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

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

1.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค ของ  ถนนสุพรรณบรุี-บางบวัทอง  ออกแบบรายละเอยีดระบบสาธารณูปโภค ดงัต่อไปน้ี  ธนัวาคม   พฤษภาคม บริษทั ม ัน่คงการโยธา จ ากดั 34.4

 โครงการหมูบ่า้นชวนชื่น พารค์วลิล ์  เขตตลิง่ชนั กทม. l ระบบรวบรวมน า้เสยีและสถานีสูบน า้เสยี 2530 2531

 - ทอ่ระบายน า้เสยี PVC ขนาด dia 200-300 มม. ความยาว 16,000 ม.

 - บอ่พกัน า้เสยี 1,200 บอ่พกั และสถานีสูบน า้เสยี 4 แหง่ 

l ระบบระบายน า้ฝน คสล. ขนาด dia 400 มม. ความยาว 18,000 ม. และบอ่พกัน า้เสยี 1,500 บอ่พกั

l ระบบป้องกนัน า้ทว่ม

l ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง  ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 1,000 ลบ.ม./วนั

2.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค  เขตอตุสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสมีา  ออกแบบรายละเอยีดระบบสาธารณูปโภค ดงัต่อไปน้ี  สงิหาคม  เมษายน บริษทั ซวีลิดซีายน ์จ ากดั 120.0

 เขตอตุสาหกรรมสุรนารี  l ระบบระบายน า้เสยี ความยาว 12,000 ม. 2531 2533  

l ระบบทอ่จ่ายน า้ประปาซเีมนตใ์ยหนิ ความยาว 18,000 ม.

l ระบบผลติน า้ประปา ขนาด 7,200 ลบ.ม./วนั และระบบทอ่ภายในโรงผลติน า้ประปา

l ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 6,000 ลบ.ม./วนั

3.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค  เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค ดงัน้ี  พฤษภาคม  มกราคม บริษทั เขตอตุสาหกรรม 450.0

 โครงการเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี  อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี l ระบบป้องกนัน า้ทว่ม 2533 2534 กบนิทรบ์รุี จ ากดั

l ระบบผลติน า้ประปา ก าลงัการผลติ 21,000  ลบ.ม./วนั

l ระบบจ่ายน า้ประปา ความยาว 40,000  ม.

l ระบบระบายน า้ฝน ความยาว 26,000  ม.

l ระบบรวบรวมน า้เสยี ความยาว  43,000  ม.

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

4.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค  ถนนกรุงเทพ-ปทมุธานี จ.ปทมุธานี  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบต่างๆ ดงัน้ี  พฤษภาคม  มถินุายน บริษทั ม ัน่คงเคหะการ จ ากดั 34.0

 โครงการหมูบ่า้นชวนชื่น ฟลอร่าวลิล ์ l ระบบระบายน า้ฝน ทอ่ คสล. พรอ้มบอ่พกั ความยาว 7,597 ม. 2533 2534  

l ระบบรวบรวมน า้เสยี ทอ่พวีซี ีพรอ้มบอ่พกั ความยาว 5,940 ม.

l ระบบทอ่จ่ายน า้ประปาซเีมนตใ์ยหนิ ความยาว 6,220 ม.

l สถานีสูบน า้ฝน ขนาด 1 ลบ.ม./วนิาที

l ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบบอ่เตมิอากาศ  ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 330 ลบ.ม./วนั

5.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค  อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร l ปรบัปรุงพื้นที ่ 630  ไร่  สงิหาคม  พฤษภาคม บริษทั แทนเดม็อารค์เิทค็ จ ากดั 200.0

 สวนอตุสาหกรรมจงสถติย์  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบต่างๆ ดงัน้ี 2533 2534

l ถนนและสะพาน

l ระบบระบายน า้ฝน  ความยาว  8,097  ม.

l ระบบป้องกนัน า้ทว่มในพื้นที ่ 630  ไร่

มูลคา่โครงการ 
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l ระบบรวบรวมน า้เสยี ความยาว  6,530  ม.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 4,200 ลบ.ม./วนั

l ระบบก าจดัขยะ

l ระบบผลติน า้ประปาก าลงัการผลติ 5,000 ลบ.ม./วนั

l ระบบทอ่จ่ายน า้ประปา ความยาว  4,666  ม.

