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Automation Control System Co., Ltd.
(บริษัท ออโตเมชั่น คอนโทรล ซีสเทมส์ จ ำกัด) 

เป็นชื่อของบริษัทเมื่อตอนเริ่มก่อตั้ง

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
Automation Control System Group Co., Ltd.
(บริษัท ออโตเมชั่น คอนโทรล ซีสเทมส์ กรุ๊ป จ ำกัด)
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4,000,000 บำท โดยประกอบธุรกิจ 
เป็นตัวแทนน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำที่ใช้ในงำน
อุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติจำกต่ำงประเทศ

เริ่มประกอบธุรกิจ
ก่อสร้ำงฝำยพับได้

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บำท
โดยเพิ่มกำรประกอบธุรกิจ ก่อสร้ำง 
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More Precision

เซ็นเซอร์วัดและระบบที่มีความแม่นย าสงู

Micro-epsilon น ำเสนอเซนเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ควำมแม่นย ำสูง, 
เซนเซอร์อุณหภูมิอินฟรำเรด, เซ็นเซอร์สี, ตลอดจนอุปกรณ์วัดขนำดและ
ระบบส ำหรับงำนอุตสำหกรรม ไม่ว่ำสำขำของคุณจะเป็นกำรวิจัยและ
พัฒนำระบบอัตโนมัติในกำรผลิตหรือกำรสร้ำงเครื่องจักรเรำน ำเสนอ
โซลูชั่นที่ตรงตำมควำมต้องกำรเฉพำะของงำนวัดส ำหรับคุณ



Micro-Epsilon

- Micro-epsilon มีเซนเซอร์, ระบบและโซลูชัน่ตั้งแต่รุ่นมาตรฐานจนไปถึงรุ่นพิเศษตามความตอ้งการของลูกคา้
- มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพและนวตักรรมบนพ้ืนฐาน More Precision

เพิม่มูลค่าให้กบัพนัธมติรทางธุรกจิของเรา
- กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพพฒันา

และผลิตภายในกลุ่ม บริษทั Micro-epsilon

- ประสบการณ์ 50 ปีในโซลูชนัเซนเซอร์
- ธุระกิจมาอยา่งยาวนานและเช่ือถือได้



Non-contact 
displacement sensors

Tactile displacement sensors

Color sensors Infrared temperature 
measurement

2D/3D measurements
Surface inspection

Measuring and inspection 
systems

ผลติภัณฑ์



Cosel เป็นผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐานชั้นน าจากประเทศญี่ปุ่นซ่ึง
มาตรฐานการทดสอบมีความเข้มงวดและพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ผลิตพาวเวอร์
ซัพพลายที่เช่ือถือได้โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• ควำมน่ำเชื่อถือสูงด้วยเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร
เรำได้ร่วมมือกับผู้ผลิตส่วนประกอบเพื่อสร้ำงรูปแบบกำรผลิตและกำรออกแบบที่ช่วยให้

ส่วนประกอบท ำงำนได้นำนขึ้น เรำใช้ส่วนประกอบระดับอุตสำหกรรมที่ตรงตำมมำตรฐำนกำร
ทดสอบเฉพำะของ Cosel เท่ำนั้นเช่น“ Oil Bath Test”
• ควำมมั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภำพสงูของเรำ (รับประกัน 5-10 ปี)

ผู้ผลิตอุปกรณ์จ่ำยไฟที่มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนประสิทธิภำพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมกำรรับรองมำตรฐำน ISO9001 / 14001
• กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคถึงหน้ำงำนจริง

วิศวกรของเรำพร้อมไปที่หน้ำงำนจริงงเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคของคุณ
• ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ที่น่ำเชื่อถือ

หำกผลิตภัณฑ์ของเรำมีปัญหำใด ๆ เรำจะวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องเพื่อหำสำเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหำและจัดเตรียมมำตรกำรรับมือเพื่อแก้ไข



ผลติภัณฑ์

อุปกรณ์แปลงแรงดัน
ไฟฟ้าจากกระแสสลับ

เป็นกระแสตรง

อุปกรณ์แปลงแรงดัน
ไฟฟ้าจากกระแสตรง

เป็นกระแสตรง

ตัวกรองไฟฟ้า
กระแสสลับและ

กระแสตรง

แบบติดตั้งบนวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบมีฝาครอบและถอดฝาครอบได้ แบบแขวนรางแบบมีฝาครอบ

