7-1

ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณู ปโภค ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

1. การออกแบบระบบสาธารณู ปโภค ของ
โครงการหมูบ่ า้ นชวนชื่น พาร์ควิลล์

ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง
เขตตลิง่ ชัน กทม.

2. การออกแบบระบบสาธารณู ปโภค
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา

3. การออกแบบระบบสาธารณู ปโภค
โครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บรุ ี

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บรุ ี
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

4. การออกแบบระบบสาธารณู ปโภค
โครงการหมูบ่ า้ นชวนชื่น ฟลอร่าวิลล์

ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

5. การออกแบบระบบสาธารณู ปโภค
สวนอุตสาหกรรมจงสถิตย์

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

รายละเอียดของโครงการ

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

ออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้
l ระบบรวบรวมนา้ เสียและสถานีสูบนา้ เสีย
- ท่อระบายนา้ เสีย PVC ขนาด dia 200-300 มม. ความยาว 16,000 ม.
- บ่อพักนา้ เสีย 1,200 บ่อพัก และสถานีสูบนา้ เสีย 4 แห่ง
l ระบบระบายนา้ ฝน คสล. ขนาด dia 400 มม. ความยาว 18,000 ม. และบ่อพักนา้ เสีย 1,500 บ่อพัก
l ระบบป้ องกันนา้ ท่วม
l ระบบบาบัดนา้ เสียแบบตะกอนเร่ ง ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 1,000 ลบ.ม./วัน

ธันวาคม
2530

พฤษภาคม
2531

บริษทั มันคงการโยธา
่
จากัด

34.4

ออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้
ระบบระบายนา้ เสีย ความยาว 12,000 ม.
l ระบบท่อจ่ายนา้ ประปาซีเมนต์ใยหิน ความยาว 18,000 ม.
l ระบบผลิตนา้ ประปา ขนาด 7,200 ลบ.ม./วัน และระบบท่อภายในโรงผลิตนา้ ประปา
l ระบบบาบัดนา้ เสียแบบตะกอนเร่ ง ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 6,000 ลบ.ม./วัน

สิงหาคม
2531

เมษายน
2533

บริษทั ซีวลิ ดีซายน์ จากัด

120.0

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ดังนี้
ระบบป้ องกันนา้ ท่วม
l ระบบผลิตนา้ ประปา กาลังการผลิต 21,000 ลบ.ม./วัน
l ระบบจ่ายนา้ ประปา ความยาว 40,000 ม.
l ระบบระบายนา้ ฝน ความยาว 26,000 ม.
l ระบบรวบรวมนา้ เสีย ความยาว 43,000 ม.
l ระบบบาบัดนา้ เสียแบบ Aerated Lagoon ขนาด 20,000 ลบ.ม./วัน

พฤษภาคม
2533

มกราคม
2534

บริษทั เขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บรุ ี จากัด

450.0

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบต่างๆ ดังนี้
ระบบระบายนา้ ฝน ท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ความยาว 7,597 ม.
l ระบบรวบรวมนา้ เสีย ท่อพีวซ
ี ี พร้อมบ่อพัก ความยาว 5,940 ม.
l ระบบท่อจ่ายนา้ ประปาซีเมนต์ใยหิน ความยาว 6,220 ม.
l สถานีสูบนา้ ฝน ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที
l ระบบบาบัดนา้ เสียแบบบ่อเติมอากาศ ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 330 ลบ.ม./วัน

พฤษภาคม
2533

มิถนุ ายน
2534

บริษทั มันคงเคหะการ
่
จากัด

34.0

สิงหาคม
2533

พฤษภาคม
2534

บริษทั แทนเด็มอาร์คเิ ท็ค จากัด

200.0

l

l

l

l

ปรับปรุงพื้นที่ 630 ไร่
ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบต่างๆ ดังนี้
l ถนนและสะพาน
l ระบบระบายนา้ ฝน ความยาว 8,097 ม.
l ระบบป้ องกันนา้ ท่วมในพื้นที่ 630 ไร่
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณู ปโภค ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
l
l
l
l
l
l

