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1.    ต ำแหน่ง   :   กรรมการผู้จัดการ 
        บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด 
2.    ชื่อ-สกุล   :   ธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี  
3.    วัน/เดือน/ปีเกิด   :   1  ธันวาคม  2507 
4.    สัญชำติ   :   ไทย 
5.  กำรศึกษำ    :   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ. ไฟฟ้าก าลัง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2531 
6.    กำรฝึกอบรมหรือดูงำน :    อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร 
7.    ภำษำ   :          พูด                  อ่าน          เขียน  
         ภาษาไทย      ดีมาก        ดีมาก                    ดีมาก             
         ภาษาอังกฤษ      ดี        ดี                     ดี           
8.    สถำนภำพทำงวิชำชีพ :    วุฒิวิศวกร วฟก. 818  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
  ASEAN Chartered Professional Engineer – ACPE 01242/TH 
9.    สมำชิกสมำคม  :   สมาชิกสภาวิศวกรประเภทวุฒิสมาชิก  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยประเภทวุฒิ สมาชิก สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของ
อาคาร (2558-2561) 
เลขาธิการ สมาคมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไทย (2558-2561)  
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการออกแบบ
และติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

10.  ประสบกำรณ์  :  ประสบการณ์การท างานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 28 ปี 
 

โครงกำรและผลงำน     
 ออกแบบอาคารโรงงานและส านักงาน บริษัท ออยล์สเตท อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมเหม

ราช ระยอง พ้ืนท่ีก่อสร้างประมาณ 4,000 ตร.ม มูลค่าการก่อสร้าง 160 ล้านบาท 
 

 ออกแบบอาคารส านักงานใหญ่และโรงอาหาร บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด พระประแดง สมุทรปราการ 
พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 4,000 ตร.ม.มูลค่าการก่อสร้าง 120 ล้านบาท 
 

 ส ารวจปริมาณและราคา (Quantity Surveyor,QS) โครงการสนามบินนานาชาติภูเก็ตส่วนต่อขยาย
ส าหรับกลุ่มงานที่ 3 ประกอบด้วย อาคารบริการ 6 อาคาร มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 752 
ล้านบาท 
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 งานออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานอาคาร SP Tower ถนนรามค าแหง 
เปลี่ยน Air Cooled Chiller 3x100 RT พร้อมเครื่องสูบน้ าเย็นและระบบ Chiller Plant Manager 
System (CPMS).  
 

 งานออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานอาคาร SP Arcade ถนนรามค าแหง 
เปลี่ยน Water Cooled Chiller 3x300 RT พร้อมเครื่องสูบน้ าเย็นและระบบ Chiller Plant 
Manager System (CPMS). 
 

 งานออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานอาคาร SP Building (IBM) ถนน
พหลโยธิน, เปลี่ยน Water Cooled Chiller 3x350 RT พร้อมเครื่องสูบน้ าเย็นและระบบ Chiller 
Plant Manager System (CPMS) และ Package Water Cooled จ านวน 42 units, ขนาด
ประมาณ 600 RT, มูลค่าการปรับปรุงทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านบาท 
  

 ออกแบบปรับปรุง Woodland Hotel Resort-Pattaya เป็นโรงแรม 4 ดาว จ านวน 80 ห้อง เพ่ือ
การประหยัดพลังงานและรองรับนักท่องเที่ยว มูลค่างานทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านบาท  

 

 เป็นที่ปรึกษาในการฟ้ืนฟูอุปกรณ์ระบไฟฟ้าที่ถูกน้ าท่วมของ โรงงาน Western Digital นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน, ประกอบด้วยหม้อแปลงขนาด 2x15 MVA 115 kV,8x2000 kVA 22 kV, 
MDB & EMDB, สายเมนไฟฟ้าและสายวงจรไฟฟ้า  

 ออกแบบโรงแรมพรานา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะที่ 2 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นโรงแรมระดับ 4 
ดาว จ านวนห้องพักท้ังหมด 64 ห้อง มีห้องประชุม จัดเลี้ยงขนาด 200 คน พ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด
ประมาณ 6,200 ตร.ม มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 220 ล้านบาท 

 ออกแบบอาคารปฏิบัติธรรม หอธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม ต าบลบางกรูด อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยอาคารหอปฏิบัติธรรม หอนอน โรงครัว อาคารต้อนรับ มีพ้ืนที่
ก่อสร้างประมาณ 10,000 ตร.ม.  

