination   จ.ภเูก็ต 
อาคาร World Gems Collection        พทัยา     จ.ชลบรีุ 
อาคาร โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
อาคาร O2 Hip คอนโดมิเนียม อาคาร PROM คอนโด 
อาคาร N.T. Tower   อาคาร @ CITY สขุมุวิท 
อาคาร The Niche I D  ลาดพร้าว / ส าโรง / ลาดพร้าว-วงัหิน 
อาคาร The Niche Mono บางนา 
อาคาร สนามกอล์ฟไทยคนัทรีคลบั     จ.ฉะเชิงเทรา  