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

มกราคม
2534

สิงหาคม
2534

บริษทั ไบโอไฟล์
บ้านและทีด่ นิ จากัด

306.0

พฤศจิกายน
2534

เมษายน
2535

บริษทั มันคงเคหะการ
่
จากัด

50.0

ระบบรวบรวมนา้ เสีย ความยาว 6,530 ม.
ระบบบาบัดนา้ เสีย ขีดความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 4,200 ลบ.ม./วัน
ระบบกาจัดขยะ
ระบบผลิตนา้ ประปากาลังการผลิต 5,000 ลบ.ม./วัน
ระบบท่อจ่ายนา้ ประปา ความยาว 4,666 ม.
ระบบไฟฟ้ าและระบบโทรศัพท์

6. การออกแบบระบบสาธารณู ปโภค
โครงการธัญธานีคนั ทรีคลับ

อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

l

7. การออกแบบระบบสาธารณู ปโภค
โครงการ หมูบ่ ้านชวนชื่น ฟลอร่าวิลล์
โครงการ 2

ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้
l ระบบระบายนา้ ฝน ท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ความยาว 8,648 ม.
l ระบบรวบรวมนา้ เสีย ท่อพีวซ
ี ี พร้อมบ่อพัก ความยาว 6,440 ม.
l ระบบส่งนา้ เข้าสนามกอล์ฟ และระบบรดนา้ สนามด้วย Sprinker
l ระบบบาบัดนา้ เสียแบบตะกอนเร่ ง (ก่อสร้างใต้ดน
ิ ) ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 400 ลบ.ม./วัน
พร้อมระบบระบายอากาศ ระบบกาจัดกลิน่ และระบบกาจัดตะกอน
l ระบบไฟฟ้ าภายในโครงการ
l ระบบป้ องกันนา้ ท่วม และสถานีสูบนา้ ขนาด 3.0 ลบ.ม./วินาที
l ศึกษา วิเคราะห์ และจัดหาแหล่งนา้ สาหรับโครงการ ซึง
่ มีความต้องการใช้นา้ 4,000 ลบ.ม./วัน

จัดหาแหล่งนา้ เพือ่ รองรับความต้องการนา้ 6,000 ลบ.ม./วัน
ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบต่างๆ ดังนี้
l ระบบป้ องกันนา้ ท่วมในพื้นที่ 1,500 ไร่ พร้อมสถานีสูบนา้ ขนาด 4 ลบ.ม./วินาที
l ระบบระบายนา้ ฝน ความยาว 25,122 ม.
l ระบบรวบรวมนา้ เสีย ความยาว 16,140 ม. สถานีสูบนา้ เสีย 7 แห่ง
l ระบบบาบัดนา้ เสียแบบ Aerated Lagoon ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 750 ลบ.ม./วัน
l ระบบผลิตนา้ ประปา ขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน
l ระบบท่อจ่ายนา้ ประปา ความยาว 14,905 ม.
l ดินขุด ดินถม ปริมาตร 1,200,000 ลบ.ม.
l ถนน Asphaltic concrete ความยาว 17,312 ม.
l ระบบไฟฟ้ าและระบบโทรศัพท์
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณู ปโภค ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

8. การออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค
ของ โรงงานผลิตเบียร์ บริษทั คาร์ลสเบอร์ก
บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด

อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

9. การออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคา สาหรับ
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ของ
สนามบินนานาชาติกรุงเทพแห่งที่ 2

ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2
(หนองงูเห่า) จ.สมุทรปราการ
พื้นทีโ่ ครงการ 32.0 ตร.กม.

10. การออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาระบบจ่ายนา้ ประปา
และระบบรวบรวมนา้ เสีย ของ
สนามบินนานาชาติกรุงเทพแห่งที่ 2

ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2
(หนองงูเห่า) จ.สมุทรปราการ
พื้นทีโ่ ครงการ 32.0 ตร.กม.