l ระบบไฟฟ้าและระบบโทรศพัท์

6.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค  อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี l จดัหาแหลง่น า้เพือ่รองรบัความตอ้งการน า้ 6,000 ลบ.ม./วนั  มกราคม  สงิหาคม บริษทั ไบโอไฟล ์ 306.0

 โครงการธญัธานีคนัทรีคลบั  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบต่างๆ ดงัน้ี 2534 2534 บา้นและทีด่นิ จ ากดั

l ระบบป้องกนัน า้ทว่มในพื้นที ่1,500 ไร่ พรอ้มสถานีสูบน า้ขนาด 4 ลบ.ม./วนิาที

l ระบบระบายน า้ฝน ความยาว 25,122 ม.

l ระบบรวบรวมน า้เสยี ความยาว 16,140 ม. สถานีสูบน า้เสยี 7 แหง่

l ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบ Aerated Lagoon ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 750 ลบ.ม./วนั

l ระบบผลติน า้ประปา ขนาด 1,000 ลบ.ม./วนั

l ระบบทอ่จ่ายน า้ประปา ความยาว 14,905 ม.

l ดนิขดุ ดนิถม ปริมาตร 1,200,000 ลบ.ม.

l ถนน  Asphaltic concrete ความยาว 17,312 ม.

l ระบบไฟฟ้าและระบบโทรศพัท์

7.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค  ถนนกรุงเทพ-ปทมุธานี จ.ปทมุธานี  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดงัน้ี  พฤศจกิายน  เมษายน บริษทั ม ัน่คงเคหะการ จ ากดั 50.0

 โครงการ หมูบ่า้นชวนชื่น ฟลอร่าวลิล ์ l ระบบระบายน า้ฝน ทอ่ คสล. พรอ้มบอ่พกั ความยาว 8,648 ม. 2534 2535  

 โครงการ 2 l ระบบรวบรวมน า้เสยี ทอ่พวีซี ีพรอ้มบอ่พกั ความยาว 6,440 ม.

l ระบบส่งน า้เขา้สนามกอลฟ์ และระบบรดน า้สนามดว้ย Sprinker

l ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง (ก่อสรา้งใตด้นิ) ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 400 ลบ.ม./วนั 

พรอ้มระบบระบายอากาศ ระบบก าจดักลิน่ และระบบก าจดัตะกอน

l ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

l ระบบป้องกนัน า้ทว่ม และสถานีสูบน า้ ขนาด 3.0 ลบ.ม./วนิาที

l ศึกษา วเิคราะห ์และจดัหาแหลง่น า้ส  าหรบัโครงการ ซึง่มคีวามตอ้งการใชน้ า้ 4,000 ลบ.ม./วนั



 7-3

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

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

เจา้ของโครงการ

8.  การออกแบบรายละเอยีดระบบสาธารณูปโภค  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติและจ่ายน า้ประปาและระบบระบายน า้ เมษายน กนัยายน บริษทั ปรีชานานากจิ จ ากดั 60.0

 ของ โรงงานผลติเบยีร ์บริษทั คารล์สเบอรก์  รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัต่อไปน้ี 2536 2536  

 บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั l ระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัผลติ 12,000 ลบ.ม./วนั

 l ระบบสูบน า้ดบิ

l ระบบทอ่จ่ายน า้ประปา

l ระบบดบัเพลงิ

l ระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม

9.  การออกแบบรายละเอยีดและจดัเตรียม  ทา่อากาศยานสากลกรุงเทพแหง่ที ่2  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดงัน้ี 20 เมษายน ตามสญัญา บริษทั ทา่อากาศยานสากล 1,100.0

 เอกสารประกวดราคา  ส าหรบั  (หนองงูเหา่) จ.สมทุรปราการ l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 25,000 ลบ.ม./วนั 2538 12 เมษายน กรุงเทพแหง่ใหม ่จ ากดั

 ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ของ  พื้นทีโ่ครงการ 32.0 ตร.กม. l ออกแบบสถานียกระดบัน า้เพือ่เขา้ระบบผลติ ขนาด 25,000 ลบ.ม./วนั 2539  

 สนามบนินานาชาตกิรุงเทพแหง่ที ่2 l ออกแบบสถานีสูบจ่ายน า้ ขนาด 20,000 ลบ.ม./วนั ส่งงานงวดสุดทา้ย  

l ออกแบบสถานีสูบส่งน า้ประปา ขนาด 700 ลบ.ม./ชม. 6 สงิหาคม

l ออกแบบระบบทอ่จ่ายน า้ประปาช ัว่คราว : ทอ่เหลก็ ขนาด 150-600 มม. ความยาวประมาณ  17,260 ม. 2540

l ออกแบบระบบทอ่รวบรวมน า้เสยีช ัว่คราว : ทอ่ GRP ขนาด 300 มม. ความยาวประมาณ  5,200 ม. (งานลา่ชา้

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 9,000 ลบ.ม./วนั เน่ืองจาก

l ออกแบบถงัเก็บน า้ ขนาด 40,000 ลบ.ม. ผูว้่าจา้ง)

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัการผลติ 20,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบระบบควบคุมส าหรบัระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง โดยใชร้ะบบ SCADA 

เชื่อมโยงองคป์ระกอบต่างๆ

10.  การออกแบบรายละเอยีดและจดัเตรียม  ทา่อากาศยานสากลกรุงเทพแหง่ที ่2 l ออกแบบระบบทอ่จ่ายน า้ประปาและดบัเพลงิ : 8 ธนัวาคม 27 ตลุาคม บริษทั ทา่อากาศยานสากล 734.0

 เอกสารประกวดราคาระบบจ่ายน า้ประปา  (หนองงูเหา่) จ.สมทุรปราการ - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 100-800 มม. ขนาด dia 100-800 มม. ความยาวรวม 28,000 ม. 2538 2542 กรุงเทพแหง่ใหม ่จ ากดั

 และระบบรวบรวมน า้เสยี ของ  พื้นทีโ่ครงการ 32.0 ตร.กม. l ออกแบบระบบทอ่จ่ายน า้หมนุเวยีนส าหรบัรดน า้ตน้ไมแ้ละใชใ้นระบบปรบัอากาศ  

 สนามบนินานาชาตกิรุงเทพแหง่ที ่2 - ขนาด dia 150-630 มม. ความยาวรวม 20,000 ม.  

l ออกแบบระบบทอ่รวบรวมน า้เสยี : ทอ่ขนาด dia 80-560 มม. ความยาวรวม 18,000 ม. 

l ออกแบบสถานีสูบจ่ายน า้หมนุเวยีน ขนาด 5,000 ลบ.ม.

11.  การออกแบบรายละเอยีดระบบสาธารณูปโภค  สวนอตุสาหกรรมระยองลาภ  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบต่างๆ ดงัน้ี 26 เมษายน 26 ตลุาคม บริษทั ระยองลาภ จ ากดั 610.0

 สวนอตุสาหกรรมระยองลาภ จงัหวดัระยอง  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง l ออกแบบสถานีสูบน า้ประปา ขนาด 24,000 ลบ.ม./วนั 2539 2539

  พื้นทีโ่ครงการ 4,500 ไร่ l ออกแบบสถานีสูบน า้เสยี ขนาด 24,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบระบบทอ่จ่ายน า้ประปา : 

- ทอ่ซเีมนตใ์ยหนิ ช ัน้คุณภาพ 20 ขนาด dia 150-600 มม. ความยาวรวม 17,073 ม.

l ออกแบบระบบระบายน า้ฝน : 
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- ทอ่ระบายน า้ คสล. ขนาด 1.2 X 1.2 ม.- 2.7 X 2.7 ม. ความยาว 1,304 ม.

