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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

1.  โครงการออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง  299 หมูท่ี ่5 ถนนสุขมุวทิ  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง ดงัน้ี X X กมุภาพนัธ์ สงิหาคม บริษทั อตุสาหกรรม 200.0

 ระบบผลติน า้ประปา ของบริษทั อตุสาหกรรม  ต.เชิงเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง l ระบบสูบส่งน า้ดบิ ขนาด 2,500 ลบ.ม./ชม. 2535 2536 ปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั

 ปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั  l ระบบผลติน า้ประปา ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. จ านวน 4 หน่วย รวม 4,000 ลบ.ม./ชม.

l ระบบสูบส่งน า้ประปา ความยาว 20,000 ม.

l ระบบจ่ายน า้ประปา 

l ระบบดบัเพลงิภายในโรงงาน

2.  โครงการออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้  ต.เขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี  ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้สะอาดและระบบสูบส่งน า้ X 10 สงิหาคม 8 พฤศจกิายน บริษทั ปูนซเิมนตไ์ทย 73.1

 สะอาดและระบบสูบส่งน า้ส  าหรบัโรงงานเขาวง 1   รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี 2535 2535  จ ากดั (มหาชน)

 ของบริษทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) l ออกแบบระบบผลติน า้สะอาด เพือ่ก าจดัความขุ่นจากแหลง่น า้ดบิบริเวณคลองเริงราง 

 โดยมคีวามสามารถในการผลติน า้ 325 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้จากบอ่พกัน า้ทีผ่ลติไดเ้พือ่ส่งมาเขา้บอ่พกัน า้ใสทีบ่า้นตนีโนน 

โดยมคีวามสามารถในการสูบน า้ในปจัจบุนั 250 ลบ.ม./ชม. และในอนาคต 325 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบถงัพกัน า้ใสคอนกรีตเสริมเหลก็ทีบ่า้นตนีโนนขนาด 2,000 ลบ.ม.

เพือ่รบัน า้ทีส่่งมาจากสถานีสูบน า้คลองเริงราง และจากบอ่น า้บาดาลทีบ่า้นตนีโนน

l ออกแบบสถานีสูบน า้ทีบ่า้นตนีโนน เพือ่ส่งมาเขา้บอ่พกัน า้ขนาด 1,000 ลบ.ม. ทีโ่รงงานเขาวงและ

เขา้บอ่พกัทีเ่หมอืงหนิขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยมคีวามสามารถในการสูบส่งน า้ในปจัจบุนั 250 ลบ.ม./ชม. 

และในอนาคต 325 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้จากบอ่พกัขนาด 50,000 ลบ.ม. มาเขา้บอ่พกัขนาด 1,000 ลบ.ม. 

โดยมคีวามสามารถในการสูบส่งน า้ในปจัจบุนั 250 ลบ.ม./ชม.และในอนาคต 325 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้จากบอ่พกัของโรงปูนซเีมนตข์าวมาเขา้บอ่พกั ขนาด 1,000 ลบ.ม. 

โดยมคีวามสามารถในการสูบส่งน า้ในปจัจบุนั 250 ลบ.ม./ชม. และในอนาคต 325 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้จากทอ่ส่งน า้ในแบบเดมิไปเขา้บอ่พกัขนาด 50,000 ลบ.ม.

l ออกแบบระบบควบคุมเครื่องสูบน า้ท ัง้หมดใหส้มัพนัธก์บัการใชน้ า้

l วเิคราะหก์ารเกดิ Water Hammer (hydraulic shock) ในเสน้ทอ่ส่งน า้จากคลองเริงรางมายงั

บา้นตนีโนน และจากบา้นตนีโนนมายงัโรงงานทีเ่ขาวง พรอ้มท ัง้ออกแบบระบบป้องกนัความเสยีหาย

ในระบบทอ่ส่งน า้

3.  การออกแบบระบบผลติน า้ประปา ของ บริษทั  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง l ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัผลติ 12,000 ลบ.ม./วนั X กนัยายน กมุภาพนัธ์ บริษทั สยามอสีเทริน ์ 45.0