 ออกแบบ MPark รังสิต คลอง 3 ปทุมธานี เป็น Comunity Mall ขนาดพ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ 
2,000 ตร.ม.ภายในโครงการประกอบด้วยธนาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร และ Drive Tru-Mc Donald 
มูลค่าโครงการประมาณ 50 ล้านบาท 

 ออกแบบอาคารส านักงานใหญ่แห่งใหม่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) ระยอง เป็นอาคารสูง 
12 ชั้น พ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ 15,000 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนบริการประชาชน 
พ้ืนที่ส านักงานทั่วไป พ้ืนที่ส านักงานของผู้บริหาร และ ห้องประชุมสภา มูลค่าโครงการประมาณ 
330 ล้านบาท 

 การศึกษาและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ า ต าบล 
ปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายเลนทั้งหมดประมาณ 204 ไร่ ใน
รายงานการศึกษาได้พัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย
ได้พัฒนาพื้นที่บางส่วนที่ไม่สามารถพ้ืนฟูได้ให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ป่าชายเลน ตลาดน้ า และศูนย์ให้
ข้อมูลนักท่อเที่ยว มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 510 ล้านบาท 
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 ส ารวจปริมาณและราคา (Quantity Surveyor,QS)โครงการศูนย์กระจายสินค้าสด ล าลูกกา 
ปทุมธานี ห้างเทสโก้-โลตัส ประกอบด้วยห้องเย็นขนาดประมาณ 25,000 ตร.ม. และอาคารส่วน
สนับสนุนอื่นๆ  มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท 

 ส ารวจปริมาณและราคา (Quantity Surveyor,QS)โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา 
บีช โครงการประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศูนย์การค้า โรงแรมระดับ 5 ดาว โดยมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมประมาณ 210,000 ตร.ม. มูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท 
 

 ออกแบบปรับปรุงโครงการศูนย์การค้า IT Square สาขาหลักสี่  พ้ืนที่ รวม 70,000 ตร.ม. 
ประกอบด้วยส่วนของสินค้าเทคโนโลยี และที่จอดรถ 22,000 ตร.ม., ส่วนของส านักงาน และศูนย์
ประชุม พื้นที่ 3,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่หลักสี่ กรุงเทพฯ 

 ออกแบบโรงงาน Metal Com พนานิคม จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยส่วนของโรงงาน, ส านักงาน 
และห้องอาหาร หม้อแปลงขนาด 1,500 kVA 

 ออกแบบโรงแรม โซฟิเทล การ์เด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท  บางละมุง จังหวัดชลบุรี โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ประกอบด้วย ส่วนของห้องพัก จ านวน 250 ห้อง หม้อแปลงขนาด 1,500 kVA 

 ออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
สนามบินสุวรรณภูมิ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  รวมพ้ืนที่อาคาร 45,000 ตร.ม. และส่วนที่จอด
รถ 80,000 ตร.ม.  หม้อแปลง 

 ขนาด 4,000 kVA 
 ออกแบบโครงการ TWIN PEAK อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น จ านวน 84 ห้อง ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 

หม้อแปลง Dry Type ขนาด 1,000 เควีเอ., เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 250 kVA 
 ออกแบบโรงเรียนนานาชาติ Bromsgrove จ านวน 3 อาคาร ประกอบด้วย ห้องสมุด 2 ชั้น , 

ห้องเรียน 3 ชั้น และ โรงยิมเนเซียมและพ้ืนที่เอนกประสงค์ 1 ชั้น หม้อแปลง Oil Type ขนาด 
1,000 เควีเอ., เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 ขนาด 1,000 kVA 
 ออกแบบโครงการปรับปรุง ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 KV ส าหรับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

จังหวัดขอนแก่น โดยระบบจ่ายไฟฟ้าเดิม ประกอบด้วยระบบเดินสายในอากาศ และระบบใต้ดิน โดย
ได้ปรับปรุงระบบสายใต้ดินทั้งหมด ขนาดหม้อแปลง 9,250 kVA. 

 ออกแบบโรงแรมทารา อังกอร์  เสียมราช สาธารณรัฐกัมพูชา ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น 229 ห้อง 
ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 640 เควีเอ. 2 ชุด และ 340 เควีเอ 1 ชุด  

 โรงแรม รามการ์เด้น ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ งานออกแบบและวางสายเคเบิ้ลคอมพิวเตอร์    
 พลับพลาชัย เซ็นเตอร์ อาคารส านักงาน และศูนย์การค้า อาคาร 25 ชั้น  ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพฯ 
 โรงงานน้ าแร่ มิเนรัล มูลค่างานระบบไฟฟ้า 10 ล้านบาท 
 เค เจ เอส อพาทย์เม้นท์  มักกะสัน กรุงเทพฯ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 เควีเอ, 
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 โรงงาน มหาชัย คราฟ เปเปอร์ และอพาทย์เม้นท์ มูลค่างานระบบไฟฟ้า 9.6 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 
มหาชัย จงัหวัดสมุทรสาคร 

 เอ็กเชนจ์ สแควร์ อาคารส านักงาน 42 ชั้น ใช้ขนาดหม้อแปลง 10,000 kVA., ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ  

 โรงแรมเอกชัย สมุทรปราการ มูลค่างานระบบ 9.6 ล้านบาท 
 Golden Island Restuarant สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ สาธร กรุงเทพฯ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 800 kVA. 
 The Bongkok Club สปอร์ต คลับ    สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 2,000 kVA., มูลค่า

