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ประสบการณ์ในงานบริหารและควบคุมงานกอ่สรา้ง ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

1.  การควบคุมงานก่อสรา้งสาธารณูปโภคส่วนกลาง  นิคมอตุสาหกรรมตะวนัออก 1) ควบคุม ตรวจสอบ และใหค้ าปรึกษางานก่อสรา้งทอ่ระบายน า้เสยี ความยาว 20,000 ม. ตลุาคม ธนัวาคม บมจ. เหมราชพฒันาทีด่นิ 191.6

 โครงการนิคมอตุสาหกรรมตะวนัออก (มาบตาพดุ)  (มาบตาพดุ) อ.เมอืง  จ.ระยอง 2) ควบคุม ตรวจสอบ และใหค้ าปรึกษางานก่อสรา้งและเดนิระบบบ าบดัน า้เสยี 2535 2537

  แบบตะกอนเร่ง ขนาดความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 12,000 ลบ.ม./วนั

2.  โครงการควบคุมงานก่อสรา้ง  พื้นทีเ่กาะรตันโกสนิทร์  ตรวจแบบและควบคุมการก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยี 30 กนัยายน 3 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร 883.2

 ส าหรบัโครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี  พื้นทีศึ่กษา ประมาณ 4 ตร.กม.  และระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง ขนาด 40,000 ลบ.ม./วนั 2536 2544

 กรุงรตันโกสนิทร ์  ขอบเขตของงาน ประกอบดว้ย

l งานบริหารและควบคุมงานก่อสรา้งทางดา้นวศิวกรรมสุขาภบิาล วศิวกรรมเครื่องกล

และวศิวกรรมไฟฟ้าของระบบบ าบดัน า้เสยี

l งานใหค้ าปรึกษาและการสนบัสนุนทางเทคนิคระหว่างการก่อสรา้งทางดา้นวศิวกรรมสุขาภบิาล 

วศิวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมชลศาสตร ์วศิวกรรมไฟฟ้าและงานอปุกรณ์ควบคุมและเครื่องมอืวดั

l งานตรวจสอบการเดนิระบบและบ ารุงรกัษาฯ เป็นเวลา 12 เดอืน

3.  งานจา้งทีป่รึกษาเพือ่การบริหารและควบคุมงาน  เขตดุสติ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพา่ย  ตรวจแบบและควบคุมการก่อสรา้ง โครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยี 1 พฤศจกิายน พ.ศ.2541 กรุงเทพมหานคร 6,382.8

 โครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี  สมัพนัธวงศ ์พญาไท ปทมุวนั ราชเทวี  และระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่งก าจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรสั ขนาด 350,000 ลบ.ม./วนั 2536

 รวมระยะที ่1 ของกรุงเทพมหานคร  และหว้ยขวาง พื้นทีศึ่กษา 38 ตร.กม.

4.  โครงการควบคุมงานออกแบบรวมก่อสรา้ง  เทศบาลเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต  ตรวจแบบและควบคุมการก่อสรา้ง โครงการออกแบบรวมก่อสรา้ง 10 สงิหาคม 26 มนีาคม กรมโยธาธิการ 390.0

 ก่อสรา้ง โครงการออกแบบรวมก่อสรา้ง  พื้นทีโ่ครงการ 12.0 ตร.กม.  (Turnkey Design and Construction) ระบบระบายน า้ และบ าบดัน า้เสยี 2537 2540

 ระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี  แบบตะกอนเร่ง ขนาด 12,000 ลบ.ม./วนั เทศบาลเมอืงภูเก็ต โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

 เทศบาลเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต l พื้นทีท่ีต่อ้งตรวจแบบประมาณ 12 ตร.กม.

l พื้นทีท่ีต่อ้งท าการควบคุมงานก่อสรา้งประมาณ 4 ตร.กม.

