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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

1.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียของ
บริษทั โอสถสภา (เต๊กเฮงหยู) จากัด

ถนนรามคาแหง กรุงเทพมหานคร

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดืม่ ลิโพวิตนั ดี ยาทัมใจ ลูกอมโอเล่ และอืน่ ๆ
ซึง่ มีนา้ ล้างภาชนะและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ นา้ เสียจากห้องนา้ -ส้วม
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย : นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 900 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 600 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย
ระบบบาบัดนา้ เสียทีป่ รับปรุงใหม่ดดั แปลงมาจากระบบตะกอนเร่งซึง่ มีอยู่เดิม ให้สามารถรับนา้ เสีย
ได้มากขึ้น โดยปรับปรุงวิธีการเติมออกซิเจน และสร้างถังตกตะกอนและลานตากตะกอนขึ้นเพิม่ เติม

2.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียของ
บริษทั ไนโตรเคมีอตุ สาหกรรม จากัด

ถนนธนบุร-ี ปากท่อ กม.40
ต.บางโพรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย : นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 500 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 250 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : เป็ นระบบบาบัดทางเคมีและระบบตะกอนเร่ ง

3.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียของ บริษทั
วรพรการย้อมและนาสินการย้อม จากัด

จ.สมุทรสาคร

4.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียของ
บริษทั อาหารสยาม จากัด

5.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียของ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จากัด

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M
X

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

พ.ศ. 2529

บริษทั โอสถสภา
(เต๊กเฮงหยู) จากัด

-

X

พ.ศ.2531

บริษทั ไนโตรเคมี จากัด

-

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมย้อมผ้า
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 10,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 300 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : ระบบบ่อเติมอากาศ

X

พ.ศ.2531

บริษทั วรพรการย้อม จากัด

-

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

สารวจ ออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างระบบบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บรรจุผกั และผลไม้กระป๋ อง วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ คือ หน่อไม้และสับปะรด นา้ เสียส่วนใหญ่มาจาก
กระบวนการหลัก 2 อย่าง คือ การตระเตรียมผักและผลไม้ก่อนการบรรจุกระป๋ อง และการฆ่าเชื้อโรค
ด้วยความร้อน
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 2,500 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 10,000 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย
เป็ นระบบบาบัดแบบ Waste Stabilization Pond ประกอบด้วย บ่อสูบ
Anaerobic Pond, Facultative Pond และ Polishing Pond

X

พฤศจิกายน
2530

20 มีนาคม
2531

บริษทั อาหารสยาม จากัด

6.0

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลาสติก
นา้ เสียจากโรงงานมาจาก 2 ส่วนหลัก คือ กระบวนการผลิต และจากห้องนา้ -ห้องส้วมของพนักงาน
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 700 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 140 มก./ล.
l กระบวนการทีใ่ ช้ในการบาบัดนา้ เสีย
1. การบาบัดนา้ เสียขัน้ ต้น : ใช้วธื ีทางฟิ สกิ ส์และเคมี เช่น การใช้ตะแกรง

X

มกราคม
2531

กรกฎาคม
2531

บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด

13.9

X
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

กุมภาพันธ์
2532

10 มิถนุ ายน
2532

บริษทั โอสถสภา
(เต๊กเฮงหยู) จากัด

10.6

กระบวนการแยกนา้ มันจากนา้ เสีย โคแอคกูเลชัน่ การตากตะกอนและการปรับสภาพนา้
2. การบาบัดนา้ เสียขัน้ ที่ 2 : เป็ นการบาบัดทางชีววิทยาแบบตะกอนเร่ง
ประกอบด้วย ถังเติมอากาศและ ถังตกตะกอน
3. การกาจัดตะกอน : ตะกอนทัง้ หมดจะถูกรีดนา้ ออกก่อนนาไปลานตาก
6.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ
บริษทั โอสถสภา (เต๊กเฮงหยู) จากัด

