


โครงการ : ศูนยกลางทางการแพทย (Hamad
 

Medical City) 

และหมูบานนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 15

ปที่ใหบริการ :
 

2547
 

-
 

2549

ลักษณะโครงการ : โครงการศูนยกลางทางการแพทย ตั้งอยูที่เมืองโดฮา ประเทศการตา พื้นท
 

ี่

ประมาณ 200 ไร ประกอบดวยโรงพยาบาล 8 แหง, ที่พักพยาบาล, ที่พักพนักงาน, ศูนยกลางทาง
 การแพทย กระทรวงสาธารณสุข, มัสยิด, โดยมี พืน้ที่ในชั้นแรก ใชเพื่อการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส 

ในป พ.ศ.2549 หลังจากแขงขันเสร็จจะดดัแปลงเปนเมืองศูนยกลางทางการ



ลักษณะโครงการ

อาคารสํานักงาน และผลติยา

สูง 6 ชั้น พื้นที่ใชสอยแตละชั้น

ประมาณ 750 ตารางเมตร พื้นที่รวมประมาณ 4,500 ตารางเมตร รวมลิฟตขนของ 2 ตัว โดยให
 



เปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐาน Good 

Manufacturing Practice (GMP)

โครงการ : อาคารสํานักงานและโรงงานผลิตยาสยามเภสัช

ปที่ใหบรกิาร : 2543 - 2544

http://www.kasikornbank.com/


โครงการ : กอสรางงานอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบรูพา           

ปที่ใหบริการ :
 

2543
 

-
 

2545

ลักษณะโครงการ : เปนอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก เปนอาคารคอนกรีต
 เสริมเหล็กสูง 2 ชั้น พรอมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค พื้นที่โดยรวม

 ประมาณ 5,000 ตารางเมตร

http://www.kasikornbank.com/


โครงการ : กอสรางสถาบันพฒันาขาราชการฝายตุลาการ

ปที่ใหบริการ :
 

2538
 

-
 

2539

ลักษณะโครงการ : เปนอาคาร คสล. สูง 19 ชั้น ประกอบดวย อาคารสํานักงาน 
หองประชุมขนาด 500 ที่นั่ง และหองพักอาศัย พื้นที่ประมาณ 27000 ตร.ม.

http://www.kasikornbank.com/


ลักษณะโครงการ :

เปนการกอสรางงานอาคาร ซึ่งประกอบดวยอาคารสํานักงานอธิการบดี ศูนยบรรณสาร
 

และสื่อสารศึกษา อาคารเรียนรวม โรงอาหาร สํานักวิชาการ ศูนยบริการและวิจัย ศูนย
 



เครื่องมือวิทยาศาสตร บานพักผูบรหิาร หอพักนักศึกษาชาย-หญิง พื้นที่ใชสอยรวม
 

ประมาณ 4,997 ไร

โครงการ : กอสรางงานอาคาร งาน
 

ระบบสาธารณูปโภค และงานภูม
 

ิ

สถาปตยกรรม                        

ปที่ใหบริการ :
 

2542
 

-
 

2547

http://www.kasikornbank.com/


โครงการ : อาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตรหลงัที ่2 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ใหบริการ :
 

2541
 

-
 

2543

ลักษณะโครงการ : เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 6 ชัน้ ภายในพื้นที่ 8,664 
ตารางเมตร และพื้นลานจอดรถ

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ I (อาคาร)

ปที่ใหบริการ :
 

2539
 

-
 

2541

ลักษณะโครงการ :

เปนงานกอสรางอาคารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ เชน 

อาคารเรียน, หอพักนักศึกษา,บานพักบุคลากร, ศูนยคอมพิวเตอร, อาคารเรียนรวม, 
และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,600 ไร 

http://www.kasikornbank.com/


โครงการ : หมูบานนักกีฬา เอเชี่ยนเกมส ครั้งที ่13

ปที่ใหบริการ :
 

2538
 

-
 

2539

ลักษณะโครงการ : เปนอาคารพักอาศัยที่ออกแบบใหกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป
 ประกอบดวยอาคารสูง 8 ชั้น 12 ชั้น และ 14 ชั้น รวมกันทั้งสิ้น 23 อาคาร มหีองพัก 

