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Job Description 

ระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) 
• ระบบวัดระยะห่างระหว่างล้อและเพลาแบบ

อัตโนมัติ 



Job Description 

ระบบคัดแยกประเภทรถอัตโนมัติ 
(Automatic Classification System) 

• ระบบตรวจนับจ านวนเพลา จ านวนล้อต่อ
เพลา และวัดระยะห่างระหว่างสลักพ่วง 
เพื่อให้สามารถคัดแยกรถบรรทุกชนิดลากจูง
และรถก่ึงพ่วงได้ตามกฎหมายที่ก าหนด 



Job Description 

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ 
(License Plate Recognition System) 

• ระบบส าหรับอ่านป้ายทะเบียนรถแล้วแปลงข้อมูล
จากภาพให้เป็นข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข(Text and 
Number) เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลให้สะดวกต่อการ
สืบค้น (Search)  



Job Description 

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ          
(License Plate Recognition System) 



Job Description 

ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน           
(Emergency Telephone System) 

• ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางหลวงพิเศษฯ เป็น
อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนสายทางส าหรับให้ผู้ใช้เส้นทาง
ใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษฯ  
เพื่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุ เช่น กรณีมี
อุบัติเหตุ, รถเสีย, น้ ามันหมด หรือต้องการความ
ช่วยเหลืออ่ืน  



Job Description 

ระบบควบคุมและจัดการจราจร                         
(Advance Traffic Management System) 

• ระบบบริหารจัดการการจราจรบนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง (ATMS) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร 
เพื่ออ านวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง  



Job Description 

• ระบบตรวจนับยานพาหนะและวัดความเร็ว ใช้
ตรวจนับจ านวนยานพาหนะ วัดความเร็ว พร้อม
จ าแนกประเภทตามขนาดยานพาหนะที่แล่น
ผ่านทางหลวงพิเศษ 

ระบบตรวจนับจ านวนยานพาหนะและวัดความเร็ว 
(Image Processing Detector System) 



Job Description 

• ระบบโทรศัพท์แบบ IP เป็นระบบโทรศัพท์
ส าหรับการสื่อสารภายในหน่วยงาน มีการ
เชื่อมโยงด้วยสายใยแก้วน าแสงและมีการ
เชื่อมโยงภายในของแต่ละอาคาร ซึ่งเครือข่าย
ต้องสามารถรองรับการเชื่อมโยงทั้งคอมพิวเตอร์
และระบบโทรศัพท์ 

ระบบโทรศัพท์แบบ IP  
(IP Telephone System) 



Job Description 

• งานขุดวางท่อร้อยสายไฟ และสาย Fiber เพื่อ
ป้องกันสายไฟและ Fiber จากอุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ และ สะดวกต่อการเชื่อมระบบกับ
อุปกรณ์บนสายทาง หรือการบ ารุงรักษา 

งานขุดวาง (Cable Trench) 



Job Description 

• งานเจาะช่องใต้ดินมุดลอดทะลุไปยังอีกฟากของ
พื้นที่ แล้วจึงดึงท่อร้อยสายผ่านไปในช่องที่เจาะ
เตรียมไว้ วิธีน้ีสามารถวางท่อลอดผ่านพื้นที่โดย
ไม่มีผลกระทบกับสภาพพื้นผิวด้านบน 

งานดันท่อลอด  
(HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING) 



Job Description 

• ป้ายแสดงข้อความใช้ในการประกาศข้อความ
หรือข้อมูลต่างๆตามสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์ที่ต้องการแจ้งผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ทราบ และ ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ 
ของหน่วยงานเจ้าของเส้นทางกับผู้ใช้เส้นทาง 

ระบบป้ายประกาศข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้  
(Variable Message Sign) 



Job Description 

• ป้ายที่ใช้ในการแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ บน
เส้นทาง แจ้งเตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางในกรณี
ต่าง ๆ เช่น มีการปิดช่องทางจราจร ก าหนด
ความเร็ว หรือ มีการซ่อมแซมผิวถนน เป็นต้น 

ระบบป้ายสัญญาณปรับได้ (Matrix Sign) 



Job Description 

• เป็นการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม
รับส่งข้อมูลและเสียงหรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน
ผ่านวงจรเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมพร้อม
อุปกรณ์ ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ระบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือขา่ยสื่อสารโทรคมนาคม 
(On-Line System) 



Job Description 

• ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้อง
วงจรปิด เป็นระบบส าหรับใช้เพื่อการรักษา
ความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่อง
ดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่
นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(Close Circuit Television System, CCTV) 



Job Description 

ระบบนาฬิกา (CLOCK SYSTEM) 

• ระบบที่ท าให้นาฬิกาทุกเรือนที่ต่ออยู่ในระบบ
เดินตรงกันทุกเครื่องและ อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ  



Job Description 

งานติดตั้งระบบส ารองไฟฟ้า 
(GENERATOR) 