ถนนสุวนิ ทวงศ์ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร

สารวจและออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างระบบบาบัดนา้ เสียสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องดืม่ M-100 และ M-150 นา้ เสียส่วนใหญ่ เกิดจากขบวนการต้มนา้ ตาลและนา้ ผึ้ง การเติม
หัวเชื้อและกลิน่ และสีลงเครื่องผสมอัตโนมัติ ถังพักนา้ ขบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนและขัน้ ตอน
การล้างขวด และนา้ เสียจากระบบผลิตนา้ ดี นา้ ล้างพื้น และนา้ ทิ้งจากห้องนา้ -ห้องส้วมของพนักงาน
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 600 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 700 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย
ระบบบาบัดทางชีววิทยา แบบระบบตะกอนเร่ง ประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะ บ่อสูบนา้ เสีย
บ่อปรับสภาพนา้ ให้เป็ นกลาง ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน
ถังฆ่าเชื้อโรค และถังวัดอัตราการไหลของนา้ เสีย

X

X

7.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ
บริษทั ไทยซีอาร์ที จากัด

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จ.ชลบุรี

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตหลอดภาพโทรทัศน์ มีรายละเอียดดังนี้
l ระบบรวบรวมนา้ เสีย : ระบบท่อแยก (separate system) และสถานีสูบนา้
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : เป็ นระบบบาบัดทางฟิ สก
ิ ส์-เคมี
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย : นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 3,000 ลบ.ม./วัน

X

มีนาคม
2532

มิถนุ ายน
2532

บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด

40.0

8.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ บริษทั
โตชิบา ดิสเพลดิไวส์ (ประเทศไทย) จากัด

นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่
จ.ปทุมธานี

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหลอดคาโทดเรย์ของโทรทัศน์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้ า
นา้ เสียส่วนใหญ่ ประกอบด้วย สารไฮโดรฟลูออริค กรด ด่าง และโลหะหนัก เช่น
โครเมีย่ ม ตะกัว่ สังกะสี และแคดเมีย่ ม
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากกระบวนการทีม่ กี รดไฮโดรฟลูออริค
ปริมาณนา้ เสีย 444 ลบ.ม./วัน ปริมาณฟลูออไรด์ 424 มก./ล.,pH 2-4
นา้ เสียจากกระบวนการอืน่ ๆ
ปริมาณนา้ เสีย 1,896 ลบ.ม./วัน ปริมาณของแข็งแขวนลอย 170 มก./ล.
ปริมาณโครเมีย่ ม 13 มก./ล., ปริมาณตะกัว่ 15 มก./ล.
ปริมาณสังกะสี 22 มก./ล., ปริมาณแคดเมีย่ ม 0.004 มก./ล.
l กระบวนการทีใ่ ช้ในการบาบัดนา้ เสีย

X

มีนาคม
2532

สิงหาคม
2532

บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด

40.0
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

พฤศจิกายน
2532

เมษายน
2533

บริษทั ลีววิ ฒั น์ฟอกย้อม จากัด

15.0

1. การบาบัดกรดไฮโดรฟลูออริคและความเข้มข้นของตะกอนให้นอ้ ยกว่า 5 มก./ล. คือ
โคแอกคูเลชัน่ 2 ขัน้ ตอน และการตกตะกอนและผ่านถังกรองทรายอัดความดันก่อนนาตะกอนไปทิ้ง
2. การบาบัดนา้ เสียจากกระบวนการผลิตอืน่ ๆ : ใช้กระบวนการแบบไฮดรอกไซด์
แล้วส่งเข้าสู่กระบวนการตกตะกอนแบบซัลไฟด์
3. การกาจัดตะกอน : ถังเก็บตะกอน ถังอัดตะกอน และการรีดนา้ ออกโดยใช้ Filter Press
9.

การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ
บริษทั ลีววิ ฒั น์ฟอกย้อม จากัด

ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบบาบัดนา้ เสียของโรงงานฟอกย้อม
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม อัตราการไหล 1,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 600 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย
ระบบบาบัดทางชีววิทยาแบบระบบตะกอนเร่ง ประกอบด้วย บ่อพักนา้ เสีย
ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังฆ่าเชื้อโรค บ่อทาความสะอาดนา้ เสียและบ่อผักตบชวา
ออกแบบงานโครงสร้าง งานไฟฟ้ ากาลังและควบคุมของระบบบาบัดนา้ เสีย

X

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมนา้ เสียและระบบบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงงานทอผ้า อัตราการไหล 4,800 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 350 มก./ล.
l ระบบรวบรวมนา้ เสีย
ระบบท่อแยก (Separate System) และสถานีสูบนา้ (Pumping Station)
l ระบบบาบัดนา้ เสีย
ระบบบาบัดทางชีววิทยาแบบระบบตะกอนเร่ง ประกอบด้วย ตะแกรงดักขยะ บ่อสูบนา้ เสีย บ่อปรับสภาพ
นา้ ให้เป็ นกลาง ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน ถังฆ่าเชื้อโรค และลานตกตะกอน

X

ธันวาคม
2532

เมษายน
2533

บริษทั เค.เวิลด์เท็กซ์ไทล์ จากัด

30.0

l

X

มีนาคม
2533

มีนาคม
2534

บริษทั แอ็ค คอนซัลแท็นส์
จากัด และ บริษทั
เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด

80.0

l

10. การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ
บริษทั เค. เวิลด์ เท็กซ์ไทล์ จากัด

14/1 หมูท่ ่ี 6 ต.นาดี
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

11. โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด
ระบบบาบัดนา้ เสียของนิคมอุตสาหกรรม
ชลบุรี (บ่อวิน)

นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน)
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

l

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบบาบัดนา้ เสีย แบบตะกอนเร่ง
ขีดความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 8,400 ลบ.ม./วัน

X
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

12. การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ
บริษทั ดอนเมืองพัฒนา จากัด

ถนนพหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

13. การออกแบบระบบสุขาภิบาลและ
ระบบบาบัดนา้ เสีย ของอาคารโรงครัว
สาหรับสายการบิน ของบริษทั
แอร์ลงั กา เค็ทเทอร์ร่ิง จากัด

สายการบิน ของ บริษทั
แอร์ลงั กาเค็ทเทอร์ร่ิง จากัด
ในบริเวณสนามบินระหว่างประเทศ
นครโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา

14. การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ
บริษทั จีเอฟพีที จากัด

209 หมูท่ ่ี 1 ถ.เทพารักษ์ กม.20.5
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

15. การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ
โรงงานบริษทั มาลีสามพราน จากัด

อ.สามพราน จ.นครปฐม

รายละเอียดของโครงการ
ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียของโครงการจัดสรรทีด่ นิ
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากชุมชน ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย 2,000 หลังคาเรือน
โรงเรียนอนุบาลและตลาด อัตราการไหล 2,550 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 260 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : ระบบบาบัดนา้ เสียแบบบ่อเติมอากาศ
ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ บ่อ Facultative Pond และบ่อ Polishing Pond

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M
X

l

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

ธันวาคม
2533

เมษายน
2534

บริษทั ดอนเมืองพัฒนา จากัด

3.7

ออกแบบและก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและระบบบาบัดนา้ เสียของอาคารโรงครัว สาหรับสายการบิน ของ
บริษทั แอร์ลงั กาเค็ทเทอร์ร่ิง จากัด ในบริเวณสนามบินระหว่างประเทศนครโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย : นา้ เสียจากโรงครัวของสายการบิน
l ระบบบาบัดนา้ เสีย
ประกอบด้วย บ่อกาจัดไขมัน (Flotation) และโรงบาบัดนา้ เสียแบบตะกอนเร่ง
สามารถบาบัดนา้ เสียได้ 500 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 800 มก./ล. และ
ระบบกาจัดตะกอนส่วนเกินด้วยเครื่องรีดตะกอน (Sludge Dewatering Machine)

X

ตุลาคม
2533

กุมภาพันธ์
2534

บริษทั สถาปนิก
หนึ่งร้อยสิบ จากัด

4.165 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

สารวจและออกแบบชยายระบบบาบัดนา้ เสียจากโรงงานของ บริษทั จีเอฟพีที จากัด
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงฆ่าไก่ โรงงานทาไส้กรอก และโรงงานขนไก่
อัตราการไหล 5,000 ลบ.ม./วัน BOD 1,400 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย
ระบบบาบัดทางชีววิทยาแบบตะกอนเร่งสองขัน้ ตอน (Two Stage Activated Sludge)