5.  โครงการควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้และ  เทศบาลนครสงขลา จงัหวดัสงขลา  ตรวจแบบ ควบคุมการก่อสรา้งและควบคุมการเริ่มด าเนินงานของระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมน า้เสยี 1 พฤศจกิายน สงิหาคม กรมโยธาธิการ 299.7

 บ าบดัน า้เสยี เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา  พื้นทีโ่ครงการ  6.7 ตร.กม.  และระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่เตมิอากาศ ขนาด 21,900 ลบ.ม./วนั 2538 2544

  บริเวณพื้นทีป่ระมาณ 176 ไร่ พื้นทีส่าธารณประโยชน ์หมูท่ี ่8 ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา

6.  โครงการควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้และ  เทศบาลเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี  ตรวจแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมน า้เสยี 1 พฤศจกิายน กรกฎาคม กรมโยธาธิการ 348.0

 บ าบดัน า้เสยี เทศบาลเมอืงปตัตานี จ.ปตัตานี  พื้นทีโ่ครงการ 9.7 ตร.กม.  และระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่ผึง่ ขนาด 27,000 ลบ.ม./วนั 2538 2544

7.  โครงการควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้และ  ทม.ชลบรุี  ทต.บางทราย ทต.บา้นสวน และ  ตรวจแบบ ควบคุมการก่อสรา้ง และควบคุมการเริ่มด าเนินงานของระบบระบายน า้ระบบรวบรวมน า้เสยี 2 มนีาคม 15 มถินุายน กรมโยธาธิการ 565.0

 บ าบดัน า้เสยี เทศบาลเมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี  อบต.เสมด็ รวมพื้นทีป่ระมาณ 14.5 ตร.กม.  และระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง 2 ข ัน้ตอน (Two-stage Activated Sludge) 2541 2544

   ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี (ระยะที ่1) 22,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั

8.  โครงการควบคุมงานโครงการก่อสรา้งและปรบัปรุง  เทศบาลนครนครราชสมีา l ตรวจแบบ ควบคุมการก่อสรา้งและควบคุมการเริ่มด าเนินงานของระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมน า้เสยี 15 มกราคม 18 มนีาคม เทศบาลนครนครราชสมีา 580.0

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

ระบบระบายน ้า ระบบรวมน ้าเสยีและระบบบ าบดัน ้าเสยี

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ
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ประสบการณ์ในงานบริหารและควบคุมงานกอ่สรา้ง ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

 ระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี  จงัหวดันครนครราชสมีา และระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่ผึง่ ขดีความสามารถในการบ าบดั 45,000 ลบ.ม./วนั (ระยะที ่1) 2541 2545

 เทศบาลนครนครราชสมีา  พื้นทีโ่ครงการ 37.5 ตร.กม. l การศึกษาเพือ่ก าหนดอตัราค่าบริการบ าบดัน า้เสยี

9.  งานจา้งทีป่รึกษาเพือ่บริหารควบคุมงาน  เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย สมัพนัธวงศ ์ปทมุวนั l บริหารตรวจสอบความเรียบรอ้ยของการออกแบบรวมก่อสรา้งทอ่รวบรวมน า้เสยี และ 1 กนัยายน 30 กนัยายน กรุงเทพมหานคร 419.90

 งานออกแบบรวมก่อสรา้งทอ่รวบรวมน า้เสยี  ราชเทว ีและบางส่วนของเขตพระนคร ดุสติ ระบบบ าบดัน า้เสยีของงานส่วนทีเ่หลอืของโครงการบ าบดัน า้เสยีรวมระยะที ่1 (ส่วนที ่ 4) 2546 2548

 บอ่พกั MH, IPC ส่วนทีเ่หลอืของโครงการ  พญาไท ดนิแดง ครอบคลมุพื้นที ่ 37 ตร.กม. l บริหาร ควบคุมงานเดนิระบบและบ ารุงรกัษา ในช่วงเวลา 12 เดอืน (1 ปี)