 สยามอสีเทริน ์อนิดลัเตรียล พารค์ จ ากดั โดยมสีถานีจ่ายน า้ภายในโครงการครอบคลมุพื้นที ่1,300 ไร่ 2536 2537 อนิดลัเตรียลพารค์ จ ากดั

4.  โครงการส ารวจและศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีโ่ครงการ จ านวน 15 พื้นที ่ประกอบดว้ย l ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดในพื้นทีโ่ครงการ 15 พื้นที่ X X  9 มถินุายน  9 มกราคม การประปาส่วนภูมภิาค 462.9

 และส ารวจออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง/  1.  การประปา ต.นิยมชยั อ.สระโบสถ ์ l ออกแบบและปรบัปรุงแบบแปลนทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งใหเ้ป็นแบบมาตรฐาน 2538 2539 (รวม 15 

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน
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ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
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ที่
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน
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 ปรบัปรุงประปาชนบท โครงการปรบัปรุง      จ.ลพบรุี พื้นทีโ่ครงการ 77.52 ตร.กม. เฉพาะอาคารผลติน า้ประปา ขนาด 50 และ 100 ลบ.ม./ชม. พื้นที)่

 กจิการประปาภายหลงัการรบัโอนและ  2.  การประปา ส.บา้นกาด อ.สนัป่าตอง l ออกแบบระบบสูบน า้ดบิ (Raw Water Intake)

 โครงการก่อสรา้ง/ปรบัปรุง ใน 5 จงัหวดั      จ.เชียงใหม ่พื้นทีโ่ครงการ 4.6ตร.กม. l วเิคราะหร์ะบบส่งน า้และระบบจ าหน่าย (Network Analysis) 

 ชายแดนภาคใต ้(พื้นทีส่่วนที ่2)  3.  การประปา กิ่ง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่่องสอน รวมถงึการปรบัปรุงระบบทอ่จ่ายน า้เดมิใหม้ปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น 

     พื้นทีโ่ครงการ 798.375 ตร.กม. l จดัเตรียมเอกสารประกวดราคาและรายการแสดงปริมาณงาน

  4.  การประปา ส.วงัเหนือ-ส.บา้นใหม ่  รายละเอยีดงานออกแบบของแต่ละพื้นทีม่ดีงัน้ี

     อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง  1.  การประปา ต.นิยมชยั อ.สระโบสถ ์จ.ลพบรุี

     พื้นทีโ่ครงการ 7.75 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 25 ลบ.ม./ชม.

 5.  การประปา ส.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-200 มม. ความยาว 6,773 ม.

     พื้นทีโ่ครงการ 36.3 ตร.กม.  2.  การประปา ส.บา้นกาด อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่

 6.  การประปา ส.แจห้ม่ อ.แจห้ม่ จ.ล าปาง l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

     พื้นทีโ่ครงการ 2.7 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 90 ลบ.ม./ชม.

 7.  การประปา ส.ลอ้มแรด- บ.หนองเชียงราน l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 200 มม. ความยาว 8,773 ม.

     อ.เถนิ จ.ล าปาง l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 dia 200 มม.ความยาว 3,000 ม.

     พื้นทีโ่ครงการ 43.0 ตร.กม.  3.  การประปา กิ่ง อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่่องสอน

 8.  การประปา ส.แมข่ะจาน-บ.แมเ่จดยี ์ l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

     อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 120 ลบ.ม./ชม.

     พื้นทีโ่ครงการ 2.4 ตร.กม. l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 110-200 มม. ความยาว 4,868 ม.

 9.  การประปา ส.เวยีงป่าเป้า  4.  การประปา ส.วงัเหนือ - ส.บา้นใหม ่อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง

     อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 10,128 ม. 

     พื้นทีโ่ครงการ 4.2 ตร.กม. มลูค่าก่อสรา้ง 6.9 ลา้นบาท 

 10. การประปา ส.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง  5.  การประปา ส.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู

     จ.พษิณุโลก พื้นทีโ่ครงการ 7.76 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 110 ลบ.ม./ชม.

 11. การประปา ส.ตลกุดู่ อ.ทพัทนั l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 180 ลบ.ม./ชม.