X

ธันวาคม
2534

10 เมษายน
2535

บริษทั จีเอฟพีที จากัด

35.0

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนา้ ผลไม้กระป๋ อง อาหารกระป๋ อง
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 2,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 8,000 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : ระบบบาบัดแบบไร้อากาศ และตะกอนเร่ ง
ฝึ กอบรมความรู แ้ ก่เจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแลระบบบาบัดนา้ เสียและจัดทาเอกสารประกอบการอบรม

X

พ.ศ.2535

บริษทั มาลีสามพราน จากัด

-

16. การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ
บริษทั ซีพฟี ้ ดู ส์ จากัด

ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานฆ่าสัตว์
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย
นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 2,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 800 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : เป็ นระบบตะกอนเร่ ง

X

พ.ศ.2535

บริษทั ซีพฟี ้ ดู ส์ จากัด

-

17. การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย ของ

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนม

X

พ.ศ.2537

บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย

-

l

X
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
l

บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จากัด

l

18. โครงการสารวจออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย
ของโรงพยาบาลสงขลาแห่งใหม่
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

โรงพยาบาลสงขลาแห่งใหม่
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

l
l
l
l
l

l

19. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย ตึกช้าง สีแ่ ยกรัชโยธิน
และระบบปรับปรุงนา้ กลับมาใช้ใหม่ของตึกช้าง ถนนพหลโยธิน กทม.

l

l

20. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ของบริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จากัด จ.ระยอง

l

l

21. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย เขตอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย
ของบริษทั ซีอาร์ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี จากัด จังหวัดระยอง

l

l

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย : นา้ เสียจากโรงงาน อัตราการไหล 700 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 1,500 มก./ล.
ระบบบาบัดนา้ เสีย : เป็ นระบบตะกอนเร่งแบบสองขัน้ ตอน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

จากัด

ศึกษา สารวจ และเก็บข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ นาไปใช้ในการออกแบบ
จัดเตรียมเกณฑ์กาหนดในการออกแบบรายละเอียด
ศึกษารายละเอียดเพือ่ ใช้ในการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมนา้ เสีย
ศึกษารายละเอียดเพือ่ ใช้ในการออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
ออกแบบรายละเอียดเพือ่ งานก่อสร้าง ระบบรวบรวม นา้ เสียและระบบบาบัดนา้ เสีย
เพือ่ รองรับนา้ เสียสาหรับโรงพยาบาล 508 เตียง ขยายไปได้ 650 เตียง
ระบบบาบัดนา้ เสีย แบบตะกอนเร่ง ชนิด Extedned Aeration ขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน
จัดทารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
คู่มอื การดาเนินการระบบและเอกสารทีใ่ ช้ในการประกวดราคาทัง้ หมด

X

30 สิงหาคม
2538

28 ตุลาคม
2538

จังหวัดสงขลา

25.0

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียแบบตะกอนเร่ง
ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 1,000 ลบ.ม./วัน และระบบการนานา้ กลับมาใช้ใหม่
จัดทารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
และเอกสารทีใ่ ช้ในการประกวดราคาทัง้ หมด

X

26 ตุลาคม
2538

มกราคม
2539

บริษทั ธรรมธานี จากัด

19.6

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย แบบระบบบาบัดทางเคมีและระบบตะกอนเร่ง
ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 2,300 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 300 มก./ล.
ฝึ กอบรมความรู แ้ ก่เจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแลระบบบาบัดนา้ เสียและจัดทาคู่มอื ควบคุมดูแลระบบบาบัดนา้ เสีย

X

เมษายน
2539

กันยายน
2539

บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด

64.2

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย แบบระบบบาบัดทางเคมีและระบบตะกอนเร่ง
ขีดความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 3,775 ลบ.ม./วัน
ระบบนานา้ เสียกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น รดนา้ ต้นไม้ นา้ หล่อเย็น นา้ ชะล้างสุขภัณฑ์