• เครื่องก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มี
ความส าคัญที่สุดอีกระบบหน่ึง ท าหน้าที่เป็น
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าส ารอง เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเน่ือง 



Job Description 

• งานเดินทอ่เกาะสิ่งปลกูสร้าง เช่น ก าแพง  
สะพาน หรือในพืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถขดุวางได้ 

งาน WIRE TRUNKING 



Job Description 

• BASE STATION 
• REPEATER STATION 
• VHF MOBILE RADIO TRANCEIVER 
• VHF PORTABLE RADIO TRANCEIVER 
• Voting Comparator 
• SELF SUPPORT TOWER 
• SUPPORT  for Repeater Station 

ระบบวิทยุสื่อสาร  
(RADIO COMUNICATION SYSTEM) 





Project Highlight 

โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวร 
บนทางหลวงหมายเลข 7 

มูลค่างาน  1,800,000,000.00  บาท 

• งานขุดวาง (CABLE TRENCH) 

• งานดันท่อลอด (HDD) 



Project Highlight 

• งานระบบควบคุมและจัดการจราจร                  
(ATMS Advance Traffic Management System) 



Project Highlight 



Project Highlight 

• งานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า 



Project Highlight 

โครงการปรับปรุงด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 

มูลค่างาน  1,200,000,000.00  บาท 



Project Highlight 

• งานขุดวาง (CABLE TRENCH) 

• งานดันท่อลอด (HDD) Horizontal 
Directional Drilling 

• งาน WIRE TRUNKING 



• งาน LICENSE PLATE SYSTEM 
 

Project Highlight 



Project Highlight 

โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงาน 
จัดเก็บบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง 

มูลค่างาน  716,000,000.00  บาท 



Project Highlight 

• ระบบนาฬิกา (CLOCK SYSTEM) 

» MASTER CLOCK 

» DIGITAL CLOCK 

• ระบบโทรศัพท์แบบ IP 

» IP PHONE 

» IP FAX 

 



Project Highlight 

• CABLING INSTALLATION  

• งานติดตั้งป้าย VMS 

 



Project Highlight 

• ระบบดับเพลิง (IG100) 



Project Highlight 

• งาน Raised Floor 



Project Highlight 

• งานติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
(GENERATOR) 

 



Project Highlight 

• ระบบควบคุมการเข้า-ออก (ACCESSES 
CONTROL SYSTEM) 

• ติดตั้งกล้องระแวดระวังภัย 

» ระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร (BUILDING 
SECURITY SYSTEM) 

» ระบบโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับบริเวณอาคาร
ด่าน (AREA SECURITY SYSTEM) 

 



Project Highlight 

• ศูนย์ข้อมูลส ารองสาย 9 (DR Site) 

» Oracle 



Project Highlight 

โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวร 
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง ชลบุรี - พัทยา 

มูลค่างาน  4,000,000,000.00  บาท 



Project Highlight 

• โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้ง (ETS) 
• ระบบจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์บนสายทาง 

(Power Supply for TSCS)  



Project Highlight 

• งานดันท่อลอด (HDD) 

• ขุดวาง 

 

 



Project Highlight 

• ระบบควบคุมและจัดการจราจร (ATMS) 

• ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (LPR) 

 

 



Project Highlight 

งานติดตั้งระบบ CCTV บนทางหลวงพิเศษ  
หมายเลข 7 และหมายเลข 9 

มูลค่างาน  260,000,000.00  บาท 

• ติดตั้ง Camera Pole and Foundation 

• ติดตั้ง Steel Guardrail 

• ติดตั้ง Color PTZ Outdoor camera 



Project Highlight 

• ติดตั้ง เซ็นเซอรแ์ยกประเภทรถ (Treadle Sensor ) 
• ติดตั้ง อุปกรณต์รวจสอบและแยกรถ (Optical Barrier) 
• ติดตั้ง โปรแกรมระบบ 

 

งานจ้างเหมาติดตั้งระบบคัดแยกประเภทรถบรรทุกและวัด
ระยะห่างระหว่างล้อและเพลาแบบอัตโนมัติของสถานีตรวจ 
สอบน้ าหนักบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 

มูลค่างาน  21,000,000.00  บาท 



Project Highlight 

• ติดต้ัง จอ VDO Wall 
• ติดตั้ง Software ควบคุม จอ VDO Wall 

งานขยายศูนย์ควบคุมเครือข่ายส่วนกลาง
ส านักงานควบคุมยานพาหนะ กรมทางหลวง 



Project Highlight 

Project BBL Re-Engineering 

• ให้บริการจัดระบบเน็ตเวิร์คของธนาคาร
กรุงเทพทั้ งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
จ านวน 162 สาขา  