แบบติดตั้งบนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบตัวแปลงช่วงอินพุตกว้างพิเศษ แบบโมดูลไฟฟ้า (ตัวแปลงบัส) แบบแหล่งจ่ายไฟประเภท POL

ตัวกรองไฟฟ้าสลับ 3 เฟส ตัวกรองไฟฟ้าสลับ 1 เฟส ตัวกรองไฟฟ้ากระแสตรง



โอเรียนทลั มอเตอร์ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วย
เทคโนโลยีที่ได้รับกำรยอมรับและควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์
ในฐำนะผู้น ำของระบบกำรขับเคลื่อน บ.โอเรียนทัล มอเตอร์ สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีทีไ่ด้รับกำรยอมรับและควำมหลำกหลำย
ของผลิตภัณฑ์ โอเรียนทัล มอเตอร์ เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ขนำดเล็กซึ่งก่อตั้งครั้งแรก
ในประเทศญี่ปุ่นและได้รับกำรยอมรับในเรื่องของมอเตอร์ด้วยขนำดกะทัดรัดแต่
เปลี่ยมด้วยประสิทธิภำพที่ได้รับกำรยอมรับในมำตรฐำนอย่ำงต่อเน่ือง เริ่มตั้งแต่
กำรคิดค้นและขยำยสำขำควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค นอกจำกนี้เรำได้มีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยเช่นมำตรฐำน UL, CSA 
และ EN และเครื่องหมำย CE เช่นเดียวกับ RoHS Directive-compliant 
โอเรียนทัล มอเตอร์ มีควำมภูมิใจที่จะน ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรที่เฉพำะเจำะจงของอุตสำหกรรมต่ำงๆ สินค้ำที่ได้มำตรฐำนของเรำ
สำมำรถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม



เอซีมอเตอร์
เอซีมอเตอร์รุ่นมำตรฐำน และ มอเตอร์เกียร์
ท ำงำนได้โดยเพียงเชื่อมต่อตัวเก็บประจุและจ่ำย
แหล่งจ่ำยไฟทั่วไป เอซีมอเตอร์รุ่นมำตรฐำน และ 
มอเตอร์เกียร์นั้นรวมถึงอินดัคชั่นมอเตอร์ และ รี
เวิรซซิเบิลมอเตอร์

มอเตอร์ควบคุมความเร็ว
ส ำหรับกำรใช้งำนที่จ ำเป็นต้องปรับควำมเร็ว โดยทั่วไป  จะใช้เอ
ซีมอเตอร์กับอินเวอร์เตอร์ หรือ ดีซีมอเตอร์ที่มีแปรงถ่ำน แต่ยังมี
ดีซีมอเตอร์ไร้แปรงถ่ำนเป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง เนื่องจำกมีช่วง
ควำมเร็วกวำ้ง ควำมร้อนต่ ำ และ    ไม่ต้องมีกำรบ ำรุงรักษำ เอซี
มอเตอร์ควบคุมควำมเร็วก็เป็นอีกทำงเลือกที่สะดวกสบำยด้วยตัว
ควบคุมควำมเร็วที่ให้มำพร้อมกัน

สเต็ปปิ้งมอเตอร์
สเต็ปปิ้ง หรือ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ถูกใช้เพื่อให้ได้ต ำแหน่งที่
แม่นย ำผ่ำนกำรควบคุมแบบดิจิตอล มอเตอร์ท ำงำนโดยกำร
ซิงโครไนซ์อย่ำงแม่นย ำกับสัญญำณพัลส์ที่จ่ำยจำก
คอนโทรลเลอร์ไปยังไดรเวอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์มีควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงแรงบิดสูงที่ควำมเร็วต่ ำในขณะที่ลดกำรสั่นสะเทือนให้
น้อยที่สุด เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนที่ต้องกำรไปถึงต ำแหน่งอย่ำง
รวดเร็วในระยะทำงสั้นๆ