     จ.อทุยัธานี พื้นทีโ่ครงการ 81.0 ตร.กม. l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 16,081 ม.

 12. การประปา ส.คลองแมล่าย อ.เมอืง  6.  การประปา ส.แจห้ม่ อ.แจห้ม่ จ.ล าปาง

     จ.ก าแพงเพชร พื้นทีโ่ครงการ 8.17 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 110 ลบ.ม./ชม.

 13. การประปา ส.วงัโป่ง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 125 ลบ.ม./ชม.

 14. การประปา ส.หนองเบน อ.เมอืง l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 100-315 มม. ความยาว 17,607 ม.

     จ.นครสวรรค ์พื้นทีโ่ครงการ 1.12 ตร.กม. l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ HDPE ขนาด dia 200 มม. ความยาว 850 ม.

 15. การประปาบา้นมะเกลอืหวาน (และกลุม่  7.  การประปา ส.ลอ้มแรด - บ.หนองเชียงราน อ.เถนิ จ.ล าปาง
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      (บา้นตะครอ้) อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 270 และ 300 ลบ.ม./ชม.

      l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 90 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 27,669 ม. 

 8.  การประปา ส.แมข่ะจาน - บ.แมเ่จดยี ์อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 220 ลบ.ม./ชม.

       l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 315 มม. ความยาว 4,782 ม.

       l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ S  ขนาด dia 300 มม. ความยาว 750 ม.

 9.  การประปา ส.เวยีงป่าเป้า อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 110-315 มม. ความยาว 17,599 ม.

 10. การประปา ส.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 90 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 110-200 มม. ความยาว 12,019 ม. 

มลูค่าก่อสรา้ง 8.39 ลา้นบาท 

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 dia 160 มม. ความยาว 340 ม.

 11. การประปา ส.ตลกุดู่ อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 90 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE  ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 110-315 มม.ความยาว 7,229 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PE ชัน้ PN6.3 dia 200 มม. ความยาว 1,200 ม.

 12. การประปา ส.คลองแมล่าย อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 120 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE  ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 160-300 มม.

ความยาว 12,354 ม. และ ทอ่ S ขนาด dia 300 มม. ความยาว 243 ม.

 13. การประปา ส.วงัโป่ง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 90 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 110-200 มม.ความยาว 15,564 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 dia 200 มม. ความยาว 600 ม.

 14. การประปา ส.หนองเบน อ.เมอืง จ.นครสวรรค์

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 110 ลบ.ม./ชม.
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FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 140 และ 170 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 18,845 ม.

 15. การประปา บา้นมะเกลอืหวาน (และกลุม่บา้นตะครอ้) อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 160 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 110-315 มม. ความยาว 26,785 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PE ชัน้ PN6.3 dia 315 มม. ความยาว 850 ม.

5.  โครงการศึกษาความเหมาะสมและ  พื้นทีโ่ครงการครอบคลมุพื้นทีต่่อไปน้ี l ศึกษาแหลง่น า้ดบิทีม่คีวามเหมาะสมท ัง้ดา้นปริมาณและคุณภาพส าหรบัการผลติน า้ประปา X X X 12 เมษายน 12 กมุภาพนัธ์ การประปาส่วนภูมภิาค 999.9

 ส ารวจออกแบบรายละเอยีด  1. เทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม  ใหแ้ก่พื้นทีบ่ริการในปจัจบุนัและพื้นทีท่ีจ่ะขยายในอนาคต 2539 2540

 โครงการเชื่อมโยงระบบประปา     พื้นทีโ่ครงการ 9.5 ตร.กม. l เพือ่ศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวศิวกรรม สงัคม เศรษฐศาสตร ์การเงนิ และการลงทนุ 

 จงัหวดัราชบรุ-ีสมทุรสงคราม  2. สุขาภบิาลหลกัเมอืง ในการปรบัปรุงขยายระบบประปาเดมิ รวมท ัง้การเชื่อมโยงระบบประปาเดมิเขา้กบัแผนระบบประปาใหม ่