• ย้ายที่ตั้งเครื่องแม่ข่ายของสาขา 
• ย้ายเครื่องนับเงินของสาขา 
• ย้ายเครื่องลูกข่ายของสาขา 
• จัดระบบเน็ตเวิร์คของสาขาใหม่ทั้งหมด 
• จัดท าระบบสื่อสารข้อมูล (On-Line) เชื่อมโยง

ระหว่างสาขากับส านักงานใหญ ่



Project Highlight 

Project Building Coverage Installation 

ให้บริการติดตั้งระบบรับส่งสัญญาณภายใน
อาคารของบริษัท AIS 

• ติดตั้งสายอากาศภายในอาคาร 

• ส ารวจพื้นที่ให้บริการของบริษัท AIS ที่
ยังไม่ครอบคลุม 

• จัดท ารายงานพื้นที่ที่ AIS ยังให้บริการไม่
ครอบคลุม 



Project Highlight 

TNEP Installation 

• บริการวางสาย Fiber Optics 

• ยิง Patch Panels 

• จัดสายในตู้ Rack 



Project Highlight 

CAT Telecom Node 

• ติดตั้ง Node ให้บริการของการสื่อสาร 

• ด าเนินงานด้านระบบโยธา 

• ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศภายใน 
Node 

• ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ไฟ AC , DC  

• ติดตั้ง MDF 

• จัดระเบียบสายเคเบิล  



Project Highlight 

DTAC Cell Site Battery Backup  

• เปลี่ยน Battery ที่ Node ของ DTAC 
90 Nodes 

• เปลี่ยน Switching ที่ Node ของ DTAC 

• เปลี่ยนสายที่เชื่อมต่อใหม่ทั้งหมด 



Project Highlight 

Nippon Paint  

• ติดตั้งระบบสื่อสัญญาณภายในโรงงาน 

• ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าภายในโรงงาน 



Project Highlight 

Base Station Installation Project 

• ติดตั้ง Base station จ านวน 85 Site    
( AIS , DTAC , Orange , BFKT) 

• ติดตั้ง Feeder 

• ติดตั้ง Antenna 

• เดินระบบ Indoor Unit & Outdoor 
Unit 



Project Highlight 

BJC Building Project  

• ติดตั้ง Feeder 

• ติดตั้ง Antenna 

• ติดตั้ง BTS 



Project Highlight 

LAN System กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

• ติดตั้งระบบ LAN กรมพินิจทั่วประเทศ 
71 จังหวัด เชื่อมต่อ Network On-Line 



Project Highlight 

Central World 

• ติดตั้งสายสัญญาณ RS-232  

• จัดท าแบบที่ติดตั้งสายสัญญาณ RS-232  



Project Highlight 

ลานจอดรถ เอพี ปาร์คกิ้ง  

• ติดตั้งสายสัญญาณ RS-232  

• เข้าหัว DB9 

• กรีดพื้นถนน เดินสายลอดใต้พื้น ข้าม
ถนน 

• จัดท าแบบที่ติดตั้งสายสัญญาณ RS-232 



Project Highlight 

Major Pinklow  

• ติดตั้งสายสัญญาณ RS-232  

• จัดท าแบบที่ติดตั้งสายสัญญาณ RS-232  



Project Highlight 

DOH Optic Fiber 
• ติดตั้งโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก 

(Backbone) บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และหมายเลข 9 

• ระยะทาง 108 km 

• OTDR Test 

• ปรับภูมิทัศน์กลับคืน 



Project Highlight 

ระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม DOH  

• ออกแบบและติดตั้งระบบไฟดาวน์ไลท์ 

• ออกแบบและติดตั้งระบบ Cable 
สายสัญญาณของเครื่องเสียง 

• ติดตั้งระบบ Video Conference  
พร้อมอุปกรณ์ 



Project Highlight 

ติดตั้งระบบกล้อง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

• ออกแบบและติดตั้งกล้องระบบ AV 
System 

• ติดตั้ง Computer ระบบ Digital Non-
Linear 



Project Highlight 

» ส านักปลัด ฯ กระทรวงคมนาคม 
» ส านักสารสนเทศ  กรมทางหลวง  
» ส านักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง  
» ส านักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง 
» บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
» บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จ ากัด 
» บริษัท ลิเบอร์ต้ีประกันภัย จ ากัด 
» บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด 
» บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุภาพ จ ากัด 
» Thailand Post Online Networking  



Project Highlight 

ส านักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ 
กรมทางหลวง 

• ติดตั้งระบบคัดแยกชนิดหรือประเภทรถแบบ
อัตโนมัติ ที่สถานีตรวจสอบน้ าหนัก 73 แห่ง ทั่ว
ประเทศไทย 



Project Highlight 

• ติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ 



Project Highlight 

• ติดตั้งระบบคัดแยกชนิดหรือประเภทรถแบบ
อัตโนมัติ ที่สถานีตรวจสอบน้ าหนัก บนทางหลวง
พิเศษ 

ส านักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 


