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

งาน งาน งาน งาน

FS DD CS O&M

1.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยีของ   ถนนรามค าแหง กรุงเทพมหานคร  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี X พ.ศ. 2529 บริษทั โอสถสภา -

 บริษทั โอสถสภา (เตก๊เฮงหยู) จ ากดั   ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมผลติเครื่องดืม่ลโิพวตินัด ียาทมัใจ ลูกอมโอเล ่และอืน่ๆ (เตก๊เฮงหยู) จ ากดั

 ซึง่มนี า้ลา้งภาชนะและเครื่องจกัรอปุกรณ์ต่างๆ รวมท ัง้น า้เสยีจากหอ้งน า้-สว้ม  

l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 900 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 600 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี

ระบบบ าบดัน า้เสยีทีป่รบัปรุงใหมด่ดัแปลงมาจากระบบตะกอนเร่งซึง่มอียู่เดมิ ใหส้ามารถรบัน า้เสยี

ไดม้ากขึ้น โดยปรบัปรุงวธิีการเตมิออกซเิจน และสรา้งถงัตกตะกอนและลานตากตะกอนขึ้นเพิม่เตมิ

2.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยีของ  ถนนธนบรุ-ีปากทอ่ กม.40  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมผลติสารเคมี X พ.ศ.2531 บริษทั ไนโตรเคม ีจ ากดั -

 บริษทั ไนโตรเคมอีตุสาหกรรม จ ากดั  ต.บางโพรดั อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 500 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 250 มก./ล.  

 l ระบบบ าบดัน า้เสยี : เป็นระบบบ าบดัทางเคมแีละระบบตะกอนเร่ง

3.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยีของ บริษทั  จ.สมทุรสาคร  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมยอ้มผา้ X พ.ศ.2531 บริษทั วรพรการยอ้ม จ ากดั -

 วรพรการยอ้มและน าสนิการยอ้ม จ ากดั l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี

น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 10,000 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 300 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบบอ่เตมิอากาศ

4.   การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยีของ  อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี  ส ารวจ ออกแบบรายละเอยีด และควบคุมการก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม X X พฤศจกิายน  20 มนีาคม บริษทั อาหารสยาม จ ากดั 6.0

  บริษทั อาหารสยาม จ ากดั  บรรจผุกัและผลไมก้ระป๋อง วตัถดุบิส่วนใหญ่ คอื หน่อไมแ้ละสบัปะรด น า้เสยีส่วนใหญ่มาจาก 2530 2531  

 กระบวนการหลกั 2 อย่าง คอื การตระเตรียมผกัและผลไมก่้อนการบรรจกุระป๋อง และการฆ่าเชื้อโรค

 ดว้ยความรอ้น

l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี

น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 2,500 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 10,000 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี

เป็นระบบบ าบดัแบบ Waste Stabilization Pond ประกอบดว้ย บอ่สูบ

Anaerobic Pond, Facultative Pond และ Polishing Pond

5.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยีของ  นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี X มกราคม กรกฎาคม บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 13.9

 บริษทั ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์จ ากดั  อ.เมอืง จ.ระยอง  ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 2531 2531

 น า้เสยีจากโรงงานมาจาก 2 ส่วนหลกั คอื กระบวนการผลติ และจากหอ้งน า้-หอ้งสว้มของพนกังาน

l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี

น า้เสยีจากโรงงาน  อตัราการไหล 700 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 140 มก./ล.

l กระบวนการทีใ่ชใ้นการบ าบดัน า้เสยี

1.  การบ าบดัน า้เสยีข ัน้ตน้ : ใชว้ธืีทางฟิสกิสแ์ละเคม ีเช่น การใชต้ะแกรง

มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิานลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน

FS DD CS O&M

มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิานลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

    กระบวนการแยกน า้มนัจากน า้เสยี โคแอคกูเลช ัน่ การตากตะกอนและการปรบัสภาพน า้

2.  การบ าบดัน า้เสยีข ัน้ที ่2 : เป็นการบ าบดัทางชีววทิยาแบบตะกอนเร่ง 

    ประกอบดว้ย ถงัเตมิอากาศและ ถงัตกตะกอน 

3.  การก าจดัตะกอน : ตะกอนท ัง้หมดจะถูกรีดน า้ออกก่อนน าไปลานตาก

6.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ  ถนนสุวนิทวงศ ์เขตมนีบรุี  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดและควบคุมงานก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยีส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม X X กมุภาพนัธ์ 10 มถินุายน บริษทั โอสถสภา 10.6