รายละเอียดของโครงการ
วันสิ้นสุดงาน

เมษายน
2536

กันยายน
2536

บริษทั ปรีชานานากิจ จากัด

60.0

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้
ออกแบบสถานีสูบนา้ ดิบ ขนาด 25,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบสถานียกระดับนา้ เพือ
่ เข้าระบบผลิต ขนาด 25,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบสถานีสูบจ่ายนา้ ขนาด 20,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบสถานีสูบส่งนา้ ประปา ขนาด 700 ลบ.ม./ชม.
l ออกแบบระบบท่อจ่ายนา้ ประปาชัว่ คราว : ท่อเหล็ก ขนาด 150-600 มม. ความยาวประมาณ 17,260 ม.
l ออกแบบระบบท่อรวบรวมนา้ เสียชัว่ คราว : ท่อ GRP ขนาด 300 มม. ความยาวประมาณ 5,200 ม.
l ออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย แบบตะกอนเร่ ง ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 9,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบถังเก็บนา้ ขนาด 40,000 ลบ.ม.
l ออกแบบระบบผลิตนา้ ประปา ขนาดกาลังการผลิต 20,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบระบบควบคุมสาหรับระบบสาธารณู ปโภคส่วนกลาง โดยใช้ระบบ SCADA
เชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ

20 เมษายน
2538

ตามสัญญา
12 เมษายน
2539
ส่งงานงวดสุดท้าย
6 สิงหาคม
2540
(งานล่าช้า
เนื่องจาก
ผูว้ ่าจ้าง)

บริษทั ท่าอากาศยานสากล
กรุงเทพแห่งใหม่ จากัด

1,100.0

l

8 ธันวาคม
2538

27 ตุลาคม
2542

บริษทั ท่าอากาศยานสากล
กรุงเทพแห่งใหม่ จากัด

734.0

26 เมษายน
2539

26 ตุลาคม
2539

บริษทั ระยองลาภ จากัด

610.0

ออกแบบรายละเอียดระบบผลิตและจ่ายนา้ ประปาและระบบระบายนา้
รายละเอียดงานออกแบบ มีดงั ต่อไปนี้
l ระบบผลิตนา้ ประปา ขนาดกาลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน
l ระบบสู บนา้ ดิบ
l ระบบท่อจ่ายนา้ ประปา
l ระบบดับเพลิง
l ระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม

l

l

l

สวนอุตสาหกรรมระยองลาภ
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
พื้นทีโ่ ครงการ 4,500 ไร่

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

l

11. การออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค
สวนอุตสาหกรรมระยองลาภ จังหวัดระยอง

เจ้าของโครงการ

ออกแบบระบบท่อจ่ายนา้ ประปาและดับเพลิง :
- ท่อเหล็ก ขนาด dia 100-800 มม. ขนาด dia 100-800 มม. ความยาวรวม 28,000 ม.
ออกแบบระบบท่อจ่ายนา้ หมุนเวียนสาหรับรดนา้ ต้นไม้และใช้ในระบบปรับอากาศ
- ขนาด dia 150-630 มม. ความยาวรวม 20,000 ม.
ออกแบบระบบท่อรวบรวมนา้ เสีย : ท่อขนาด dia 80-560 มม. ความยาวรวม 18,000 ม.
ออกแบบสถานีสูบจ่ายนา้ หมุนเวียน ขนาด 5,000 ลบ.ม.

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบต่างๆ ดังนี้
ออกแบบสถานีสูบนา้ ประปา ขนาด 24,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบสถานีสูบนา้ เสีย ขนาด 24,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบระบบท่อจ่ายนา้ ประปา :
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ชัน้ คุณภาพ 20 ขนาด dia 150-600 มม. ความยาวรวม 17,073 ม.
l ออกแบบระบบระบายนา้ ฝน :
l
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รายละเอียดของโครงการ

l

l
l
l

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
จ.ปทุมธานี
พื้นทีโ่ ครงการ 1,800 ไร่