4900 หองนอน  

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ :
 

บานสวนธน  

(รัตนาธิเบศร)

ปที่ใหบริการ :
 

2536 –
 

2538

ลักษณะโครงการ :

เปนอาคารที่พักอาศัยที่สรางดวยชิ้นสําเร็จรูปคอนกรีตทั้งหลังสูง 8 ชั้น 
โดยแบงเปน 
- ขนาด 50 ตารางเมตร/หนวย ชั้นละ 4 หนวย 8 อาคาร 
- ขนาด 85 ตารางเมตร/หนวย ชั้นละ 4 หนวย 8 อาคาร
- ขนาด 60 ตารางเมตร/หนวย ชั้นละ 4 หนวย 25 อาคาร   

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ :
 

บานสวนธน  

(รัชดาภิเษก)

ปที่ใหบริการ :
 

2536 –
 

2538

ลักษณะโครงการ :

เปนอาคารชุดพักอาศัย ที่สรางดวยชิ้นสําเร็จรูปคอนกรีตทั้งหลัง บนพื้นที่ 19 ไร 
ประกอบดวย 
อาคารสโมสร สระวายน้ํา และอาคารคอนโดมิเนียม มี 3 แบบ แบงเปน
 ขนาด 85 ตารางเมตร/หนวย ชั้นละ 4 หนวย 2 อาคาร 
 ขนาด 50 ตารางเมตร/หนวย ชั้นละ 8 หนวย 13 อาคาร
 ขนาด 45 ตารางเมตร/หนวย ชั้นละ 8 หนวย 2 อาคาร

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ :
 

บานสวนธน  

(ศรีนครินทร)

ปที่ใหบริการ :
 

2535 –
 

2537

ลักษณะโครงการ :

เปนอาคารที่พักอาศัยสูง 6 ชั้น ชั้นละ 
4 ยูนิต จํานวน 36 อาคาร และ

 อาคารสํานักงานขาย 2 ชั้น และ
 เปลีย่นเปนอาคารสโมสรภายหลัง เปน

 อาคารที่สรางดวยชิ้นสําเร็จรูปคอนกรีต
 ทั้งหลัง 

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ :
 

บานสวนธน 

(พุทธบูชา)

ปที่ใหบริการ :
 

2533 –
 

2536

ลักษณะโครงการ :

เปนอาคารที่พักอาศัยสูง 6 ชั้น แตละชั้นมีหองชุด 4 หนวย แตละหนวยมีพื้นที่ 30 
ตารางเมตร เปนอาคารที่สรางดวยชิ้นสําเร็จรูปคอนกรีตทั้งหลัง จํานวน 68 อาคาร 
รวม 1,632 หนวย

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ :
 

THE VILLAGE BANGKOK I

ปที่ใหบริการ :
 

2533
 

-
 

2534

ลักษณะโครงการ :

เปนอาคารชุดพักอาศัย เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 12 ชั้น จํานวน 2 หลงั แตละ
 

หลังประกอบดวยหองพัก 129 ยูนิต พรอมคลับเฮาส และสระวายน้ํา

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ
 
: แปซฟิคไอรแลนดคลับ

ปที่ใหบริการ :
 

2532
 

-
 

2534

ลักษณะโครงการ :

เปนโรงแรมระดบั Luxury ประกอบดวย หองพัก 270 หอง , หอง Suite 8 หอง 

และ หอง Chalet 3 หอง ความสูงของอาคารระหวาง 2-3 ชั้น และสวนบริการ 

ประกอบดวย สระวายน้ําขนาดใหญ, สนามเทนนิส, สนามควอทซ,
 

Health Center,

น้ําตกและโรงภาพยนตรขนาด 250 ที่นั่ง , ดิสโกเทค

http://www.kasikornbank.com/
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ชื่อโครงการ :โรงพยาบาลศุภมิตร – เสนา

ปที่ใหบริการ :
 

2539
 

-
 

2540

ลักษณะโครงการ :
เปนอาคารโรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง สูง 7 ชั้น 
พื้นที่โครงการ 6 ไร และอาคารประกอบอื่น ๆ เชน
อาคารหองเครื่อง รั้ว ระบบสาธารณูปโภค ไดแก ถนน,
ลานจอดรถ, ระบบระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย 