 บริษทั โอสถสภา (เตก๊เฮงหยู) จ ากดั  กรุงเทพมหานคร  ผลติเครื่องดืม่ M-100 และ M-150 น า้เสยีส่วนใหญ่ เกดิจากขบวนการตม้น า้ตาลและน า้ผึ้ง การเตมิ 2532 2532 (เตก๊เฮงหยู) จ ากดั

 หวัเชื้อและกลิน่และสลีงเครื่องผสมอตัโนมตั ิ ถงัพกัน า้ ขบวนการฆ่าเชื้อโรคดว้ยความรอ้นและข ัน้ตอน

 การลา้งขวด และน า้เสยีจากระบบผลติน า้ด ีน า้ลา้งพื้น และน า้ทิ้งจากหอ้งน า้-หอ้งสว้มของพนกังาน

l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี

น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 600 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 700 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี

ระบบบ าบดัทางชีววทิยา แบบระบบตะกอนเร่ง ประกอบดว้ย ตะแกรงดกัขยะ บอ่สูบน า้เสยี 

บอ่ปรบัสภาพน า้ใหเ้ป็นกลาง ถงัเตมิอากาศ ถงัตกตะกอน ถงัเก็บตะกอนส่วนเกนิ 

ถงัฆ่าเชื้อโรค และถงัวดัอตัราการไหลของน า้เสยี

7.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ  นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม X มนีาคม มถินุายน บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 40.0

 บริษทั ไทยซอีารท์ ีจ ากดั  จ.ชลบรุี  ผลติหลอดภาพโทรทศัน ์มรีายละเอยีดดงัน้ี 2532 2532

l ระบบรวบรวมน า้เสยี : ระบบทอ่แยก (separate system) และสถานีสูบน า้

l ระบบบ าบดัน า้เสยี : เป็นระบบบ าบดัทางฟิสกิส-์เคมี

ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 3,000 ลบ.ม./วนั

   

8.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ บริษทั  นิคมอตุสาหกรรมบางกระดี่  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี X มนีาคม สงิหาคม บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 40.0

 โตชิบา ดสิเพลดไิวส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  จ.ปทมุธานี  ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมผลติหลอดคาโทดเรยข์องโทรทศัน ์และอปุกรณ์ทางไฟฟ้า 2532 2532

  น า้เสยีส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย สารไฮโดรฟลูออริค กรด ด่าง และโลหะหนกั เช่น 

 โครเมีย่ม ตะกัว่ สงักะส ีและแคดเมีย่ม

l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี

น า้เสยีจากกระบวนการทีม่กีรดไฮโดรฟลูออริค

ปริมาณน า้เสยี 444 ลบ.ม./วนั ปริมาณฟลูออไรด ์ 424 มก./ล.,pH 2-4

น า้เสยีจากกระบวนการอืน่ๆ

ปริมาณน า้เสยี 1,896 ลบ.ม./วนั ปริมาณของแขง็แขวนลอย  170 มก./ล.

ปริมาณโครเมีย่ม 13 มก./ล., ปริมาณตะกัว่  15 มก./ล.

ปริมาณสงักะส ี22 มก./ล., ปริมาณแคดเมีย่ม 0.004 มก./ล.

l กระบวนการทีใ่ชใ้นการบ าบดัน า้เสยี
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มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิานลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

1.  การบ าบดักรดไฮโดรฟลูออริคและความเขม้ขน้ของตะกอนใหน้อ้ยกว่า 5 มก./ล. คอื 

    โคแอกคูเลช ัน่ 2 ข ัน้ตอน และการตกตะกอนและผา่นถงักรองทรายอดัความดนัก่อนน าตะกอนไปทิ้ง

2.  การบ าบดัน า้เสยีจากกระบวนการผลติอืน่ๆ : ใชก้ระบวนการแบบไฮดรอกไซด์

    แลว้ส่งเขา้สู่กระบวนการตกตะกอนแบบซลัไฟด์

3.  การก าจดัตะกอน : ถงัเก็บตะกอน ถงัอดัตะกอน และการรีดน า้ออกโดยใช ้ Filter Press  

9.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ  ต.คลองใหม ่อ.สามพราน จ.นครปฐม  ออกแบบและควบคุมการก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยีของโรงงานฟอกยอ้ม X X พฤศจกิายน เมษายน บริษทั ลวีวิฒันฟ์อกยอ้ม จ ากดั 15.0

 บริษทั ลวีวิฒันฟ์อกยอ้ม จ ากดั l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี 2532 2533