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง จัดทาเอกสารประกวดราคา วิเคราะห์ขอ้ เสนอด้านราคา
ของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ช่วยเหลือกระทรวงการคลังในขัน้ ตอนการคัดเลือกผู ้รับเหมา
และเป็ นทีป่ รึกษาในระหว่างการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้
l ออกแบบสถานีสูบนา้ บาดาล ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จานวน 3 แห่ง
l ออกแบบสถานีสูบนา้ เสีย ขนาด 3,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบระบบท่อส่งนา้ ประปา : ท่อ HDPE PN 10 ขนาด 560 และ 355 มม.
จากสถานีสูบจ่ายนา้ ประปามายังหอถังสูงเดิม ความยาวประมาณ 315 ม.
l ออกแบบระบบท่อจ่ายนา้ ประปา : ท่อ HDPE PN 10 ขนาด 160-560 มม. ความยาวประมาณ 8,700 ม.
l ออกแบบระบบท่อรวบรวมนา้ เสีย : ท่อเสริมใยแก้ว ชัน
้ PN 2.5 SN 2500
ขนาด dia 300-500 มม. ความยาวประมาณ 1,800 ม.
l ระบบถนน ทางเท้า ลานจอดรถ และป้ ายจราจร
l ระบบผลิตนา้ ประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย ขนาด 3,000 ลบ.ม./วัน
l ระบบไฟฟ้ าภายนอกอาคาร
l ระบบโทรศัพท์และสือ
่ สาร
l ทีพ
่ กั รวมขยะมูลฝอย

13. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัด
นา้ เสีย และระบบประปา ของ
บริษทั บางกอกโพลีเอสเตอร์ จากัด

45/9 หมูท่ ่ี 4 ถนนสาย 36
ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

l

l
l

14. โครงการออกแบบระบบผลิตนา้ ประปา
ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และระบบบาบัดนา้ เสีย

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 260 ลบ.ม./วัน
ค่าบีโอดีเข้า 10,000 มก./ลิตร
ออกแบบรายละเอียดระบบผลิตนา้ ประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.
ออกแบบรายละเอียดระบบจ่ายนา้ ประปาและระบบดับเพลิง
จัดทารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียจากการผลิตโพลีเอสเตอร์
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย

l

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

30 พฤษภาคม
2539

23 กันยายน
2539

กระทรวงการคลัง

521.63

กรกฎาคม
2539

ตุลาคม
2539

บริษทั บางกอกโพลีเอสเตอร์
จากัด

54.0

15 กันยายน
2539

14 ธันวาคม
2539

บริษทั กังวานโพลีเอสเตอร์
จากัด

45.0

- ท่อระบายนา้ คสล. ขนาด 1.2 X 1.2 ม.- 2.7 X 2.7 ม. ความยาว 1,304 ม.
- ท่อคสล.กลม ชัน้ คุณภาพ 3 dia 800-1,000 มม. ความยาว 3,391 ม.
ออกแบบระบบรวบรวมนา้ เสีย :
- ท่อเสริมใยแก้ว ชัน้ PN 2.5 SN 1250 ขนาด dia 300-1,000 มม. ความยาวรวม 10,993 ม.
- ท่อเสริมใยแก้ว ชัน้ PN 6 SN 2500 ขนาด dia 300-600 มม. ความยาวรวม 3,680 ม.
ออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ความสามารถในการบาบัด 23,000 ลบ.ม./วัน
ออกแบบระบบผลิตนา้ ประปา ขนาด 24,000 ลบ.ม./วัน
ออกแบบระบบดับเพลิง

12. โครงการก่อสร้างสนามแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ครัง้ ที่ 13 ศูนย์รงั สิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุม่ ที่ 8 : ระบบสาธารณูปโภค

l

เจ้าของโครงการ

7-5

ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณู ปโภค ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

