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• Background
The Best way con Co., Ltd. (BWC) is a professional Civil contractor firm  established in 2003 by a group of foremost 

professional in the field of Civil, Mechanical, and   Electrical Engineering.    The company always brings new technologies f rom

aboard and made their applications   suitable for our country.

• Field of Activities / Scope of Services
Present activities of BWC. are as follows.

[A]   Engineering and Design (Civil, Mechanical, and Electrical Engineering) - Preliminary design   ,  - Detailed design  ,   -

Cost Estimation  ,-Technical & Material specifications

[B]   Civil and Building Contractor  - Industrial Factory Such as Oil &Gas, Cement, Chemical, Food, Petrochemical  -

Housing    - Commercial Building , Apartment , Condominium   - Water Storage tank , Waste water treatment plant    - Internal

Factory/Village Road - Coring service

• Address Head office:49/70 M.6 Bangmuang Mai Soi, Bang muang – Mai     Muang, Samutprakarn 10280.

Tel. (662)389-2548 , 08-7711-7959   Fax.(662)389-2549   Email: Puthakorn@yahoo.com

The firm’s activities are under the responsibility of the key man as shown on Organization chart.

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมางานโยธา และอาคาร ก่อตั้งข้ึนในปี 2003 เลขทะเบียนธุรกิจ 0115547011834 ทุนจดทะเบียน 5,000,000.-

โดยกลุ่มของมืออาชีพ ในด้านการโยธาวศิวกรรม วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมการออกแบบ โยธาเคร่ืองกล และวศิวกรรมไฟฟ้า

บริษทั เบส เวย์ คอน จ ากดั BEST WAY CON Co., Ltd.  

mailto:Puthakorn@yahoo.com
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โครงการ : ชาโต เดอ เขาใหญ่
109 หมู่ 18 ถ.ท่ามะปราง-หนองคุ้ม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เจ้าของ : บริษัท ชาโต เดอ เขาใหญ่ ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

ผลงาน



โครงการ : ชาโต เดอ เขาใหญ่
109 หมู่ 18 ถ.ท่ามะปราง-หนองคุ้ม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เจ้าของ : บริษัท ชาโต เดอ เขาใหญ่  ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

ผลงาน



โครงการ : ชาโต เดอ เขาใหญ่
109 หมู่ 18 ถ.ท่ามะปราง-หนองคุ้ม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เจ้าของ : บริษัท ชาโต เดอ เขาใหญ่  ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

ผลงาน





อาคารเรียน คณะทนัตแพทย์ศาสตร์ 
ถนนเลยีบคลองทววีฒันา , พุทธมณฑลสาย 3 , กรุงเทพฯ

 เจ้าของ : มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี ปี พ.ศ. 2557

ผลงาน



อาคารเรียน เอนกประสงค์ 3 ส่วนปฎบิัตธิรรม
ถนนเลยีบคลองทววีฒันา , พุทธมณฑลสาย 3 , กรุงเทพฯ 
เจ้าของ : มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ผลงาน



อาคารเรียน เอนกประสงค์ 3 ส่วนปฎบิัตธิรรม
ถนนเลยีบคลองทววีฒันา , พุทธมณฑลสาย 3 , กรุงเทพฯ 
เจ้าของ : มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ผลงาน



อาคาร หอพกันักศึกษา 4  ช้ัน ( 12 อาคาร )
ถนนเลยีบคลองทววีฒันา , พุทธมณฑลสาย 3 , กรุงเทพ

เจ้าของ : ผศ. ดร. บังอร เบญ็จาธิกลุ
ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ผลงาน



โครงการ อาคารโรงพมิพ์ และ ส านักงาน
เจ้าของ  คุณ จรรยา พยุงพงศ์สานนท์
ซอย รามค าแหง 18,หัวหมาก,กรุงเทพ

ผลงาน



โครงการ : ปรับปรุงโรงเกบ็ข้าวสาร
 ซอย พุทธบูชา 44  , เขต ทุ่งครุ , กรุงเทพฯ

เจ้าของ : คุณ วชัิย ปี 2551

ผลงาน



ฐานรองรับเคร่ืองจักรระบบท าความเยน็
เจ้าของ : บ.ซี.พ.ี ค้าปลกีและการตลาด จ ากดั อ.หลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี ปี 2549

ผลงาน



โครงการบ าบัดน า้เสียระยะที ่4 กทม.
ผู้จดัการโครงการให้กบั บ.โรดเิกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

ถนนวภิาวด-ีรังสิต กรุงเทพฯ ปี 2546

ผลงาน



โครงการ : วางท่อร้อยสายไฟ DUCT BANK& MANHOLES

 อาคาร สรรพากร , ศูนย์ราชการ จงัหวดันนทบุรี
เจ้าของงาน : บ.มโนรมย์เทคโนโลย ีจ ากดั

ผลงาน



GUEST HOUSE 5 STORIES

Sanitary piping works

เจ้าของ : คุณ เพทาย ออประเสริฐ
ถนน ดนิสอ,บางล าภู  จ.กรุงเทพ ปี 2549

ผลงาน



อพาร์ทเมนท์ 7 ช้ัน- 2 อาคาร , จ านวน 100 ห้อง
 ปากซอย เพชรเกษม 48  ,เขต ภาษีเจริญ , กรุงเทพฯ
เจ้าของ : คุณ สมชาย  เยน็พนัธ์ ปี พ.ศ. 2554-2555

ผลงาน



อพาร์ทเมนท์ 5 ช้ัน- 2 อาคาร , จ านวน 135 ห้อง
 ซอย พุทธบูชา 44  ,เขตทุ่งครุ , กรุงเทพฯ

เจ้าของ : คุณ สมบูรณ์ และ คุณ โชคชัย วรเดชจ าเริญปี พ.ศ. 2551-2552

ผลงาน



    อพาร์ทเมนท์ 5 ช้ัน - ปรับปรุงอาคาร
คุณ เลก็ / คุณ กอบศักดิ์ , ซอย รามค าแหง 18 , ปี 2550
ผลงาน



โครงการ : อาคารพาร์ทเมนท์ 5 ช้ัน  45 ห้อง
เจ้าของ : คุณ นิธิพชัร  ด่านจติร์ตรง

 ซอย รามค าแหง 16 , หัวหมาก , กรุงเทพ ฯ, ปี 2552

ผลงาน



ปรับปรุงภายในส านักงาน 4 ช้ัน
 เจ้าของ : RIECKERMANN(THAILAND)CO.,LTD.

ถนน ศรีนครินทร์, หลงัซอยลาซาล จ.สมุทรปราการ ปี 2548-50

ผลงาน



อาคารส านักงาน  2  ช้ัน 
เจ้าของ : คุณ ภาวณิ ี นทเกล้า ซอย สุขุมวทิ 23 ,อโศก,  กรุงเทพ ฯ 

ผลงาน



ปรับปรุง CANTEEN ภายในส านักงาน
เจ้าของ : RIECKERMANN(THAILAND)CO.,LTD. ถนน ศรีนครินทร์, หลงัซอยลาซาล

ผลงาน





บ้านพกัอาศัย 2 ช้ัน 
เจ้าของ  คุณ อารมณ์ เอี่ยมศรียารักษ์ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ วชัรพล , รามอนิทรา

ผลงาน



โครงการบ้านพกัอาศัย 2 ช้ัน
เจ้าของ คุณ หยกพรรณ/ คุณพฤกษกร จรัินธร ซอย เพชรเกษม 83 กรุงเทพ ฯ

ผลงาน