น า้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมฟอกยอ้ม อตัราการไหล 1,000 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 600 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี

ระบบบ าบดัทางชีววทิยาแบบระบบตะกอนเร่ง ประกอบดว้ย บอ่พกัน า้เสยี

ถงัเตมิอากาศ ถงัตกตะกอน ถงัฆ่าเชื้อโรค บอ่ท าความสะอาดน า้เสยีและบอ่ผกัตบชวา

 ออกแบบงานโครงสรา้ง งานไฟฟ้าก าลงัและควบคุมของระบบบ าบดัน า้เสยี

   

10.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ  14/1 หมูท่ี ่6 ต.นาดี  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม X ธนัวาคม เมษายน  บริษทั เค.เวลิดเ์ทก็ซไ์ทล ์จ ากดั 30.0

 บริษทั เค. เวลิด ์เทก็ซไ์ทล ์จ ากดั   อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี 2532 2533  

น า้เสยีจากโรงงานทอผา้ อตัราการไหล 4,800 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 350 มก./ล.

l ระบบรวบรวมน า้เสยี

ระบบทอ่แยก (Separate System) และสถานีสูบน า้ (Pumping Station)

l ระบบบ าบดัน า้เสยี

ระบบบ าบดัทางชีววทิยาแบบระบบตะกอนเร่ง ประกอบดว้ย ตะแกรงดกัขยะ บอ่สูบน า้เสยี บอ่ปรบัสภาพ

น า้ใหเ้ป็นกลาง ถงัเตมิอากาศ ถงัตกตะกอน ถงัเก็บตะกอนส่วนเกนิ ถงัฆ่าเชื้อโรค และลานตกตะกอน

11.  โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอยีด  นิคมอตุสาหกรรมชลบรุี (บอ่วนิ) l ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง X มนีาคม มนีาคม บริษทั แอค็ คอนซลัแทน็ส์ 80.0

 ระบบบ าบดัน า้เสยีของนิคมอตุสาหกรรม  อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 8,400  ลบ.ม./วนั 2533 2534 จ ากดั และ บริษทั

 ชลบรุี (บอ่วนิ)  เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั
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12.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ  ถนนพหลโยธิน ต.คูคต  ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีของโครงการจดัสรรทีด่นิ X ธนัวาคม เมษายน บริษทั ดอนเมอืงพฒันา จ ากดั 3.7

 บริษทั ดอนเมอืงพฒันา จ ากดั  อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี 2533 2534

น า้เสยีจากชุมชน ประกอบดว้ย บา้นพกัอาศยั 2,000 หลงัคาเรือน

โรงเรียนอนุบาลและตลาด อตัราการไหล 2,550 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 260 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบบอ่เตมิอากาศ 

ประกอบดว้ย บอ่เตมิอากาศ บอ่ Facultative Pond และบอ่ Polishing Pond

13.  การออกแบบระบบสุขาภบิาลและ   สายการบนิ ของ บริษทั  ออกแบบและก่อสรา้งระบบสุขาภบิาลและระบบบ าบดัน า้เสยีของอาคารโรงครวั ส าหรบัสายการบนิ ของ X ตลุาคม กมุภาพนัธ์ บริษทั สถาปนิก 4.165 ลา้น

 ระบบบ าบดัน า้เสยี ของอาคารโรงครวั   แอรล์งักาเค็ทเทอรร์ิ่ง จ ากดั  บริษทั แอรล์งักาเค็ทเทอรร์ิ่ง จ ากดั ในบริเวณสนามบนิระหว่างประเทศนครโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา 2533 2534 หน่ึงรอ้ยสบิ จ ากดั เหรียญสหรฐั

 ส าหรบัสายการบนิ ของบริษทั   ในบริเวณสนามบนิระหว่างประเทศ l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : น า้เสยีจากโรงครวัของสายการบนิ

 แอรล์งักา เค็ทเทอรร์ิ่ง จ ากดั   นครโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา l ระบบบ าบดัน า้เสยี

ประกอบดว้ย บอ่ก าจดัไขมนั (Flotation) และโรงบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง

สามารถบ าบดัน า้เสยีได ้500 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 800 มก./ล. และ

ระบบก าจดัตะกอนส่วนเกนิดว้ยเครื่องรีดตะกอน (Sludge Dewatering Machine)

14.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ  209 หมูท่ี ่1 ถ.เทพารกัษ ์กม.20.5  ส ารวจและออกแบบชยายระบบบ าบดัน า้เสยีจากโรงงานของ บริษทั จเีอฟพที ีจ ากดั X ธนัวาคม 10 เมษายน บริษทั จเีอฟพที ีจ ากดั 35.0