 บ าบดัน า้เสยีรวมระยะที ่1 (ส่วนที ่4) ของ  สถานทีต่ ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยี : 

 กรุงเทพมหานคร  บริเวณขา้งศาลาว่าการกทม.2

10.  โครงการควบคุมงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้ง         เทศบาลนครนครราชสมีา l ตรวจสอบแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ระยะที ่2   29 พฤศจกิายน 9 สงิหาคม เทศบาลนครนครราชสมีา 738.7

 ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี  จงัหวดันครนครราชสมีา l ควบคุมการก่อสรา้งและควบคุมการเริ่มด าเนินงานของระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน า้เสยี 2548 2552

 เทศบาลนครนครราชสมีา (ระยะที ่2)  พื้นทีโ่ครงการ 37.5 ตร.กม. เป็นระบบบอ่ผึง่ (Waste Stabilization Pond) และระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) 

ขดีความสามารถในการบ าบดั 70,000 ลบ.ม./วนั

l ศึกษาเพือ่ปรบัปรุงผลการศึกษาอตัราค่าบริการบ าบดัน า้เสยี วธิีการจดัเก็บค่าบริการ

และเสนอแนะรูปแบบขององคก์รบริหารระบบฯ

11.  งานจา้งทีป่รึกษาเพือ่บริหารและควบคุมงาน  พื้นทีโ่ครงการครอบคลมุพื้นทีใ่นเขตบางซือ่ l งานจา้งทีป่รึกษาในการจดัการบริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสรา้งในสญัญาที ่1 งานก่อสรา้ง 27 ธนัวาคม 20 กนัยายน กรุงเทพมหานคร 2,546.00

 โครงการก่อสรา้งศูนยก์ารศึกษาและอนุรกัษ์  และพื้นทีบ่างส่วนของเขตจตจุกัร ดุสติ ศูนยก์ารศึกษาและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มบางซือ่ กรุงเทพมหานคร และระบบบ าบดัน า้เสยี รวมท ัง้ 2551 2556

 สิง่แวดลอ้มบางซือ่ กรุงเทพมหานคร  และพญาไท คดิเป็นพื้นทีป่ระมาณ 20.7 ตร.กม. การตรวจสอบ อนุมตั ิและการปรบัปรุงแกไ้ขแบบ เพือ่แกไ้ขปญัหาระหว่างการก่อสรา้งใหเ้ป็นไป

 สญัญาที ่1 งานก่อสรา้งศูนยก์ารศึกษาและ  สถานทีต่ ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยี : ตามรูปแบบรายการของสญัญา และมาตรฐานการก่อสรา้ง

 อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มบางซือ่ กรุงเทพมหานคร  สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) l การควบคุมงานทดสอบการเดนิระบบ  (Commissioning)  และงานควบคุมการฝึกอบรม

 และระบบบ าบดัน า้เสยีของกรุงเทพมหานคร  ถนนก าแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว l การตรวจสอบและใหค้วามเหน็ชอบต่อรายงาน/เอกสารของผูร้บัจา้งก่อสรา้ง

 เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร l งานควบคุมใหผู้ร้บัจา้งก่อสรา้งดูแลรกัษาภูมทิศัน์

 รายละเอยีดของงานก่อสรา้งโครงการในสญัญาที ่1

l งานก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารศึกษาและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีต

สูง 2 ชัน้ และมชี ัน้ใตด้นิเป็นระบบบ าบดัน า้เสยี ตวัอาคารดา้นทีห่นัหนา้เขา้ภายในสวน เป็นผนงัโคง้

และมมีา่นน า้ตกความยาวประมาณ 100 เมตร ส่วนดา้นทีห่นัออกถนนก าแพงเพชร 2 มลีกัษณะ

เป็นอาคารส านกังาน

l งานก่อสรา้งอทุยานไมน้ า้และสวนประดบับริเวณดา้นหนา้อาคารฝัง่ทศิตะวนัออก มพีื้นทีป่ระมาณ 7 ไร่