X

กุมภาพันธ์
2540

กรกฎาคม
2540

บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด

50.1

26 สิงหาคม
2540

25 ตุลาคม
2540

บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด

12.2

20 ตุลาคม
2540

19 ธันวาคม
2540

บริษทั กรีนสปอต
(ประเทศไทย) จากัด

25.0

22. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
ของบริษทั ไทยซีอาร์ที จากัด

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จ.ชลบุรี

l

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย แบบระบบบาบัดทางเคมีและระบบกาจัดโลหะหนักทางเคมี
ขีดความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 6,000 ลบ.ม./วัน

X

23. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
โรงงาน กรีนสปอต สาขาสุราษฎร์ธานี
ของบริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จากัด

โรงงานกรีนสปอต สาขาสุราษฎร์ธานี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

l

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย แบบตะกอนเร่ง
ขีดความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 880 ลบ.ม./วัน และสามารถต่อขยายให้รบั นา้ เสียได้รวมทัง้ สิ้น
1,760 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 3,000 มก./ล.

X

l

จัดทารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
และเอกสารทีใ่ ช้ในการประกวดราคาทัง้ หมด

X

X

X
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

พื้นที่โครงการ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดของโครงการ
l

ให้คาปรึกษาระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการควบคุมดูแลระบบ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

24. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู

นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จ.สมุทรปราการ

l

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียแบบตะกอนเร่ง
ขีดความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 30,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD 500 มก./ล.

X

14 สิงหาคม
2541

15 พฤศจิกายน
2541

บริษทั เคมีทรีดท์
(ประเทศไทย) จากัด

25. การออกแบบก่อสร้างเพือ่ การปรับปรุง
และขยายระบบบาบัดนา้ เสีย
โรงงานกรีนสปอต รังสิต ของ
บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จากัด

โรงงานกรีนสปอต รังสิต
ถนนรังสิต-นครนายก
ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

l

ออกแบบรายละเอียด เพือ่ การปรับปรุงและขยายระบบบาบัดนา้ เสียของโรงงาน กรีนสปอต รังสิต
เพือ่ ให้สามารถรองรับแผนการขยายโรงงานในปี พ.ศ.2542 โดยใช้พ้นื ทีด่ นิ ไม่เกิน 16 ไร่
ในพื้นทีร่ ะบบบาบัดนา้ เสียปัจจุบนั
ความสามารถของโรงบาบัดนา้ เสีย :
- สามารถบาบัดนา้ เสียได้ 6,200 ลบ.ม./วัน
- ค่า BOD นา้ เข้า 3,000 มก./ลิตร
- นา้ ทีบ่ าบัดแล้วมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานนา้ ทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
และเอกสารทีใ่ ช้ในการประกวดราคาทัง้ หมด

X

20 กุมภาพันธ์
2542

10 พฤษภาคม
2542

บริษทั กรีนสปอต
(ประเทศไทย) จากัด

57.6

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบบ่อหมัก (Anaerobic Pond) และแบบบ่อผึง่
(Facultative Pond) ความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 600 ลบ.ม./วัน นา้ เสียมีค่า BOD 4,000 มก./ล.
จัดทารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
และเอกสารทีใ่ ช้ในการประกวดราคาทัง้ หมด

X

15 มีนาคม
2542

30 เมษายน
2542

บริษทั มาลีสามพราน จากัด
(มหาชน)

9.84

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียจากการผลิตโพลีเอสเตอร์
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย : อัตราการไหล 2,200 ลบ.ม./วัน BOD 5,300 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : ระบบบาบัดแบบตะกอนเร่ ง แบบสองขัน
้ ตอน (Two Stage Activated Sludge)

X

16 พฤษภาคม
2545

26 พฤศจิกายน บริษทั ไทยโพลีเอสเตอร์ จากัด
2545

45.0

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียจากการย้อมผ้า
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย : อัตราการไหล 4,000 ลบ.ม./วัน BOD 400 มก./ล.
l ระบบบาบัดนา้ เสีย : ระบบบาบัดทางชีววิทยา แบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge)