เอซี เซอร์โว มอเตอร์
เอซี เซอร์โวมอเตอร์ มีควำมเหมำะสมส ำหรับงำน
ที่ต้องกำรกำรตอบสนองสูงและกำรวำงต ำแหน่งที่
ถูกต้องแม่นย ำ มอเตอร์ที่ใช้ในประเภทนี้จะมี
อุปกรณ์ต่ำงกันออกไปเพื่อให้ได้มุมที่ถูกต้องและ
กำรควบคุมควำมเร็วในกำรหมุนที่แม่นย ำ

แอคชูเอเตอร์
ลิเนียร์แอคชูเอเตอร์เป็นกำรท ำงำนร่วมกันของมอเตอร์และกลไก
กำรเคลื่อนที่เชิงเส้น ด้วยควำมเชีย่วชำญของเรำในฐำนะผู้ผลิต
มอเตอร์ โอเรียนทัล มอเตอร์ ขอน ำเสนอผลิตภัณฑ์กำรเคลื่อนที่
เชิงเส้นที่มีหลำกหลำยต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น รูปทรง ขนำด 
คุณสมบัติที่ต่ำงกันของมอเตอร์ ลักษณะกำรขับเคลื่อนและไฟฟ้ำ
ที่ใช้

พัดลม
โอเรียนทัล มอเตอร์ ขอน ำเสนอพัดลมระบำยควำมร้อนที่
หลำกหลำยรวมถึงโมดูลระบำยควำมร้อนที่เหมำะสมส ำหรับกำร
ระบำยควำมร้อนในตู้ปิด พัดลมเป่ำตำมแนวแกนที่ใช้ส ำหรับกำร
ระบำยควำมร้อนในพื้นที่ เช่นเดียวกับพัดลมที่มีควำมเร็วต่ ำ หรือ 
สัญญำณเตือนกำรหยุดหมุน หรือ ชนิดปรับกำรไหลของอำกำศได้



NSD เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย Absolute Encoder
ระดับโลกและระบบเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
และกำรใช้งำนที่หลำกหลำย นโยบำยพื้นฐำนของเรำคือ
ให้แน่ใจว่ำคุณภำพผลิตภัณฑ์ของเรำในสำยกำรผลิตจริง
และเพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ไม่ว่ำเรำจะพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อใดเรำก ำลังอยู่ในสำยกำรผลิตจริงที่จะ
ติดต้ังผลิตภัณฑ์เพื่อเรียนรู้และจัดหำโซลูชันที่แท้จริงให้กับ
ลูกค้ำ นั่นเป็นเหตุผลที่เรำโทรไปและลูกค้ำส่วนใหญ่
เรียกว่ำ NSD เป็นผู้พัฒนำโซลูชันใหม่ กำรพัฒนำโซลูชัน
ใหม่ส ำหรับกำรรับรู้ที่ดีขึ้นใน NSD ก ำลังด ำเนินกำรอยู่

การประยุกต์ใช้งาน
เหล็ก/รถยนต/์ยำง / ยำงกด / ฟิล์มอุปกรณ์โรงงำน / แก้วกระดำษ / เซรำมิก
อำหำร / เครื่องดื่ม/เซมิคอนดักเตอร/์เคมี/นั่งร้ำน/เครน/แก๊ส/ไอทีซี



เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์ของ NSD ชื่อ ABSOCODER ตรวจจับการเคลื่อนไหว / 
ต าแหน่งของเครื่องจักรและตัวแปลงจะแปลงจ านวนการเคลื่อนไหวนี้ด้วยไฟฟ้า 
ความทนทานที่โดดเด่นของ ABSOCODER เกิดขึ้นได้จากโครงสร้างที่สร้างสรรค์
ของการออกแบบซึ่งก าจัดชิ้นส่วนสัมผัสและไม่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / ไม่มี
ส่วนประกอบออปติคัลภายในเซ็นเซอร์

ABSOCODER ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับปริมาณการ
เคลื่อนไหวของเครื่องจักรที่บริเวณทางกลและตัวแปลงที่แปลง
ปริมาณการเคลื่อนไหวนี้ด้วยไฟฟ้าที่ไซต์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์และตัว
แปลงเชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิล เราเรียกมันว่า ABSOSYSTEM



เซ็นเซอร์ส่วนใหญ่ของ NSD ท างานกับสนามแม่เหล็กโดยมีการวัดต าแหน่งและ / หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่มีความละเอียดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรามีเทคโนโลยีดั้งเดิมของการแปรผันของแม่เหล็กและกระแสไหลวนพร้อมกับอุปกรณ์เซนเซอร์ที่หลากหลายในเชิงพาณิชย์