    พื้นทีโ่ครงการ 31.12 ตร.กม. ใหส้ามารถรองรบัการบริการในระยะเวลา 15 ปี จากปจัจบุนัหรือจนถงึปี พ.ศ.2554

 3. สุขาภบิาลเขางู l เพือ่ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดส าหรบัการก่อสรา้งระบบประปาตามแนวทางทีม่คีวามเหมาะสม

    พื้นทีโ่ครงการ 8.0 ตร.กม.  รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

 4. สุขาภบิาลด าเนินสะดวก l ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้แรงต า่จ านวน 1 แหง่ ขนาด 0.917 ลบ.ม./วนิาที

    พื้นทีโ่ครงการ 4.48 ตร.กม. l ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบส่งน า้ประปา จ านวน 2 แหง่ ขนาด 0.504 และ 0.161 ลบ.ม./วนิาท ี

 5. สุขาภบิาลบางนกแขวก l ออกแบบทอ่น า้ดบิ ประกอบดว้ย

    พื้นทีโ่ครงการ 3.78 ตร.กม.  - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 1,000 มม. ความยาว 5,000 ม.

 6. สุขาภบิาลกระดงังา l ออกแบบทอ่ส่งน า้ประปาประกอบดว้ย

    พื้นทีโ่ครงการ 3.0. ตร.กม.  - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 700 มม. ความยาว 38,918 ม.

 7. เทศบาลต าบลอมัพวา  - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 400 มม. ความยาว 3,000 ม.

    พื้นทีโ่ครงการ 2.0 ตร.กม.  - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 300 มม. ความยาว 12,577 ม.

 - ทอ่ HDPE PN 12.5 ขนาด dia 800 มม. ความยาว 1,170 ม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ประปา (เฉพาะสมทุรสงคราม) ประกอบดว้ย

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 600 มม. ความยาว 34 ม.

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 500 มม. ความยาว 90 ม.

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 300 มม. ความยาว 12 ม.

 - ทอ่ HDPE PN 6.3  ขนาด dia 630 มม. ความยาว 730 ม.

 - ทอ่ HDPE PN 6.3  ขนาด dia 500 มม. ความยาว 1,335 ม.

 - ทอ่ HDPE PN 6.3  ขนาด dia 400 มม. ความยาว 1,492 ม.

 - ทอ่ HDPE PN 6.3  ขนาด dia 315 มม. ความยาว 1,453 ม.

 - ทอ่ HDPE PN 6.3  ขนาด dia 160 มม. ความยาว 704 ม.
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.

6.  โครงการศึกษาความเหมาะสมและ  พื้นทีโ่ครงการครอบคลมุพื้นทีต่่อไปน้ี l ศึกษาแหลง่น า้ดบิทีม่คีวามเหมาะสมท ัง้ดา้นปริมาณและคุณภาพส าหรบัการผลติน า้ประปา X X X 12 เมษายน 12 กมุภาพนัธ์ การประปาส่วนภูมภิาค 446.9

 ส ารวจออกแบบรายละเอยีด  เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ (พื้นที ่36.66 ตร.กม.) ใหแ้ก่พื้นทีบ่ริการในปจัจบุนัและพื้นทีท่ีจ่ะขยายในอนาคต 2539 2540

 โครงการปรบัปรุงขยายการประปาศรีสะเกษ  ต าบลหนองครก ต าบลหญา้ปลอ้ง l เพือ่ศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวศิวกรรม สงัคม เศรษฐศาสตร ์การเงนิ และการลงทนุ ในการ

  ต าบลโพธิ์ ต าบลโพนข่า ต าบลน า้ค า ปรบัปรุงขยายระบบประปาเดมิ รวมท ัง้การเชื่อมโยงระบบประปาเดมิเขา้กบัแผนระบบประปาใหม ่

 และต าบลหนองไผ่ ใหส้ามารถรองรบัการบริการในระยะเวลา 15 ปี จากปจัจบุนัหรือจนถงึปี พ.ศ.2554

l เพือ่ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดส าหรบัการก่อสรา้งระบบประปาตามแนวทางทีม่คีวามเหมาะสม

 รายละเอยีดงานออกแบบมดีงัน้ี

l ออกแบบรายละเอยีดปรบัปรุงสถานีสูบน า้ดบิจากหว้ยส าราญ จ านวน 1 แหง่  

ปรบัปรุงใหม้อีตัราการสูบ  250 ลบ.ม./ชม. 

l ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้ดบิจากแมน่ า้มลู จ านวน 1 แหง่ มอีตัราการสูบ 1,000 ลบ.ม./ชม. 

l ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้แรงสูง มอีตัราการสูบ 1,100 ลบ.ม./ชม. 