ขนาด 350 ลบ.ม./วัน ของ บริษทั กังวาน
โพลีเอสเตอร์ จากัด

รายละเอียดของโครงการ

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบต่างๆ ดังนี้
ออกแบบสถานีสูบนา้ ดิบเข้าระบบผลิตนา้ ประปา ขนาด 9,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบสถานีสูบนา้ เสีย ขนาด 8,500 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบสถานีสูบนา้ ฝน ขนาด 3.5 ลบ.ม./วินาที
l ออกแบบระบบท่อจ่ายนา้ ประปา : ท่อซีเมนต์ใยหิน ชัน
้ คุณภาพ 20
ขนาด dia 150-500 มม. ความยาวรวม 10,022 ม.
l ออกแบบระบบระบายนา้ ฝน : ท่อระบายนา้ คสล. ขนาด 1.5 X 1.5 ม.-2.7 X 2.4 ม.
ความยาว 194 ม.และท่อระบายนา้ ฝน ขนาด dia 800-1,500 มม. ความยาว 3,546 ม.
l ออกแบบระบบรวบรวมนา้ เสีย : ท่อเสริมใยแก้ว ชัน
้ PN 2.5 SN 2500
ขนาด dia 300-700 มม. ความยาวรวม 9,036 ม.
l ออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ความสามารถในการบาบัด 8,500 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบระบบผลิตนา้ ประปา ขนาด 9,000 ลบ.ม./วัน
l ออกแบบระบบดับเพลิง

18 กันยายน
2539

18 กุมภาพันธ์
2540

บริษทั สวนอุตสาหกรรม
สิงห์บรุ ีพฒั นา จากัด

220.0

l

24 มิถนุ ายน
2546

19 ธันวาคม
2546

บริษทั ท่าอากาศยานสากล
กรุงเทพแห่งใหม่ จากัด

767.0

อัตราการไหล 350 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 7,000 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : ระบบ Hybrid Anaerobic และ ระบบตะกอนเร่ ง แบบสองขัน
้ ตอน
สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบผลิตนา้ ประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

15. การออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมสิงห์บรุ ีพฒั นา
อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี

สวนอุตสาหกรรมสิงห์บรุ ีพฒั นา
อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
พื้นทีโ่ ครงการ 1,000 ไร่

16. การปรับปรุงงานออกแบบรายละเอียด
ระบบจ่ายนา้ และระบบรวบรวมนา้ เสีย
สนามบินนานาชาติกรุงเทพแห่งที่ 2
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ จ.สมุทรปราการ
พื้นทีโ่ ครงการ 32.0 ตร.กม.

l

l

ทบทวนงานออกแบบของระบบจ่ายนา้ และระบบรวบรวมนา้ เสีย
รวมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูลการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั
ปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดของระบบจ่ายนา้ และระบบรวบรวมนา้ เสีย
1) ศึกษาทบทวนขนาดท่อส่งนา้ เพือ่ ส่งนา้ ไปยังบริเวณ CFZ Zone และ
Passenger Terminal Complex ตามความต้องการใช้นา้
2) ศึกษาทบทวนขนาดท่อส่งนา้ เพือ่ ส่งนา้ ไปยังอาคารในส่วนรับผิดชอบของการบินไทย
อันประกอบด้วย Thai City, Aircraft Maintenance Facilities, AOT และ
AIMS และ Passenger Terminal Complex
3) ศึกษาทบทวนจุดเชื่อมต่อท่อเข้าและออกจากบริเวณอาคารต่างๆ
4) ศึกษาทบทวนผลกระทบทีเ่ กิดต่อปริมาณนา้ กักเก็บใน Water Storage Reservoir
เนื่องจากความต้องการใช้นา้ ทีเ่ พิม่ ขึ้น
5) ศึกษาทบทวนขนาดท่อรวบรวมนา้ เสียภายใต้ความดัน เพือ่ ส่งไปยังระบบบาบัดนา้ เสีย
6) ศึกษาทบทวนตาแหน่งทีเ่ หมาะสมสาหรับ Sewage Pump Pit เพือ่ รวบรวมนา้ เสีย
จากอาคารต่างๆ จากผังรวมของสนามบิน
7) ศึกษาทบทวนความต้องการของอุปกรณ์วดั ปริมาณนา้ เพือ่ การจัดการการใช้นา้ ทีเ่ หมาะสม
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณู ปโภค ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

เจ้าของโครงการ
วันเริ่มงาน

l

ปรับปรุงข้อกาหนดทางวิชาการ เอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการประมาณราคา

วันสิ้นสุดงาน

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