ระบบของ ROLAND ELECTRONIC ช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนกำรผลิตที่เชื่อถือได้เป็นหลัก ป้องกันควำมเสียหำยต่อเครื่องมือและอุปกรณ์กำรผลิต
หลีกเล่ียงกำรผลิตผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ก่ึงส ำเร็จรูปที่มีข้อบกพร่องโดยวิธีกำรทดสอบและกำรวัดแบบไม่ท ำลำย



• กำรตรวจสอบควำมหนำของแผ่นและสัญญำณ
เตือนเมื่อตรวจพบแผ่นสองชั้น

• ปกป้องเครื่องจักรของคุณจำกควำมเสียหำย
ของเครื่องมือรำคำแพงและกำรสูญเสียกำรผลิต

การตรวจจับแผ่นซ้อนสองแผ่น การตรวจจับรอยเชื่อม การวัดความหนาของแผ่น

• กำรตรวจจับต ำแหน่งของรอยเชื่อมโดยกำรรั่วไหลของฟลักซ์
หรือโดยกระแสวน

• ส ำหรับเครื่องจักรแปรรูปท่อทั้งหมดที่ต้องกำรต ำแหน่งรอย
เชื่อมที่แม่นย ำ

• ส ำหรับอุปกรณ์เจำะและตัดตำมควำมยำวทั้งหมดที่ท ำงำน
ร่วมกับขดลวดเชื่อม

• กำรผสมผสำนระหว่ำงเลเซอร์ที่ล้ ำสมัยและ
เทคโนโลยีระบบร่วมกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนำขึ้น
โดยเฉพำะค่ำที่ได้สิ่งนี้ช่วยให้กำรได้มำกำร
ประเมินกำรสร้ำงและกำรจัดเก็บควำมหนำ
และค่ำที่วัดตำมหน้ำตัดส ำหรับแอปพลิเคชันที่
แม่นย ำ



การทดสอบที่ไม่เป็นอันตราย

ในกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องจ ำเป็นต้องตรวจหำ
ข้อบกพร่องและปัญหำด้ำนคุณภำพทันทีที่เกิดขึ้นใน
กระบวนกำรผลิตเพื่อเริ่มด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร็วที่สุด

สินค้าพิเศษ

ระบบเซ็นเซอร์เหนี่ยวน ำ 10 KV กำรตรวจสอบ
โดยไม่ต้องสัมผัสว่ำจ ำนวนแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
ที่ถูกต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดหรือไม่

ควำมพิเศษของ ROLAND ELECTRONIC ใน 
Eddy Current, Induction, Magnetic Flux 
และเทคโนโลยีเลเซอร์น ำไปสู่โซลูชันส ำหรับ
งำนพิเศษ

การตรวจจับแผงยา



ROBOTIC TOOL CHANGER ROBOTIC DEBURRING TOOLS

MANUAL TOOL CHANGER

MULTI-AXIS FORCE/TORQUE SENSORS

UTILITY COUPLER COMPLIANCE DEVICESROBOTIC COLLISION SENSOR



ROBOTIC TOOL CHANGERS / MANUAL TOOL CHANGERS
Tool Changers เป็นอุปกรณ์ที่ใชร่วมกับ Robot เพื่อใช้ในกำรเปลี่ยน Tool แบบต่ำงๆ ซึ่งจะท ำให้ Robot มีควำมคล่องตัวและมีควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนมำกขึ้น 
QC ล๊อคด้วยระบบกลไกที่สั่งงำนจำกระบบนิวเมติกส์ ส่วน MC ล๊อคด้วยระบบกลไก



MATERIAL REMOVAL TOOLS
Deburring Tools และ Fishing Tools เป็นอุปกรณ์ที่ใชร่วมกับ Robot เพื่อใช้ในกำรลบเสี้ยนที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต มีควำมละเอียดและควำมสม่ ำเสมอของผิวที่จะตกแต่งจำก
จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพลดระยะเวลำในกำร ปฏิบัติงำนท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว

RC  Radially-Compliant Deburring Tools 
Weight : 1.09 / 1.13 / 1.18 /  1.91 /  2.49 / 3.36 / 3.45 kg
Power : 0.2 / 0.4 / 0.46 / 0.52 / 0.66 / 0.88 / 1.2 / 1.4 hp
Idel speed : 25000 / 30000 / 40000 / 65000 rpm
Compliance Force : 3.1 N -6.7 N , 12 N - 42 N

CDB  Compliant Deburring Blade
Weight : 1.09 kg
Radial Compliance : ±5.5º
Axial Compliance Force 13 N - 67 N

AC Axially-Compliant Deburring Tools
Weight : 0.508 kg
Axial Force Range : 8.5 – 33 N
Cutting File Surface Speed : 7.6 m/sec - 11 m/sec

ACT Axially-Compliant Finishing Tools
Weight : 2.56 kg
Compliance Force : 14 N - 74 N
Idle Speed : 5600 rpm

AOV Compliant Orbital Sander
Weight : 2.56 kg
Compliance Force : 6.7 N - 67 N
Idle Speed : 10000 rpm

PCFC Force Control Devices
Weight : 3.54 / 3.58 / 3.63 kg
Compliance Travel : 12 mm
Compliance Force : 18 N - 85 N / 44 N - 170 N / 49 N - 240 N



มีกริปเปอร์ลม PHD ที่หลำกหลำยส ำหรับกำรใช้จับภำยในและภำยนอกและมีรูปแบบกรำมที่หลำกหลำยเพื่อปรับให้เข้ำกับกำรใช้งำน มีตั้งแต่ขนำดเล็กที่มีควำมแม่นย ำสูง
ไปจนถึงรุ่นส ำหรับงำนหนักที่สำมำรถรับแรงยึดเกำะได้มำกกว่ำ 1600 ปอนด์ PHD น ำเสนอกรปิเปอร์เชิงมุมที่เปิดที่มุมและกริปเปอร์แบบขนำนที่เปิดออกจำกกันโดยตรง 
กริปเปอร์นิวเมติกและไฟฟ้ำพร้อมตัวเลือกและอุปกรณ์เสริมมำกมำย ตัวเลือกที่หลำกหลำยให้ควำมยืดหยุ่นในกำรใช้เอนด์เอฟเฟกต์ที่ดีที่สุดส ำหรับกำรเลือกและวำงกำร
ประกอบในอุตสำหกรรมและกำรใช้เครื่องมือปลำยแขนส ำหรับระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์

อุปกรณ์หยิบจับชิ้นงาน



อุปกรณ์หยิบจับชิ้นงาน

กลไกสไลด์นิวเมติกกลไกกริปเปอร์นิวเมติก กลไกโรตำรนีิวเมติก

JRT Ltd. เป็นแบรนด์สัญชำติเกำหลีที่น ำเสนอส่วนประกอบ Pneumatic Automation จ ำนวนมำก เป็นที่รู้จักกันดีทั่วเอเชียในเรื่องของกริปเปอร์ที่มีหลำยร้อยประเภทรุ่นและ
ขนำดต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมีกำรออกแบบที่ไม่เหมือนใครส ำหรับสไลด์นิวเมติกและกำรเคลื่อนที่แบบหมุนด้วยลม ควำมแม่นย ำและอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์จะตรงกับ
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในอุตสำหกรรมและโดยทั่วไปรำคำจะต่ ำกว่ำ JRT เป็นตัวเลือกควำมแม่นย ำรำคำไม่แพงส ำหรับระบบอัตโนมัติ



ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวศิวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเราพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของ
ลูกค้าจากหลากหลายภาคส่วน การใช้อุปกรณ์ของเราบนเครื่องจักรและการติดตั้งช่วยลดอันตรายและความเสี่ยงซึ่งจะช่วยปกป้องผู้คนและกระบวนการ
ต่างๆ ส าหรับเราความปลอดภัยคือค าหลัก