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่งน า้ ประกอบดว้ย 

 - ทอ่ PE ขนาด dia 400-700 มม. 

 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 400-700  มม. ความยาวรวม 12,727 ม.

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่จ่ายน า้ประปา ประกอบดว้ย 

 - ทอ่ HDPE ขนาด dia 100-400 มม. 

 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 100-400 มม. ความยาวรวม 35,868 ม.

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.

7.  การออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง  299 หมูท่ี ่5 ถนนสุขมุวทิ l ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัการผลติ 2,000 ลบ.ม./ชม. และ X 10 พฤษภาคม   10 มกราคม บริษทั อตุสาหกรรม 180.00

 ระบบผลติน า้ประปา บริษทั อตุสาหกรรม  ต.เชิงเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง ปรบัปรุงองคป์ระกอบของระบบประปาในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงผลติน า้ประปา 2539 2540 ปิโตรเคมกีลัไทย

 ปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน)  l จดัท ารายการประกอบแบบ และประมาณราคาค่าก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน)

8.  โครงการส ารวจศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม l ส ารวจและศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน้ ในพื้นทีสุ่ขาภบิาล รวม 25 แหง่ และคดัเลอืกพื้นที่ X X X 30 พฤษภาคม  13 มกราคม กรมโยธาธิการ 148.96

 เบื้องตน้พรอ้มออกแบบระบบประปา  จ านวน 25 พื้นที ่ประกอบดว้ย ทีม่คีวามเหมาะสมในการไดร้บับริการน า้ประปา เพือ่การออกแบบรายละเอยีด จ านวน 5 แหง่ 2539 2540 (5 พื้นที)่

 สุขาภบิาล (กลุม่ที ่1)  1. สุขาภบิาลเวยีงชยั อ.เวยีงชยั จ.เชียงราย : l ส ารวจออกแบบรายละเอยีด ระบบน า้ดบิ ระบบผลติน า้ประปา และระบบจ่ายน า้

    พื้นที ่10.5 ตร.กม. รวมท ัง้ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าในพื้นทีสุ่ขาภบิาล จ านวน 5 แหง่

 2. สุขาภบิาลสนัทราย อ.แมจ่นั จ.เชียงราย : l ประมาณราคาค่าก่อสรา้งและจดัท าเอกสารประกวดราคา

    พื้นที ่4.238 ตร.กม. l วเิคราะหต์น้ทนุค่าน า้ และจดัท าโครงสรา้งค่าน า้ประปา (พื้นที ่5 แหง่)

 3. สุขาภบิาลศรีถอ้ย อ.แมส่รวย จ.เชียงราย :  รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี
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ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

    พื้นที ่8.31 ตร.กม.  1. สุขาภบิาลบางประมงุ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์: พื้นทีโ่ครงการ 42 ตร.กม.

 4. สุขาภบิาลแมล่าว อ.แมล่าว จ.เชียงราย : l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

    พื้นที ่5.0 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 65 ลบ.ม./ชม.

 5. สุขาภบิาลเมอืงงาย อ.เชียงดาว l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ AC ขนาด dia 150 มม.

    จ.เชียงใหม ่: พื้นที ่9.8 ตร.กม. l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-200 มม.ความยาว 18,016 ม.

 6. สุขาภบิาลบา้นแมข่่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่:  2. สุขาภบิาลคอ้วงั อ.คอ้วงั จ.ยโสธร : พื้นทีโ่ครงการ 8.5 ตร.กม.

    พื้นที ่2.54 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

 7. สุขาภบิาลวงักระพี้ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์: l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 65 ลบ.ม./ชม.

