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ประวัติความเป็นมา 
 
     บริษทั เอน็เทค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั ไดก่้อตั�งขึ�นดว้ยความคิดและความตั�งใจของวิศวกรและประสบการณ์

ดา้นงานก่อสร้างมายาวนาน ดว้ยความมุ่งมั�นตั�งใจดาํเนินธุรกิจจากประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการรับเหมาและออกแบบ

ก่อสร้าง รวมถึงการบริหารโครงการก่อสร้าง 

        จากประสบการณ์ในการทาํงานที�สั�งสมมา ของผูก่้อตั�งบริษทัและทีมงานจึงทาํให้มีผลงานในการประกอบธุรกิจและการ

ดาํเนินงานรับเหมาก่อสร้างที�มีความหลากหลายดา้น เช่น คอนโด อพาร์ทเมน้ท ์โรงแรม อาคารสํานกังาน โกดงัสินคา้ และงาน

ก่อสร้างอื�นๆ 

       การทาํงานของบริษทัไดมี้การนาํหลกัวิชาการทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีทางการก่อสร้างที�ไดม้าตราฐานอีกทั�งการ

ผสมผสานไปกบัการควบคุมงานผ่านทีมงานก่อสร้าง สถาปนิกและวิศวกร ที�สั�งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เพื�อให้ได้

ผลงานที�มีมาตราฐาน มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และคาํนึงถึงความปลอดภยัในการใชง้าน 

 
        แมว้่าในปัจจุบนั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีการแข่งขนัที�สูงและยงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง แต่บริษทัเรายงัคงยืนยนัที�จะ

มุ่งมั�นสร้างสรรคผ์ลงานและศกัยภาพในการก่อสร้าง เพื�อผลกัดนัให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้เป็นอย่างดีภายใตก้าร

ดูแลควบคุมงานจากทีมงานและผูบ้ริหารที�มีประสบการณ์ 
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ข้อมูลบริษัท 
 

ชื�อ   : บริษทั เอน็เทค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั  

สํานักงานใหญ่  : ��/�� หมู่ �� ตาํบลบ่อแฮว้ อาํเภอเมือง ลาํปาง �����  

�� ซอยรามอินทรา �� แยก � แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม 

����� (สาํนกังานยอ่ย) 

    โทร ��� ���-���� 

    ntech.enc@gmail.com 

ทุนจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท (หนึ�งลา้นบาทถว้น) 

วันที�ก่อตั�ง  : �� กุมภาพนัธ์ ���� 

กรรมการผู้จัดการ : นายณฐัพงษ ์ภูมิประหมนั 
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แผนผงัองค์กร  

ORGANIZATION CHART 

 
บริษทั เอน็เทค เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั 

NTECH ENGINEERING&CONSTRUCTION CO.,LTD 
 
 

คณะกรรมการ 
MANAGING DIRECTOR 

 

 

 

    ฝ่ายสาํนกังาน              ฝ่ายวิศวกรรม       ฝ่ายก่อสร้าง 
            OFFICE            ENGINEERING         CONSTRUCTION  

 
 

บญัชี                 ออกแบบ                 ผูจ้ดัการโครงการ 
       ACCOUNTION                             DESIGN                PROJECT MANAGER 

 

 

การเงิน                          ประมาณราคา                       วิศวกรสนาม 

          FINANCING                        ESTIMATION                               SITE ENGINEER 

 

 

จดัซื�อ/ธุรการ                    ผูค้วบคุมงาน 

PURCHASING AND SERVICES               FOREMAN 

 

 

                     ช่างสาํรวจ 

                    SURVEYOR 
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งานที�รับบริการ 
 

 การขออนุญาตก่อสร้าง 

การสํารวจพื�นที�ก่อสร้างเตรียมพื�นที�เพื�องานก่อสร้างและแจง้งบประมาณต่อลูกคา้

เพื�อประกอบการตดัสินใจในการวางแผนงานก่อสร้าง 
  การประสานงานกบัหน่วยงานราชการ 

ยึดหลกัทางวิชาการดา้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัใน

การใชง้านและประโยชน์ใชส้อยของทุกพื�นที�เป็นสาํคญัเพื�อการใชง้งานที�คุม้ค่าและ

ปลอดภยัมากที�สุด 
  การออกแบบงงานก่อสร้าง 

ติดต่อประสานงานยื�นเอกสารที�จาํเป็นเพื�อขออนุญาตก่อสร้างกบัหน่วยงานราชการ

ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหส้ามารถทาํการก่อสร้างไดอ้ยา่งราบรื�นและเป็นไปตามกาํหนดที�ตั�ง

ไว ้

  การเตรียมพื�นที�งานก่อสร้าง 

ดาํเนินการก่อสร้างไปตามแผนงานที�วางไวอ้ย่างเป็นระบบ และมีการตรวจสอบ

คุณภาพการก่อสร้างอยา่งสมํ�าเสมอ 
  การก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ 

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

จนถึงส่งงมอบงาน เพื�อให้ลูกคา้มั�นใจว่าการก่อสร้างจะเป็นไปตามกฏหมายและ

ขอ้บงัคบัต่างๆของทางราชการอยา่งเคร่งคดั 
  การส่งมอบและรับประกนั 

การส่งมอบงานโดยมีการรับประกนังานการซ่อมแซมในจุดต่างๆที�อาจจะเกิดจาก

งานก่อสร้างเป็นระยะเวลา � ปีหลงัจากส่งมอบงาน 
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  การบริหารโครงการก่อสร้าง 