SAFETY SWITCHES
POSITION SWITCHES 
AND LIMIT SWITCHES

LIGHT GRIDS AND 
LIGHT CURTAINS

ELECTRONIC-KEY-SYSTEM EKS SAFETY RELAYSMAN MACHINE



Our Customer



โครงการฝายพับได้
Flap Gate Weir Project



ออกแบบและผลิต



ออกแบบและผลิต



ก่อสร้างและติดตั้ง



ก่อสร้างและติดตั้ง



บ้านนาหว้าน้อย
อุบลราชธานี

กว๊านพะเยา
พะเยา

ห้วยสามพาด
อุดรธานี

วังบอน
นครนายก

ห้วยส านักไม้เต็ง
ราชบุรี

สามง่าม
พิจิตร

พระปรง
สระแก้ว

ศาลทราย
จันทบุรี

คลองพระพุทธ
จันทบุรี

ประแสร์
ระยอง

หนองปลาไหล
ระยอง

คลองหลา
สงขลา

คลองจ าไหร
สงขลา

ผลงานโครงการฝายพบัได้



อ่างเก็บน้ าประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

- บำนยกน้ ำสูง 1 เมตร
- ควำมยำวบำน 17.28 เมตร
- จ ำนวน 4 บำน
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 47 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าประแสร์ในปี พ.ศ. 2558

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าคลองศาลทราย อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

- บำนยกน้ ำสูง 1 เมตร
- ควำมยำวบำน 19.61 เมตร 
- จ ำนวน 3 บำน 
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 2 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าคลองศาลทรายในปี พ.ศ. 2558

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าวังบอน อ.ปากพลี จ.นครนายก

- บำนยกน้ ำสูง 1.32 เมตร
- ควำมยำวบำน 15.03 เมตร
- จ ำนวน 1 บำน
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 0.56 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าวังบอนในปี พ.ศ. 2560

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าห้วยส านักไม้เต็ง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

- บำนยกน้ ำสูง 1 เมตร
- ควำมยำวบำน 15.23 เมตร 
- จ ำนวน 3 บำน 
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 8 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าห้วยส านักไม้เต็งในปี พ.ศ.2560 

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี

- บำนยกน้ ำสูง 1 เมตร
- ควำมยำวบำน 17.78 เมตร
- จ ำนวน 3 บำน
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 8.56 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธในปี พ.ศ. 2560

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- บำนยกน้ ำสูง 1.32 เมตร
- ควำมยำวบำน 26.12 เมตร 
- จ ำนวน 1 บำน 
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 15 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าพระปรงในปี พ.ศ. 2561

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



กว๊านพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

- บำนยกน้ ำสูง 1 เมตร
- ควำมยำวบำน 6.78 เมตร
- จ ำนวน 2 บำน
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 19.2 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้กว๊านพะเยาในปี พ.ศ. 2561

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- บำนยกน้ ำสูง 1.32 เมตร
- ควำมยำวบำน 12.52 เมตร จ ำนวน 1 บำน 
- ควำมยำวบำน 19.32 เมตร จ ำนวน 6 บำน 
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 24 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหลในปี พ.ศ. 2562

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

- บำนยกน้ ำสูง 1.32 เมตร
- ควำมยำวบำน 5.08 เมตร 
- จ ำนวน 1 บำน 
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 2 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าคลองจ าไหรในปี พ.ศ. 2562

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าห้วยสามพาด อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

- บำนยกน้ ำสูง 2 เมตร
- ควำมยำวบำน 19.04 เมตร
- จ ำนวน 3 บำน
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 17 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าห้วยสามพาดในปี พ.ศ. 2563

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าบ้านนาหว้าน้อย อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

- บำนยกน้ ำสูง 2 เมตร
- ควำมยำวบำน 17.08 เมตร 
- จ ำนวน 3 บำน 
- ระดับสัน Spillway ใหม่ +134.600 รทก.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าบ้านนาหว้าน้อยในปี พ.ศ. 2563

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



อ่างเก็บน้ าคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

- บำนยกน้ ำสูง 1 เมตร
- ควำมยำวบำน 4.88 เมตร จ ำนวน 2 บำน 
- ควำมยำวบำน 10.88 เมตร จ ำนวน 4 บำน 
- ควำมจุเพ่ิมขึ้น 4.7 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้อ่างเก็บน้ าคลองหลาในปี พ.ศ. 2563

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

- บำนยกน้ ำสูง 3 เมตร
- ควำมยำวบำน 15.24 เมตร 
- จ ำนวน 4 บำน 
- ควำมจุด้ำนหน้ำฝำยเพิ่มขึ้น 16.7 ลบ.ม.

ข้อมูลการก่อสร้างฝายพับได้สามง่ามในปี พ.ศ. 2563

ก่อนด าเนินการก่อสร้าง

หลังด าเนินการก่อสร้าง



Thank You
Any questions?