X

26 กรกฎาคม
2545

12 พฤศจิกายน
2545

บริษทั อินฟิ นทิ โปรเกรส
เท็กซ์ไทล์ จากัด

45.0

l

l

26. การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียของ
บริษทั มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
โรงงานจังหวัดนครพนม

ต.บ้านแพง อ.ท่าลาด จ.นครพนม

27. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
ขนาด 2,200 ลบ.ม./วัน ของ โรงงาน
บริษทั ไทยโพลีเอสเตอร์ จากัด

จ.ชลบุรี

l

l

l

28. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย จ.ราชบุรี
ขนาด 4,000 ลบ.ม./วัน ของโรงงานฟอกย้อม
จังหวัดราชบุรี

l

29. งานออกแบบการปรับปรุงเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพของระบบบาบัดนา้ เสีย
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) ระยะที่ 2

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) อ.เมือง จ.ระยอง

l

ออกแบบรายละเอียดเพือ่ การปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสีย แบบตะกอนเร่ง จากเดิมซึง่ มี
ความสามารถในการรับอัตราการไหล 12,000 ลบ.ม./วัน และค่าบีโอดี 750 มก./ล.
ให้สามารถรับอัตราการไหล 30,000 ลบ.ม./วัน และค่าบีโอดี 500 มก./ล.

X

26 มีนาคม
2546

31 พฤษภาคม
2546

บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด

77.71

30. การออกแบบโรงบาบัดนา้ เสียตอนที่ 2
ของสนามบินสุวรรณภูมิ

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

l

ออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียแบบตะกอนเร่ง
ขีดความสามารถในการบาบัดนา้ เสีย 9,000 ลบ.ม./วัน
จัดทารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

X

17 มิถนุ ายน
2547

15 สิงหาคม
2547

บริษทั ท่าอากาศยานสากล
กรุงเทพแห่งใหม่ จากัด

297.90

l
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

และเอกสารทีใ่ ช้ในการประกวดราคาทัง้ หมด
31. งานศึกษาออกแบบเพือ่ ปรับปรุง
ระบบบาบัดนา้ เสียโรงงานอาหารสยาม
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

l

l

l

32. งานศึกษาออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย
Deionization โรงงานอาหารสยาม
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

l

l
l

33. การออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
ของโรงงานโออิชิ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

34. งานศึกษาความเป็ นไปได้และทางเลือก
ในการปรับปรุงขยายระบบบาบัดนา้ เสีย
นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก

นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
อ.เมือง จ.ระยอง

นา้ เสียของอาหารสยาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ นา้ เสียจากกระบวนการผลิต นา้ เสียจากกระบวนการ
Deionization และนา้ เสียจากสานักงานและบ้านพัก (Domestic Westewater)
ระบบบาบัดนา้ เสียของโรงงานอาหารสยามเดิม ประกอบด้วย ระบบบาบัดแบบ UASB
ตามด้วยระบบบาบัดแบบบ่อผึง่ โดยสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึ้นหลังจากการทิ้งนา้ ทีเ่ กิดจาก
กระบวนการ Demineralization ทาให้กระบวนบาบัดนา้ เสียทีม่ อี ยู่ไม่สามารถบาบัดนา้ เสีย
ได้ตามมาตรฐานนา้ ทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสียให้สามารถรับปริมาณนา้ เสียได้สูงสุด 4,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณนา้ เสียเฉลีย่ 2,520 ลบ.ม./วัน ค่า COD สูงสุด 10,000 มก./ล.
และ ค่า COD เฉลีย่ 6,850 มก./ล. ประกอบด้วย
- การปรับปรุงบ่อ การปรับปรุงระบบควบคุมและระบบกระจายนา้ เข้าของระบบ UASB
- การปรับปรุงเพิม่ ปริมาตร Anaerobic Pond ก่อสร้างระบบกระจายนา้ เข้า ปรับทิศทางการไหลของนา้
และก่อสร้างระบบสูบนา้ หมุนเวียน เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการรองรับนา้ เสียของบ่อผึง่ เดิม
- ก่อสร้างบ่อ Wet Land เพิม่ เติมเพือ่ กาจัดสารอินทรียใ์ ห้มคี ่าตามมาตรฐานนา้ ทิ้ง
ก่อนทีจ่ ะปล่อยนา้ ลงสู่ทางระบายนา้ สาธารณะ