และงานภูมสิถาปตัยกรรมอืน่ๆ ในบริเวณโครงการ

l งานก่อสรา้งโรงบ าบดัน า้เสยีทีม่คีวามสามารถในการบ าบดัน า้เสยีเฉลีย่ในฤดูแลง้ 120,000 ลบ.ม./วนั 

(ADWF) และมขีดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยีสูงสุดในฤดูฝน 300,000 ลบ.ม./วนั โดยระบบทอ่
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ประสบการณ์ในงานบริหารและควบคุมงานกอ่สรา้ง ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

และโครงสรา้งจะตอ้งก่อสรา้งใหส้ามารถใชง้านในการบ าบดัน า้เสยีสูงสุดตามทีก่  าหนดไว ้

(ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบ Activated Sludge (Step-Feed Biological Nitrogen Removal 

with Chemical Phosphorus Removal)) 

l การทดสอบการเดนิระบบ (Commissioning) ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของการออกแบบ ให ้

แลว้เสร็จภายใน 90 วนั โดยตอ้งสามารถท างานไดต้ามความตอ้งการของการออกแบบ 30 วนั ต่อเน่ือง

12.  การควบคุมงานก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี  นิคมอตุสาหกรรม ชลบรุี (บอ่วนิ)  ควบคุม ตรวจสอบและใหค้ าปรึกษางานก่อสรา้ง และเดนิระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง กนัยายน พฤษภาคม บมจ. เหมราชพฒันาทีด่นิ 95.60

 นิคมอตุสาหกรรมชลบรุี (บอ่วนิ)   อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี  ขนาดความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 8,400  ลบ.ม./วนั 2533 2535

13.  การควบคุมงานก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี  นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก  ควบคุมงานก่อสรา้งการปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี จากเดมิซึง่มคีวามสามารถในการรบัอตัราการไหล 15 ตลุาคม 1 พฤศจกิายน  บริษทั อสิเทริน์ 77.71

 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก  (มาบตาพดุ) อ.เมอืง จ.ระยอง  12,000 ลบ.ม./วนั และค่าบโีอด ี750 มก./ล.ใหส้ามารถรบัอตัราการไหล 30,000 ลบ.ม./วนั และ 2546 2548 อนิดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั

 (มาบตาพดุ) ระยะที ่2  ค่าบโีอด ี500 มก./ล.

14.  โครงการควบคุมงานโครงการก่อสรา้งสถานี  ทา่อากาศยานสากลกรุงเทพแหง่ที ่2  ตรวจสอบและควบคุมการก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 และระบบไฟฟ้าส่วนเพิม่เตมิ 13 มถินุายน 12 ตลุาคม บริษทั ทา่อากาศยานไทย 205.14

 หมอ้แปลงไฟฟ้าหลกัที ่2 และระบบบ าบดัน า้เสยี  (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  ของทา่อากาศยานสากลกรุงเทพแหง่ที ่2 (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 2548 2549 จ ากดั (มหาชน)

 ตอนที ่2 ของทา่อากาศยานสากลกรุงเทพ  จงัหวดัสมทุรปราการ

 แหง่ที ่2 (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ

15.  การบริหารควบคุมงานปรบัปรุงขยาย  นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก l ควบคุมงานก่อสรา้ง ตรวจสอบ และใหค้ าปรึกษาการก่อสรา้งเพือ่การปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี  29 พฤศจกิายน  8 สงิหาคม  บริษทั อสิเทริน์ 133.23

 ระบบบ าบดัน า้เสยี นิคมอตุสาหกรรม  (มาบตาพดุ) อ.เมอืง จ.ระยอง แบบ Activated Sludge จากเดมิซึง่มคีวามสามารถในการรบัปริมาณน า้เสยี 30,000 ลบ.ม./วนั 2553 2555 อนิดสัเตรียล เอสเตท จ ากดั

 เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) ระยะที ่3 ทีค่่าบโีอด ี200 มก./ล. ปรบัปรุงใหส้ามารถรบัน า้เสยีได ้60,000 ลบ.ม./วนั ทีค่่าบโีอด ี200 มก./ล. 