- ทอ่คสล.กลม ช ัน้คุณภาพ 3 dia 800-1,000 มม. ความยาว 3,391 ม.

l ออกแบบระบบรวบรวมน า้เสยี : 

- ทอ่เสริมใยแกว้ ช ัน้ PN 2.5 SN 1250 ขนาด dia 300-1,000 มม. ความยาวรวม 10,993 ม. 

- ทอ่เสริมใยแกว้ ช ัน้ PN 6 SN 2500 ขนาด dia 300-600 มม. ความยาวรวม 3,680 ม.

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ความสามารถในการบ าบดั 23,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 24,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบระบบดบัเพลงิ

12.  โครงการก่อสรา้งสนามแข่งขนักฬีาเอเชี่ยนเกมส ์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง  จดัท าเอกสารประกวดราคา วเิคราะหข์อ้เสนอดา้นราคา 30 พฤษภาคม  23 กนัยายน กระทรวงการคลงั 521.63

 ครัง้ที ่13 ศูนยร์งัสติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  จ.ปทมุธานี  ของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  ช่วยเหลอืกระทรวงการคลงัในข ัน้ตอนการคดัเลอืกผูร้บัเหมา 2539 2539

 กลุม่ที ่8 : ระบบสาธารณูปโภค   พื้นทีโ่ครงการ 1,800 ไร่  และเป็นทีป่รึกษาในระหว่างการก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดงัน้ี

l ออกแบบสถานีสูบน า้บาดาล ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จ านวน 3 แหง่

l ออกแบบสถานีสูบน า้เสยี ขนาด 3,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบระบบทอ่ส่งน า้ประปา : ทอ่ HDPE  PN 10 ขนาด 560 และ 355 มม.

จากสถานีสูบจ่ายน า้ประปามายงัหอถงัสูงเดมิ ความยาวประมาณ  315 ม. 

l ออกแบบระบบทอ่จ่ายน า้ประปา : ทอ่ HDPE  PN 10 ขนาด 160-560 มม. ความยาวประมาณ 8,700 ม. 

l ออกแบบระบบทอ่รวบรวมน า้เสยี : ทอ่เสริมใยแกว้ ช ัน้ PN 2.5 SN 2500

ขนาด dia 300-500 มม. ความยาวประมาณ 1,800 ม.

l ระบบถนน ทางเทา้ ลานจอดรถ และป้ายจราจร

l ระบบผลติน า้ประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 3,000 ลบ.ม./วนั

l ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

l ระบบโทรศพัทแ์ละสือ่สาร

l ทีพ่กัรวมขยะมลูฝอย

13.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดั  45/9 หมูท่ี ่4 ถนนสาย 36 l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 260 ลบ.ม./วนั กรกฎาคม ตลุาคม บริษทั บางกอกโพลเีอสเตอร ์ 54.0

 น า้เสยี และระบบประปา ของ  ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง ค่าบโีอดเีขา้ 10,000 มก./ลติร 2539 2539 จ ากดั

 บริษทั บางกอกโพลเีอสเตอร ์จ ากดั l ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดระบบจ่ายน า้ประปาและระบบดบัเพลงิ

l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง

14.  โครงการออกแบบระบบผลติน า้ประปา  อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีจากการผลติโพลเีอสเตอร์ 15 กนัยายน 14 ธนัวาคม  บริษทั กงัวานโพลเีอสเตอร ์ 45.0

 ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และระบบบ าบดัน า้เสยี l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี 2539 2539  จ ากดั
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 ขนาด 350 ลบ.ม./วนั ของ บริษทั กงัวาน อตัราการไหล 350 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 7,000 มก./ล.