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลกาญจนบุร ีเมโมเรยีล
ปที่ใหบริการ :

 
2536

 
-

 
2540

ลักษณะโครงการ :
เปนโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง สูง 7 ชั้น ประกอบดวย

 สํานักงาน และสถานพยาบาล รวมงานระบบ
 สาธารณูปโภคตาง ๆ

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลสิริเวช

ปที่ใหบริการ :
 

2535
 

-
 

2537

ลักษณะโครงการ : เปนอาคารโรงพยาบาลสูง 7 ชั้น 

ขนาด 120 เตียง รวมทัง้งานระบบสาธารณูปโภค เชน 

ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท ระบบสุขาภิบาล 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลศิครนิทร

ปที่ใหบริการ :
 

2535
 

-
 

2537
ลักษณะโครงการ : เปนอาคารโรงพยาบาลสูง 8 ชั้น 

ขนาด 200 เตียง รวมทัง้งานระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท 

ระบบสุขาภิบาล ระบบบําบัดน้ําเสีย 

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลสําโรงการแพทย

ปที่ใหบริการ :
 

2526
 

-
 

2527

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลรามคําแหง
ปที่ใหบริการ :2529

 
-

 
2530

ลักษณะโครงการ :
เปนอาคารโรงพยาบาลสูง 7 ชั้น
ขนาด 168 เตียง รวมทัง้งานระบบสาธารณูปโภค 
เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท ระบบ

 สุขาภิบาล ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ลักษณะโครงการ :
เปนโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง พื้นที่ใชสอยของอาคารประมาณ 7,000 ตร.ม. 

ประกอบดวย สวนสํานักงาน และ สวนรักษาพยาบาล 

http://www.kasikornbank.com/
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ชื่อโครงการ :
 

กอสรางอาคารสํานักงาน ANZ ROYAL BANK, CAMBODIA

ปที่ใหบริการ :
 

2551 –
 

2553

 ลักษณะโครงการ :

เปนอาคารสํานักงาน สูง 8 ชั้น จํานวน 1 หลัง พืน้ที่ใชสอย 11,000 ตารางเมตร โดย
 แบงเปนชั้น Basement และชัน้ Ground เปนพื้นที่จอดรถ สวนชั้นที ่1

 
– 5 เปนพืน้ท

 
ี่

สํานักงาน และมี Terrace อยูดานบนสุด 

http://www.anzroyal.com/default.asp
http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ :
 

ตรวจสอบงานระบบไฟฟาและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและปองกัน
 อัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของอาคาร UNION VECTOR

ปที่ใหบริการ :
 

2550 –
 

2551

 ลักษณะโครงการ :

เปนอาคารสํานักงาน และที่พักอาศัย สูง 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 4,500 ตารางเมตร ประกอบดวย  

ชั้นใตดิน (Basement) ประกอบดวย พื้นที่สําหรับเก็บของ หองเครื่องปมน้ํา ใตพื้นเปนถัง

 เก็บน้ําดีขนาด 513

 
ตารางเมตร  และบอบําบัดน้ําเสีย ขนาด 484 ตารางเมตร แตละชั้น 

ประกอบดวย หองโถงพักคอย หองสํานักงาน หอง งาน หอง PANTRY หองน้ําชาย-หญิง 

หองโถงหนาลิฟท หอง PANTRY หองควบคุมไฟฟา หองพาณิชย หองสําหรับพักอาศัย  

http://www.kasikornbank.com/


ชื่อโครงการ :
 

ควบคุมการซอมแซมทางขึ้นอาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ  

และบานประหยัดพลังงาน

ปที่ใหบริการ :
 

2550 –
 

2551

ลักษณะโครงการ :
เปนการควบคุมการซอมแซมทางขึ้นอาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ และบาน

 ประหยัดพลังงาน 2 แบบ คือ แบบ ACTIVE พื้นที่รวมประมาณ 470 ตารางเมตร และ
 แบบ PASSIVE  พื้นที่รวมประมาณ 430 ตารางเมตร

http://www.kasikornbank.com/
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