งานระบบไฟฟ้า 23 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ สาธร กรุงเทพฯ 
 The Lee House คอนโดมิเนียม 25 ชั้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 3,000 kVA., ทองหล่อ กรุงเทพฯ 
 MEC Tower อาคารส านักงาน 23 ชั้น มูลค่างานระบบไฟฟ้า 25 ล้านบาท บางนา-ตรา กม.15 

กรุงเทพฯ 
 Bongkok Garden คอนโดมิเนียม 17 และ 18 ชั้น จ านวน 8 อาคาร ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 15 mVA, 

ตั้งอยู่ทีถ่นนนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพฯ 
 Water Cliff คอนโดมิเนียม 37 ชั้น ถนนสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 12 mVA, 
 สวน สาธร คอนโดมิเนียม อาคาร 8 ชั้น ถนนสาธร กรุงเทพฯ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 15 mVA 
 The Emporium Shopping Center อาคาร 40 ชั้น ประกอบด้วย ส านักงาน, บริการห้องพัก,

ศูนย์การค้า,ชั้นใต้ดิน และอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น รวมพ้ืนที่ 245,000 ตร.ม. ด้วยปริมาณการใช้
ไฟฟ้า 25 mVA,มูลค่าโครงการ 3,200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 

 โครงการปรับปรุงอาคาร KTB สาขาสวนมะลิ กรุงเทพฯ เป็นอาคารใหม่แทนท่ีอาคารเก่าที่เสื่อม
โทรม และไม่ปลอดภัย ประกอบด้วย ใช้หม้อแปลงชนิด Oil Type ขนาด 1,000 kVA., จ านวน 1 
ชุด และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 500 kVA.  

 GM Tower คอนโดมิเนียม อาคาร 19 ชั้น บนถนนสุขุมวิท ใช้หม้อแปลงชนิด Oil Type ขนาด 
1,500 kVA., จ านวน 1 ชุด และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 500 kVA.  

 ศูนย์การเรียน และอาคารผู้บริหาร มหาราชภัฎเพชรบุรี ใช้หม้อแปลงชนิด Oil Type ขนาด 1,500 
kVA., จ านวน 1 ชุด และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 100 kVA.  จังหวัดเพชรบุรี 

 โครงการบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์  อาคารส านักงาน 31 ชั้น และท่ีจอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น พ้ืนที่รวม 
82,000 ตร.ม. ใช้หม้อแปลงชนิดขนาด 8,800 kVA., ส าหรับลิฟท์ 17 ตัว ตั้งอยู่ที่สาธร กรุงเทพฯ 

 All seasons Place คอนโดมิเนียม 34 ชั้น, อาคารส านักงาน 28 ชั้น พร้อมทั้งโรงแรมที่พักระดับ 5 
ดาว 53 ชั้น และ 33 ชั้น รวมพ้ืนที่ 350,000 ตร.ม. ใช้หม้อแปลงชนิดขนาด 41.6 MVA., ตั้งอยู่ที ่
ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 

 สถานีโทรทัศไทยทีวีสี ช่อง 3 ส านักงานใหญ่ ณ ชั้น 5 ห้าง ดิ เอ็มโพเลียม ทาวเวอร์ พ้ืนที่ขนาด 
14,000 ตร.ม. 
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 อาคารส านักงาน บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จ ากัด ตั้งอยู่ที่ ศิริรัตน์ ทาวเวอร์ งานไฟฟ้ามูลค่า 10 ล้าน
บาท สถานที่ตั้งถนนพระราม 4 

 สวนธน คอนโดมิเนียม สถานที่ตั้งถนนพุทธบูชา กรุงเทพฯ 
 The Village Bangkok คอนโดมิเนียม 12 ชั้น 2 อาคาร จ านวน 129 ยูนิต ตั้งอยู่ที่บางนา กรุงเทพฯ 
 สถานีบริการก๊าซ ฝ่ายสวัสดิการทหารบก ตั้งอยู่ที่บางนา กรุงเทพฯ 
 โรงพยาบาลส าโรง เจเนอรัล มูลค่างานระบบไฟฟ้า 2.2 ล้านบาท ส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ  
 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยส่วนของโรงแรม 2 อาคาร, Service 

Apartment,ศูนย์การค้าปลอดภาษี มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท 
 คลังสินค้า บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ 
 คลังสินค้า บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 
 โรงพิมพ์ บริษัท ตั้ง ฮ่ัว ซิน จ ากัด มูลค่างานระบบไฟฟ้า  22 ล้านบาท ถนนสุขุมวิท 54 กรุงเทพฯ 
 ส านักงานใหญ่ บริษัท เอเชีย บราวน์ โบเวอร์รี่ จ ากัด (ABB) อาคารมโนรมณ์ กรุงเทพฯ 

  

  
      

 
 
 