�.การให้การบริการช่วงก่อนการก่อสร้าง 
�.�.การกาํหนดเป้าหมาย และนโยบายของโครงการ 
�.�.การใหค้วามเห็นในช่วงการออกแบบร่วมกบัผูอ้อกแบบ 
�.�.จดัทาํงบประมาณของโครงการ ตามแบบที�เตรียมการก่อสร้าง 
�.�.การตรวจสอบแบบก่อสร้าง เพื�อลดขอ้ขดัแยง้ในแบบ 
�.�.การจดัประกวดราคา เพื�อจดัหาผูรั้บจา้ง 

 จดัเตรียมและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที�ใชใ้นการจดัหาผูรั้บจา้ง 

 ร่วมเสนอรายชื�อผูรั้บจา้ง เพื�อใหไ้ดผู้รั้บจา้งที�มีคุณภาพ 

 ประสานงานผูอ้อกแบบเพื�อชี�แจงและตอบคาํถามขอ้สงสัยในแบบ 

 วิเคราะห์ราคางานก่อสร้างของผูเ้สนอราคา 

 วิเคราะห์การเสนอดา้นเทคนิค 

 สรุปการเสนอราคาของผูเ้สนอราคา พร้อมราคากลาง 

 จดัใหมี้การต่อรองราคางานก่อสร้าง และเงื�อนไขสาํหรับงานก่อสร้าง 

 เตรียมรายการ วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือเครื�องจกัร ที�โครงการจดัซื�อ 

 จดัเตรียมเอกสารสัญญาจา้งเหมาก่อสร้าง 

 ใหค้าํปรึกษา การประกนัภยังานก่อสร้าง (Construction All Risk) 
 การให้บริการ ระหว่างการก่อสร้าง 

�.การกาํหนดขั�นตอนการก่อสร้าง 

 ประสานงานการส่งมอบพื�นที� 

 กาํหนดขอบเขตหนา้ที�ของทุกฝ่ายภายในหน่วยงาน 

 ควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามสัญญาจา้งเหมาก่อสร้าง 

 รายงานความกา้วหนา้ของการก่อสร้างอยา่งต่อเนื�อง 

 เสนอแนะ ปรับปรุง วิธีการก่อสร้างเพื�อประโยชน์สูงสุด 

 ประสานงานกบัผูเ้กี�ยวขอ้งเพื�อใหค้าํปรึกษาในการแกไ้ขงาน 

 ประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถของผูรั้บจา้ง 
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 การให้บริการ ระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ) 

 ประสานงานในส่วนวสัดุที�จดัหาโดยเจา้ของโครงการ 

 ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานราชการ 

 ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินงวดค่างานก่อสร้าง 

 กาํหนดขั�นตอนในการส่งมอบงานก่อสร้าง 

 จดัใหมี้การทดสอบอุปกรณ์หลงัติดตั�งแลว้เสร็จ 

 จดัใหมี้การฝึกอบรมการใชง้านของอุปกรณ์ต่างๆ 

 ตรวจสอบ As-Built Drawing งานที�ก่อสร้างทั�งหมด 

 จดัทาํแผนการส่งมอบงานใหท้างโครงการ 
�.�.การควบคุมคุณภาพ 
 ตรวจสอบMaterial, Shop Drawing และ Method Statement 

 กาํกบัการทดสอบวสัดุต่างๆ 

 สั�งหยดุการทาํงานเมื�อเห็นวา่จะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง หรือการก่อสร้างไม่

ถูกตอ้ง หรือเป็นอนัตรายต่อชีวิต และทรัพยสิ์น รวมถึงการกระทาํที�ผิดกฎหมาย และ

ขอ้กาํหนดของราชการ 

 ตรวจสอบการติดตั�งอุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร 

 ตรวจสอบและ Reject งานหรือวสัดุที�ไม่ไดม้าตรฐานตามสัญญา 

 สั�งแกไ้ข หรือซ่อมแซม งานที�ไม่ไดคุ้ณภาพ 

 การตรวจสอบงานก่อสร้างใหถู้กตอ้งตามแบบ รายการประกอบ 

�.�.การควบคุมเวลา 

 ตรวจสอบแผนงานหลกั จุดตรวจสอบ 

 ตรวจสอบการทาํงานก่อสร้างของผูรั้บจา้งแต่ละช่วงเวลา 

 ตรวจสอบติดตามแผนการจดักาํลงัคนของผูรั้บจา้ง 

 ติดตามแผนการจดัส่งวสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร 

 ติดตามแผนงานการนาํวสัดุที�เจา้ของจดัซื�อเขา้ใน หน่วยงาน 
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�.�.การควบคุมงบประมาณ 

 จดัทาํแผนการจ่ายเงินของโครงการ 

 ประเมินราคางานก่อสร้างเปลี�ยนแปลง (ถา้มี) 

 ตรวจสอบเอกสารงานเปลี�ยนแปลงของผูรั้บจา้ง 

 เสนอแนะการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขงานก่อสร้าง เพื�อปรับลดงบประมาณ 

 จดัใหมี้การประชุม พร้อมจดัเตรียมเอกสารการประชุม 

 การให้บริการประสานงานหลงัการส่งมอบงาน 

 ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงาน หนงัสือรับประกนัผลงาน 

 ประสานงานเพื�อตรวจสอบตามระยะเวลารับประกนัผลงาน �,�� เดือน 

 จดัส่งคู่มือการใชง้าน และการเขา้บาํรุงรักษาตามระยะเวลา 

 ติดตามตรวจสอบการซ่อมบาํรุงรักษา 

 การคืนเงินประกนัผลงาน 
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PROJECT : Le Bali Resort & Spa 

OWNER :  บริษัท เลอ บาหล ีรีสอร์ท จํากดั 

 

 
PROJECT : Tropical garden Condominium 

OWNER :  บริษัท เดอะ สยาม โอเรียลทัล เทรดดิ�ง จํากดั 
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PROJECT : Crystal Luxury Hotel 

OWNER :  Crystal Palace Hotel 

 