 บริษทั จเีอฟพที ีจ ากดั  อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี 2534 2535

น า้เสยีจากโรงฆ่าไก่ โรงงานท าไสก้รอก และโรงงานขนไก่

อตัราการไหล 5,000 ลบ.ม./วนั  BOD 1,400 มก./ล.  

l ระบบบ าบดัน า้เสยี

ระบบบ าบดัทางชีววทิยาแบบตะกอนเร่งสองข ัน้ตอน (Two Stage Activated Sludge)

15.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ   อ.สามพราน จ.นครปฐม  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี X X พ.ศ.2535 บริษทั มาลสีามพราน จ ากดั -

 โรงงานบริษทั มาลสีามพราน จ ากดั  ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมผลติน า้ผลไมก้ระป๋อง อาหารกระป๋อง

l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี

น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 2,000 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 8,000 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบบ าบดัแบบไรอ้ากาศ และตะกอนเร่ง

 ฝึกอบรมความรูแ้ก่เจา้หนา้ทีค่วบคุมดูแลระบบบ าบดัน า้เสยีและจดัท าเอกสารประกอบการอบรม

16.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานฆ่าสตัว ์ X พ.ศ.2535 บริษทั ซพีฟู้ีดส ์จ ากดั -

 บริษทั ซพีฟู้ีดส ์จ ากดั l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี

น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 2,000 ลบ.ม./วนั  ปริมาณ BOD 800 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี : เป็นระบบตะกอนเร่ง

17.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ของ  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมผลตินม X พ.ศ.2537 บริษทั อตุสาหกรรมนมไทย -
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ระยะเวลาปฏบิตังิานลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 บริษทั อตุสาหกรรมนมไทย จ ากดั l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : น า้เสยีจากโรงงาน อตัราการไหล 700 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 1,500 มก./ล. จ ากดั

l ระบบบ าบดัน า้เสยี : เป็นระบบตะกอนเร่งแบบสองข ัน้ตอน

18.  โครงการส ารวจออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี  โรงพยาบาลสงขลาแหง่ใหม่ l ศึกษา ส ารวจ และเก็บขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่น าไปใชใ้นการออกแบบ X 30 สงิหาคม 28 ตลุาคม จงัหวดัสงขลา 25.0

 ของโรงพยาบาลสงขลาแหง่ใหม ่  ต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา l จดัเตรียมเกณฑก์ าหนดในการออกแบบรายละเอยีด 2538 2538

 ต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา l ศึกษารายละเอยีดเพือ่ใชใ้นการออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมน า้เสยี

l ศึกษารายละเอยีดเพือ่ใชใ้นการออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี

l ออกแบบรายละเอยีดเพือ่งานก่อสรา้ง ระบบรวบรวม น า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี

เพือ่รองรบัน า้เสยีส าหรบัโรงพยาบาล 508 เตยีง ขยายไปได ้650 เตยีง

ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง ชนิด Extedned Aeration ขนาด 1,000 ลบ.ม./วนั

l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง 

คู่มอืการด าเนินการระบบและเอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคาท ัง้หมด

19.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  ตกึชา้ง สีแ่ยกรชัโยธิน l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง X 26 ตลุาคม  มกราคม บริษทั ธรรมธานี จ ากดั 19.6

 และระบบปรบัปรุงน า้กลบัมาใชใ้หมข่องตกึชา้ง  ถนนพหลโยธิน กทม. ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 1,000 ลบ.ม./วนั และระบบการน าน า้กลบัมาใชใ้หม่ 2538 2539

 l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง 

และเอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคาท ัง้หมด 

20.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี แบบระบบบ าบดัทางเคมแีละระบบตะกอนเร่ง X X เมษายน กนัยายน บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 64.2

 ของบริษทั ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์จ ากดั  จ.ระยอง ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 2,300 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 300 มก./ล. 2539 2539

l ฝึกอบรมความรูแ้ก่เจา้หนา้ทีค่วบคุมดูแลระบบบ าบดัน า้เสยีและจดัท าคู่มอืควบคุมดูแลระบบบ าบดัน า้เสยี

21.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  เขตอตุสาหกรรมเครือซเีมนตไ์ทย l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี แบบระบบบ าบดัทางเคมแีละระบบตะกอนเร่ง X กมุภาพนัธ์ กรกฎาคม บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 50.1