X

28 มีนาคม
2549

20 มิถนุ ายน
2549

บริษทั อาหารสยาม
จากัด (มหาชน)

40.41

ออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียจากกระบวนการ Deionization (DI)
นา้ เสีย DI เป็ นนา้ เสียทีเ่ กิดจากกระบวนการล้างถัง Ion exchange ซึง่ ประกอบด้วย
ถัง Cationic resin และ Anionic resin ซึง่ มีความผันแปรด้าน pH สูง และมีปริมาณซัลเฟต
ในนา้ เสียสูง (40,000-60,000 มก./ล.)
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย : อัตราการไหล 400 ลบ.ม./วัน ค่าซีโอดี 2,200 มก./ล. ค่าบีโอดี 1,100 มก./ล.
ระบบบาบัดนา้ เสีย : Sequencing Batch Reactor

X

19 กันยายน
2550

22 พฤศจิกายน
2550

บริษทั อาหารสยาม
จากัด (มหาชน)

15.78

X

27 กันยายน
2550

ธันวาคม
2550

บริษทั โออิชิเทรดดิ้ง จากัด

45.0
(นวนคร)
40.0
(อมตะนคร)

27 สิงหาคม
2551

30 ธันวาคม
2551

บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด

382.70

สารวจและออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสียจากการผลิตนา้ ชา นา้ ผลไม้ เบเกอรี่
ระบบบาบัดนา้ เสีย : ระบบ HYBRID UASB และ AEROBIC FIXED FILM
l ลักษณะสมบัตข
ิ องนา้ เสีย
นวนคร : อัตราการไหล 3,000 ลบ.ม./วัน BOD 1,200 มก./ล.
อมตะนคร : อัตราการไหล 2,000 ลบ.ม./วัน BOD 2,000 มก./ล.
l

l
l

l

งานตรวจสอบข้อมูลระบบบาบัดนา้ เสียเดิมและสรุปเป้ าหมายของเจ้าของโครงการ
การจาลอง (Simulation) ระบบบาบัดนา้ เสียเดิม โดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
โดยโปรแกรม Biowin
การจาลอง (Simulation) ระบบบาบัดนา้ เสียทีส่ ภาวะเป้ าหมาย โดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์

X
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

l

l

l

l

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) อ.เมือง จ.ระยอง

l

ออกแบบปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสียเดิมแบบ Activated Sludge มีความสามารถในการรับปริมาณ
นา้ เสียประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน ทีบ่ โี อดี 200 มก./ล. ปรับปรุงให้เป็ นรู ปแบบของ Contact
Stabilization Activated Sludge (CAAS) ขนาด 60,000 ลบ.ม./วัน ค่าบีโอดี 200 มก./ล.

36. โครงการออกแบบรายละเอียดปรับปรุง
ระบบบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานอยุธยา
ของบริษทั โอสถสภา จากัด

จ.พระนครศรีอยุธยา

l

การคัดเลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสมสาหรับระบบบาบัดนา้ เสีย
ออกแบบปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสียเดิมแบบ Aerated Laoon ขนาด 1,600 ลบ.ม/วัน
เป็ นระบบบาบัดนา้ เสียแบบ Modified Sequencing Batch Reactor ซึง่ เป็ นระบบทีผ่ สมผสานกัน
ระหว่างระบบ Activated Sludge และ Sequencing Batch Reactor โดยจะมีการทางานทีน่ าข้อดี
ทัง้ สองระบบมาไว้ดว้ ยกัน คือ นา้ เสียเข้าระบบจะไหลเข้าแบบต่อเนื่อง และกาจัดมลสารในถังเติมอากาศ
ส่วนถัง SBR จะทาหน้าทีแ่ ทนถังตกตะกอนทาให้ไม่ตอ้ งใช้เครื่องกวาดตะกอนก้นถังตกตะกอนเหมือน
ระบบ Activated Sludge ทัวไป
่
ลักษณะสมบัตขิ องนา้ เสีย : นา้ เสียจากโรงงานผลิตเครื่องดืม่ พนักงาน และโรงอาหาร
อัตราการไหล 2,500 ลบ.ม./วัน ค่าบีโอดี BOD 500 มก./ล.