16.  การจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานจา้งก่อสรา้ง  อทุยานหลวงราชพฤกษ ์  ควบคุมและบริหารสญัญาภายใตเ้งือ่นไขและขอ้ก าหนดของสญัญาจา้งก่อสรา้ง 25 พฤษภาคม 26 กนัยายน สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง 19.85

 ระบบบ าบดัน า้เสยีประจ าจดุ ภายใน  ต าบลแมเ่หยีะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่  ระบบบ าบดัน า้เสยีประจ าจดุ จ านวน 8 ระบบ 2554 2554  (องคก์ารมหาชน)

 อทุยานหลวงราชพฤกษ ์  

 ต าบลแมเ่หยีะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่

ระบบบ าบดัน ้าเสยี
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ประสบการณ์ในงานบริหารและควบคุมงานกอ่สรา้ง ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

17.  การควบคุมงานก่อสรา้งสาธารณูปโภคส่วนกลาง  กม.12 สายกบนิทรบ์รุี-โคราช  ควบคุม ตรวจสอบและใหค้ าปรึกษางานก่อสรา้ง 1 มนีาคม 20 ธนัวาคม บริษทั เขตอตุสาหกรรม 450.0

 โครงการเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี  อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 1) ระบบป้องกนัน า้ทว่ม 2534 2537 กบนิทรบ์รุี จ ากดั

  พื้นทีโ่ครงการ 2,400 ไร่ 2) ระบบผลติน า้ประปา ขนาด 21,000 ลบ.ม./วนั

3) ระบบจ่ายน า้ประปา 40,000 ม.

4) ระบบระบายน า้ฝน 26,000 ม.

5) ระบบรวบรวมน า้เสยี 43,000 ม.

6) ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบ Aerated Lagoon ขนาด 20,000 ลบ.ม./วนั

       

18.  การควบคุมงานก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  ควบคุม ตรวจสอบและใหค้ าปรึกษางานก่อสรา้ง ดงัน้ี พฤศจกิายน มกราคม บริษทั คารล์สเบอรก์ 50.0

 บริษทั คารล์สเบอรก์บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั l ควบคุม ตรวจสอบและใหค้ าปรึกษางานก่อสรา้ง และตดิต ัง้ระบบผลติน า้ประปา 2535 2537 บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั

  จากน า้ผวิดนิและใตด้นิ ขนาดก าลงัการผลติ 100 ลบ.ม./ชม. และ400 ลบ.ม./ชม. ตามล าดบั

l ควบคุม ตรวจสอบและใหค้ าปรึกษางานก่อสรา้งทอ่ระบายน า้เสยี ระบบป้องกนัน า้ทว่ม และระบบดบัเพลงิ

19.  การควบคุมงานก่อสรา้งระบบประปาและระบบ  299 หมูท่ี ่5 ถนนสุขมุวทิ  ควบคุม ตรวจสอบและใหค้ าปรึกษางานก่อสรา้งระบบต่อไปน้ี กมุภาพนัธ์ สงิหาคม บมจ. อตุสาหกรรม 200.0

 ดบัเพลงิ บริษทั อตุสาหกรรมปิโตรเคมคีลัไทย  ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 1) ระบบสูบส่งน า้ดบิ ขนาด 2,500 ลบ.ม./ชม. 2535 2536 ปิโตรเคมคีลัไทย

 จ ากดั (มหาชน)  2) ระบบผลติน า้ประปา ก าลงัผลติ 1,000 ลบ.ม./ชม.

 3) ระบบสูบส่งน า้ประปา ระยะทาง 20,000 ม.

4) ระบบจ่ายน า้ประปา

5) ระบบดบัเพลงิภายในโรงงาน

ระบบประปา

ระบบสาธารณูปโภค