 ของบริษทั ซอีารท์ ีดสิเพลย ์เทคโนโลย ีจ ากดั  จงัหวดัระยอง ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 3,775 ลบ.ม./วนั 2540 2540

l ระบบน าน า้เสยีกลบัไปใชป้ระโยชน ์เช่น รดน า้ตน้ไม ้น า้หลอ่เยน็ น า้ชะลา้งสุขภณัฑ์

22.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี แบบระบบบ าบดัทางเคมแีละระบบก าจดัโลหะหนกัทางเคม ี X 26 สงิหาคม 25 ตลุาคม บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 12.2

 ของบริษทั ไทยซอีารท์ ีจ ากดั  จ.ชลบรุี ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 6,000 ลบ.ม./วนั 2540 2540

23.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  โรงงานกรีนสปอต สาขาสุราษฎรธ์านี l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง X X X 20 ตลุาคม 19 ธนัวาคม บริษทั กรีนสปอต 25.0

 โรงงาน กรีนสปอต สาขาสุราษฎรธ์านี  ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 41 ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 880 ลบ.ม./วนั และสามารถต่อขยายใหร้บัน า้เสยีไดร้วมท ัง้สิ้น 2540 2540 (ประเทศไทย) จ ากดั

 ของบริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั  อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี 1,760 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 3,000 มก./ล.

 l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง 

และเอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคาท ัง้หมด 
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l ใหค้ าปรึกษาระหว่างการก่อสรา้งและระหว่างการควบคุมดูแลระบบ

24.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  นิคมอตุสาหกรรมบางปู l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง X 14 สงิหาคม 15 พฤศจกิายน บริษทั เคมทีรีดท์

 ของนิคมอตุสาหกรรมบางปู  จ.สมทุรปราการ ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 30,000 ลบ.ม./วนั ปริมาณ BOD 500 มก./ล. 2541 2541 (ประเทศไทย) จ ากดั

25.  การออกแบบก่อสรา้งเพือ่การปรบัปรุง  โรงงานกรีนสปอต รงัสติ l ออกแบบรายละเอยีด เพือ่การปรบัปรุงและขยายระบบบ าบดัน า้เสยีของโรงงาน กรีนสปอต รงัสติ X 20 กมุภาพนัธ์ 10 พฤษภาคม บริษทั กรีนสปอต 57.6

 และขยายระบบบ าบดัน า้เสยี  ถนนรงัสติ-นครนายก เพือ่ใหส้ามารถรองรบัแผนการขยายโรงงานในปี พ.ศ.2542 โดยใชพ้ื้นทีด่นิ ไมเ่กนิ 16 ไร่ 2542 2542 (ประเทศไทย) จ ากดั

 โรงงานกรีนสปอต รงัสติ ของ  ต.ประชาธิปตัย ์อ.ธญับรุี จ.ปทมุธานี ในพื้นทีร่ะบบบ าบดัน า้เสยีปจัจบุนั  

 บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั  l ความสามารถของโรงบ าบดัน า้เสยี : 

 - สามารถบ าบดัน า้เสยีได ้6,200 ลบ.ม./วนั

 - ค่า BOD น า้เขา้ 3,000 มก./ลติร

 - น า้ทีบ่  าบดัแลว้มคุีณภาพตามมาตรฐานน า้ทิ้งของกระทรวงอตุสาหกรรม

l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง

และเอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคาท ัง้หมด 

26.  การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยีของ  ต.บา้นแพง อ.ทา่ลาด จ.นครพนม l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพแบบบอ่หมกั (Anaerobic Pond) และแบบบอ่ผึง่ X 15 มนีาคม 30 เมษายน บริษทั มาลสีามพราน จ ากดั 9.84

 บริษทั มาลสีามพราน จ ากดั (มหาชน)  (Facultative Pond) ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 600 ลบ.ม./วนั น า้เสยีมค่ีา BOD 4,000 มก./ล. 2542 2542 (มหาชน)

 โรงงานจงัหวดันครพนม l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง 

และเอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคาท ัง้หมด

27.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  จ.ชลบรุี  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีจากการผลติโพลเีอสเตอร์ X 16 พฤษภาคม 26 พฤศจกิายน บริษทั ไทยโพลเีอสเตอร ์จ ากดั 45.0

 ขนาด 2,200 ลบ.ม./วนั ของ โรงงาน l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : อตัราการไหล 2,200 ลบ.ม./วนั  BOD 5,300 มก./ล. 2545 2545