X

การรวบรวมและทบทวนข้อมูลการออกแบบเดิม
การสารวจพื้นทีป่ รับปรุง/ก่อสร้าง
การกาหนดเกณฑ์การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย
การออกแบบขัน้ หลักการ (Conceptual Design) สาหรับการปรับปรุงขยายระบบบาบัดนา้ เสีย
ตามทางเลือกต่างๆ พร้อมทัง้ ประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และการเดินระบบและบารุงรักษา
การจาลอง (Simulation) แต่ละทางเลือกของการปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสีย โดยใช้แบบจาลอง

X

l

37. งานจ้างทีป่ รึกษาโครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง
ระบบบาบัดนา้ เสีย โรงงานผลิตฟี นอล ของ
บริษทั พีทที ี ฟี นอล จากัด

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุต) จังหวัดระยอง

l
l
l
l

l

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

X

2 เมษายน
2552

13 พฤษภาคม
2553

บริษทั อีสเทิรน์ อินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด

156.42

X

5 สิงหาคม
2553

มีนาคม
2554

บริษทั โอสถสภา จากัด

79.79

11 ตุลาคม
2555

2 กรกฎาคม
2556

บริษทั พีทที ี ฟี นอล จากัด

320.68

โดยโปรแกรม Biowin และระบุส่วนทีต่ อ้ งปรับปรุงเพิม่ เติม
งานกาหนดทางเลือกและการจาลอง (Simulation) แต่ละทางเลือกของการปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสีย
โดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โดยโปรแกรม Biowin
งานเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาทัง้ ด้านเทคนิค ค่าก่อสร้าง
การควบคุมและดูแลรักษา และสรุปทางเลือกทีเ่ หมาะสม
งานจัดทาแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ในการปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสีย
ตามทางเลือกทีเ่ หมาะสมและประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น
จัดทารายงานศึกษาความเป็ นไปได้และทางเลือกในการปรับปรุงขยายระบบบาบัดนา้ เสีย
เสนอกับเจ้าของโครงการ
สรุปทางเลือกทีเ่ หมาะสม : การปรับปรุงเป็ นระบบ Contact Stabilization Activated Sludge
(CSAS) ปัจจุบนั สามารถรับปริมาณนา้ เสียประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน
ปรับปรุงให้สามารถรับปริมาณนา้ เสียได้ 60,000 ลบ.ม./วัน ทีค่ ่าบีโอดี 200 มก./ล.

35. งานออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดนา้ เสีย
(ปรับปรุง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)

l

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
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ประสบการณ์ในงานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบาบัดน้ าเสีย ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

l

l

l

หมายเหตุ : งาน FS หมายถึง งานศึกษาความเหมาะสม

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน
FS DD CS O&M

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

ทางคณิตศาสตร์ โดยโปรแกรม Biowin
การวิเคราะห์และสรุปทางเลือกทีเ่ หมาะสม : กระบวนการบาบัดทางชีวภาพแบบ MEMBRANE
BIOREACTOR (เพิม่ ความสามารถในการรับนา้ เสียจาก 1,000 ลบ.ม./วัน เป็ น 2,750 ลบ.ม./วัน
ทีค่ ่าซีโอดีนา้ เสียเข้าระบบชีวภาพ 3,500 มก./ล.)
การจัดทาแบบขัน้ หลักการ (Conceptual Design) สาหรับทางเลือกทีเ่ หมาะสมในการปรับปรุง/
ก่อสร้างระบบบาบัดนา้ เสีย
การจัดทาเอกสารประกวดราคา ขอบเขตงานจัดจ้างผู ้รับเหมา และการคัดเลือกผูเ้ ข้าประกวดราคา

งาน DD หมายถึง งานออกแบบรายละเอียดและจัดทาเอกสารประกวดราคา

งาน CS หมายถึง งานควบคุมงานก่อสร้าง

งาน O&M หมายถึง งานฝึ กอบรมให้ความรู แ้ ก่เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