 โพลเีอสเตอร ์จ ากดั l ระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบ Hybrid Anaerobic และ ระบบตะกอนเร่ง แบบสองข ัน้ตอน

 ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

15.  การออกแบบรายละเอยีดระบบสาธารณูปโภค  สวนอตุสาหกรรมสงิหบ์รุีพฒันา  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบต่างๆ ดงัน้ี 18 กนัยายน 18 กมุภาพนัธ์  บริษทั สวนอตุสาหกรรม 220.0

 ส่วนกลาง สวนอตุสาหกรรมสงิหบ์รุีพฒันา  อ.อนิทรบ์รุี จ.สงิหบ์รุี l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิเขา้ระบบผลติน า้ประปา ขนาด 9,000 ลบ.ม./วนั 2539 2540 สงิหบ์รุีพฒันา จ ากดั

 อ.อนิทรบ์รุี จ.สงิหบ์รุี  พื้นทีโ่ครงการ 1,000 ไร่ l ออกแบบสถานีสูบน า้เสยี ขนาด 8,500 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบสถานีสูบน า้ฝน ขนาด 3.5 ลบ.ม./วนิาที

l ออกแบบระบบทอ่จ่ายน า้ประปา : ทอ่ซเีมนตใ์ยหนิ ช ัน้คุณภาพ 20

ขนาด dia 150-500 มม. ความยาวรวม 10,022 ม.

l ออกแบบระบบระบายน า้ฝน : ทอ่ระบายน า้ คสล. ขนาด 1.5 X 1.5 ม.-2.7 X 2.4 ม. 

ความยาว 194 ม.และทอ่ระบายน า้ฝน ขนาด dia 800-1,500 มม. ความยาว 3,546 ม.

l ออกแบบระบบรวบรวมน า้เสยี : ทอ่เสริมใยแกว้ ช ัน้ PN 2.5 SN 2500 

ขนาด dia 300-700 มม. ความยาวรวม 9,036 ม.

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ความสามารถในการบ าบดั 8,500 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 9,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบระบบดบัเพลงิ

16.  การปรบัปรุงงานออกแบบรายละเอยีด  ทา่อากาศยานสากลกรุงเทพแหง่ที ่2 l ทบทวนงานออกแบบของระบบจ่ายน า้และระบบรวบรวมน า้เสยี 24 มถินุายน 19 ธนัวาคม บริษทั ทา่อากาศยานสากล 767.0

 ระบบจ่ายน า้และระบบรวบรวมน า้เสยี  (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ จ.สมทุรปราการ รวมท ัง้วเิคราะหข์อ้มลูการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนั 2546 2546 กรุงเทพแหง่ใหม ่จ ากดั

 สนามบนินานาชาตกิรุงเทพแหง่ที ่2  พื้นทีโ่ครงการ 32.0 ตร.กม. l ปรบัปรุงการออกแบบรายละเอยีดของระบบจ่ายน า้และระบบรวบรวมน า้เสยี  

 (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 1) ศึกษาทบทวนขนาดทอ่ส่งน า้เพือ่ส่งน า้ไปยงับริเวณ CFZ Zone และ  

    Passenger Terminal Complex ตามความตอ้งการใชน้ า้

2) ศึกษาทบทวนขนาดทอ่ส่งน า้เพือ่ส่งน า้ไปยงัอาคารในส่วนรบัผดิชอบของการบนิไทย

    อนัประกอบดว้ย Thai City, Aircraft Maintenance Facilities, AOT และ

    AIMS และ Passenger Terminal Complex

3) ศึกษาทบทวนจดุเชื่อมต่อทอ่เขา้และออกจากบริเวณอาคารต่างๆ

4) ศึกษาทบทวนผลกระทบทีเ่กดิต่อปริมาณน า้กกัเก็บใน Water Storage Reservoir 

    เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ า้ทีเ่พิม่ขึ้น

5) ศึกษาทบทวนขนาดทอ่รวบรวมน า้เสยีภายใตค้วามดนั เพือ่ส่งไปยงัระบบบ าบดัน า้เสยี

6) ศึกษาทบทวนต าแหน่งทีเ่หมาะสมส าหรบั Sewage Pump Pit เพือ่รวบรวมน า้เสยี

    จากอาคารต่างๆ จากผงัรวมของสนามบนิ

7) ศึกษาทบทวนความตอ้งการของอปุกรณ์วดัปริมาณน า้ เพือ่การจดัการการใชน้ า้ทีเ่หมาะสม
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l ปรบัปรุงขอ้ก าหนดทางวชิาการ เอกสารประกวดราคา และรายละเอยีดการประมาณราคา