 บริษทั ไทยโพลเีอสเตอร ์จ ากดั l ระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบบ าบดัแบบตะกอนเร่ง แบบสองข ัน้ตอน (Two Stage Activated Sludge)

28.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  จ.ราชบรุี  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีจากการยอ้มผา้ X 26 กรกฎาคม 12 พฤศจกิายน บริษทั อนิฟินิท โปรเกรส 45.0

 ขนาด 4,000 ลบ.ม./วนั ของโรงงานฟอกยอ้ม l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : อตัราการไหล 4,000 ลบ.ม./วนั BOD 400  มก./ล. 2545 2545  เทก็ซไ์ทล ์จ ากดั

 จงัหวดัราชบรุี l ระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบบ าบดัทางชีววทิยา แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)

29.  งานออกแบบการปรบัปรุงเพือ่เพิม่  นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก l ออกแบบรายละเอยีดเพือ่การปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง จากเดมิซึง่มี X 26 มนีาคม 31 พฤษภาคม บริษทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรียล 77.71

 ประสทิธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสยี  (มาบตาพดุ) อ.เมอืง จ.ระยอง ความสามารถในการรบัอตัราการไหล 12,000 ลบ.ม./วนั และค่าบโีอด ี750 มก./ล. 2546 2546 เอสเตท จ ากดั

 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก ใหส้ามารถรบัอตัราการไหล 30,000 ลบ.ม./วนั และค่าบโีอด ี500 มก./ล.

 (มาบตาพดุ) ระยะที ่2

30.  การออกแบบโรงบ าบดัน า้เสยีตอนที ่2  ทา่อากาศยานสากลกรุงเทพแหง่ที ่2 l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง X 17 มถินุายน 15 สงิหาคม บริษทั ทา่อากาศยานสากล 297.90

 ของสนามบนิสุวรรณภูมิ  (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ จ.สมทุรปราการ ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 9,000 ลบ.ม./วนั 2547 2547 กรุงเทพแหง่ใหม ่จ ากดั

 พื้นทีโ่ครงการ 32.0 ตร.กม. l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง 
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และเอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคาท ัง้หมด

31.  งานศึกษาออกแบบเพือ่ปรบัปรุง  อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี l น า้เสยีของอาหารสยาม  แบง่เป็น 3 ส่วน คอื น า้เสยีจากกระบวนการผลติ น า้เสยีจากกระบวนการ X 28 มนีาคม 20 มถินุายน บริษทั อาหารสยาม 40.41

 ระบบบ าบดัน า้เสยีโรงงานอาหารสยาม  Deionization และน า้เสยีจากส านกังานและบา้นพกั (Domestic Westewater) 2549 2549 จ ากดั (มหาชน) 

 อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี l ระบบบ าบดัน า้เสยีของโรงงานอาหารสยามเดมิ ประกอบดว้ย ระบบบ าบดัแบบ UASB  

ตามดว้ยระบบบ าบดัแบบบอ่ผึง่ โดยสภาพปญัหาทีเ่กดิขึ้นหลงัจากการทิ้งน า้ทีเ่กดิจาก

กระบวนการ Demineralization  ท าใหก้ระบวนบ าบดัน า้เสยีทีม่อียู่ไมส่ามารถบ าบดัน า้เสยี

ไดต้ามมาตรฐานน า้ทิ้งของกรมโรงงานอตุสาหกรรม

l การออกแบบปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีใหส้ามารถรบัปริมาณน า้เสยีไดสู้งสุด 4,000 ลบ.ม./วนั 

ปริมาณน า้เสยีเฉลีย่ 2,520 ลบ.ม./วนั ค่า COD สูงสุด 10,000 มก./ล.

และ ค่า COD เฉลีย่ 6,850 มก./ล. ประกอบดว้ย

- การปรบัปรุงบอ่ การปรบัปรุงระบบควบคุมและระบบกระจายน า้เขา้ของระบบ UASB

- การปรบัปรุงเพิม่ปริมาตร Anaerobic Pond ก่อสรา้งระบบกระจายน า้เขา้ ปรบัทศิทางการไหลของน า้

  และก่อสรา้งระบบสูบน า้หมนุเวยีน เพือ่เพิม่ความสามารถในการรองรบัน า้เสยีของบอ่ผึง่เดมิ  

- ก่อสรา้งบอ่ Wet Land เพิม่เตมิเพือ่ก าจดัสารอนิทรียใ์หม้ค่ีาตามมาตรฐานน า้ทิ้ง

  ก่อนทีจ่ะปลอ่ยน า้ลงสู่ทางระบายน า้สาธารณะ

32.  งานศึกษาออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี  อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยีจากกระบวนการ Deionization (DI) X 19 กนัยายน 22 พฤศจกิายน บริษทั อาหารสยาม 15.78

 Deionization โรงงานอาหารสยาม น า้เสยี DI เป็นน า้เสยีทีเ่กดิจากกระบวนการลา้งถงั Ion exchange ซึง่ประกอบดว้ย 2550 2550 จ ากดั (มหาชน) 

 อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี ถงั Cationic resin และ Anionic resin ซึง่มคีวามผนัแปรดา้น pH สูง และมปีริมาณซลัเฟต

ในน า้เสยีสูง (40,000-60,000 มก./ล.)

l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : อตัราการไหล 400 ลบ.ม./วนั ค่าซโีอด ี2,200 มก./ล. ค่าบโีอด ี1,100 มก./ล.

l ระบบบ าบดัน า้เสยี : Sequencing Batch Reactor 

33.  การออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  นิคมอตุสาหกรรมนวนคร จ.ปทมุธานี  ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีจากการผลติน า้ชา น า้ผลไม ้เบเกอรี่ X 27 กนัยายน ธนัวาคม บริษทั โออชิิเทรดดิ้ง จ ากดั 45.0

 ของโรงงานโออชิิ ทีนิ่คมอตุสาหกรรมนวนคร  นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบรุี l ระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบ HYBRID UASB และ AEROBIC FIXED FILM 2550 2550 (นวนคร)

 และนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี 40.0

นวนคร : อตัราการไหล 3,000  ลบ.ม./วนั BOD 1,200  มก./ล. (อมตะนคร)

อมตะนคร : อตัราการไหล 2,000  ลบ.ม./วนั BOD 2,000  มก./ล.

34.  งานศึกษาความเป็นไปไดแ้ละทางเลอืก  นิคมอตุสาหกรรมตะวนัออก l งานตรวจสอบขอ้มลูระบบบ าบดัน า้เสยีเดมิและสรุปเป้าหมายของเจา้ของโครงการ X 27 สงิหาคม 30 ธนัวาคม บริษทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรียล 382.70

 ในการปรบัปรุงขยายระบบบ าบดัน า้เสยี  อ.เมอืง จ.ระยอง l การจ าลอง (Simulation) ระบบบ าบดัน า้เสยีเดมิ โดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 2551 2551 เอสเตท จ ากดั

 นิคมอตุสาหกรรมตะวนัออก โดยโปรแกรม Biowin

l การจ าลอง (Simulation) ระบบบ าบดัน า้เสยีทีส่ภาวะเป้าหมาย โดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
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โดยโปรแกรม Biowin และระบสุ่วนทีต่อ้งปรบัปรุงเพิม่เตมิ

l งานก าหนดทางเลอืกและการจ าลอง (Simulation) แต่ละทางเลอืกของการปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี

โดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์โดยโปรแกรม Biowin

l งานเปรียบเทยีบทางเลอืกแต่ละทางเลอืก โดยพจิารณาท ัง้ดา้นเทคนิค ค่าก่อสรา้ง 

การควบคุมและดูแลรกัษา และสรุปทางเลอืกทีเ่หมาะสม

l งานจดัท าแบบเบื้องตน้ (Conceptual Design) ในการปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี

ตามทางเลอืกทีเ่หมาะสมและประมาณราคาค่าก่อสรา้งเบื้องตน้

l จดัท ารายงานศึกษาความเป็นไปไดแ้ละทางเลอืกในการปรบัปรุงขยายระบบบ าบดัน า้เสยี

เสนอกบัเจา้ของโครงการ

สรุปทางเลอืกทีเ่หมาะสม : การปรบัปรุงเป็นระบบ Contact Stabilization Activated Sludge

(CSAS) ปจัจบุนัสามารถรบัปริมาณน า้เสยีประมาณ 40,000 ลบ.ม./วนั 

ปรบัปรุงใหส้ามารถรบัปริมาณน า้เสยีได ้60,000 ลบ.ม./วนั ทีค่่าบโีอด ี200 มก./ล. 

35.  งานออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี  นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก l ออกแบบปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีเดมิแบบ Activated Sludge มคีวามสามารถในการรบัปริมาณ X 2 เมษายน 13 พฤษภาคม บริษทั อสีเทริน์ อนิดสัเตรียล 156.42

 (ปรบัปรุง) นิคมอตุสาหกรรมเหมราช  (มาบตาพดุ) อ.เมอืง จ.ระยอง น า้เสยีประมาณ 40,000 ลบ.ม./วนั ทีบ่โีอด ี200 มก./ล. ปรบัปรุงใหเ้ป็นรูปแบบของ Contact 2552 2553 เอสเตท จ ากดั

 ตะวนัออก (มาบตาพดุ) Stabilization Activated Sludge (CAAS) ขนาด 60,000 ลบ.ม./วนั ค่าบโีอด ี200 มก./ล. 

36.  โครงการออกแบบรายละเอยีดปรบัปรุง  จ.พระนครศรีอยุธยา l การคดัเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมส าหรบัระบบบ าบดัน า้เสยี X X 5 สงิหาคม มนีาคม บริษทั โอสถสภา จ ากดั 79.79

 ระบบบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานอยุธยา l ออกแบบปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีเดมิแบบ Aerated Laoon ขนาด 1,600 ลบ.ม/วนั 2553 2554

 ของบริษทั โอสถสภา จ ากดั เป็นระบบบ าบดัน า้เสยีแบบ Modified Sequencing Batch Reactor ซึง่เป็นระบบทีผ่สมผสานกนั

ระหว่างระบบ Activated Sludge และ Sequencing Batch Reactor โดยจะมกีารท างานทีน่ าขอ้ดี

ท ัง้สองระบบมาไวด้ว้ยกนั คอื น า้เสยีเขา้ระบบจะไหลเขา้แบบต่อเน่ือง และก าจดัมลสารในถงัเตมิอากาศ

ส่วนถงั SBR จะท าหนา้ทีแ่ทนถงัตกตะกอนท าใหไ้มต่อ้งใชเ้ครื่องกวาดตะกอนกน้ถงัตกตะกอนเหมอืน

ระบบ Activated Sludge ท ัว่ไป  

l ลกัษณะสมบตัขิองน า้เสยี : น า้เสยีจากโรงงานผลติเครื่องดืม่ พนกังาน และโรงอาหาร 

อตัราการไหล 2,500 ลบ.ม./วนั ค่าบโีอด ีBOD 500 มก./ล.

37.  งานจา้งทีป่รึกษาโครงการปรบัปรุง/ก่อสรา้ง  นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก l การรวบรวมและทบทวนขอ้มลูการออกแบบเดมิ X 11 ตลุาคม 2 กรกฎาคม บริษทั พทีที ีฟีนอล จ ากดั 320.68

 ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงงานผลติฟีนอล ของ  (มาบตาพตุ) จงัหวดัระยอง l การส ารวจพื้นทีป่รบัปรุง/ก่อสรา้ง 2555 2556

 บริษทั พทีที ีฟีนอล จ ากดั l การก าหนดเกณฑก์ารออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี

l การออกแบบข ัน้หลกัการ (Conceptual Design) ส าหรบัการปรบัปรุงขยายระบบบ าบดัน า้เสยี

ตามทางเลอืกต่างๆ พรอ้มท ัง้ประเมนิค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้ง และการเดนิระบบและบ ารุงรกัษา

l การจ าลอง (Simulation) แต่ละทางเลอืกของการปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี โดยใชแ้บบจ าลอง
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน

FS DD CS O&M

มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิานลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ทางคณิตศาสตร ์โดยโปรแกรม Biowin

l การวเิคราะหแ์ละสรุปทางเลอืกทีเ่หมาะสม : กระบวนการบ าบดัทางชีวภาพแบบ MEMBRANE

BIOREACTOR (เพิม่ความสามารถในการรบัน า้เสยีจาก 1,000 ลบ.ม./วนั เป็น 2,750 ลบ.ม./วนั    

ทีค่่าซโีอดนี า้เสยีเขา้ระบบชีวภาพ 3,500 มก./ล.)

l การจดัท าแบบข ัน้หลกัการ (Conceptual Design) ส าหรบัทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการปรบัปรุง/

ก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี

l การจดัท าเอกสารประกวดราคา ขอบเขตงานจดัจา้งผูร้บัเหมา และการคดัเลอืกผูเ้ขา้ประกวดราคา

หมายเหต ุ :   งาน FS หมายถงึ งานศึกษาความเหมาะสม      งาน DD หมายถงึ งานออกแบบรายละเอยีดและจดัท าเอกสารประกวดราคา     งาน CS หมายถงึ งานควบคมุงานกอ่สรา้ง      งาน O&M หมายถงึ งานฝึกอบรมใหค้วามรูแ้กเ่จา้หนา้ที่ควบคมุดูแลระบบ