    พื้นที ่12.41 ตร.กม. l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ AC ขนาด dia 200 มม.ความยาว 5,213 ม.

 8. สุขาภบิาลทุง่ย ัง้ อ.ลบัแล จ.อตุรดติถ ์: l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-200 มม.ความยาว 22,902 ม.

    พื้นที ่8.29 ตร.กม.  3. สุขาภบิาลพยุห ์กิ่ง อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ : พื้นทีโ่ครงการ 6.39 ตร.กม.

 9. สุขาภบิาลโพธิ์ประทบัชา้ง อ.เมอืง l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

    จ.พจิติร : พื้นที ่17.19 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

 10. สุขาภบิาลบางประมงุ อ.โกรกพระ l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ AC ขนาด dia 200 มม.ความยาว 4,998 ม.

     จ.นครสวรรค ์: พื้นที ่42 ตร.กม. l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-200 มม.ความยาว 14,954 ม.

 11. สุขาภบิาลร ามะสกั อ.โพธิ์ทอง  4. สุขาภบิาลหนองออ้ -โนนหวาย อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี

     จ.อ่างทอง : พื้นที ่13.0 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

 12. สุขาภบิาลหวัเวยีง อ.เสนา l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

      จ.พระนครศรีอยุธยา : พื้นที ่7.0 ตร.กม. l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 200 มม. ความยาว 4,739 ม.

 13. สุขาภบิาลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม.ความยาว 21,568 ม.

     จ.พระนครศรีอยุธยา : พื้นที ่6.8 ตร.กม.  5. สุขาภบิาลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อดุรธานี : พื้นทีโ่ครงการ 10.4 ตร.กม.

 14. สุขาภบิาลหนองบวัวง อ.ล าทะเมนชยั l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ 2 แหง่ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

      จ.นครราชสมีา : พื้นที ่8.25 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 170 ลบ.ม./ชม.

 15. สุขาภบิาลนิคมปราสาท อ.ปราสาท l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ AC ขนาด dia 200 มม.ความยาว 3,275 ม.

      จ.สุรินทร ์: พื้นที ่12.12 ตร.กม. l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม.ความยาว 25,128 ม.

 16. สุขาภบิาลคอ้วงั อ.คอ้วงั จ.ยโสธร: 

     พื้นที ่8.5 ตร.กม.

 17. สุขาภบิาลพยุห ์อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ : 

      พื้นที ่6.39 ตร.กม.

 18. สุขาภบิาลเมอืงสรวง อ.เมอืงสรวง 

      จ.รอ้ยเอด็ : พื้นที ่12.9 ตร.กม.

 19. สุขาภบิาลโพนทราย อ.โพนทราย 

      จ.รอ้ยเอด็ : พื้นที ่12.12 ตร.กม. 

 20. สุขาภบิาลแคนดง อ.สตกึ จ.บรุีรมัย ์: 
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

      พื้นที ่12.0 ตร.กม.

 21. สุขาภบิาลหนองออ้-โนนหวาย 

      อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี :

      พื้นที ่7.92 ตร.กม.

 22. สุขาภบิาลแสงสว่าง อ.หนองแสง 

      จ.อดุรธานี : พื้นที ่9.0 ตร.กม.

 23. สุขาภบิาลไชยวาน อ.ไชยวาน

      จ.อดุรธานี : พื้นที ่10.4 ตร.กม.

 24. สุขาภบิาลกดุบาก อ.กดุบาก จ.สกลนคร : 

      พื้นที ่4.54 ตร.กม.

 25. สุขาภบิาลเนินสูง อ.ทา่ใหม ่จ.จนัทบรุี :

      พื้นที ่8.41 ตร.กม.

 พื้นทีซ่ึง่ออกแบบรายละเอยีด 5 พื้นที่

 1. สุขาภบิาลบางประมงุ อ.โกรกพระ

    จ.นครสวรรค ์: พื้นที ่42.0 ตร.กม.

 2. สุขาภบิาลคอ้วงั อ.คอ้วงั จ.ยโสธร :

     พื้นที ่8.5 ตร.กม.

 3. สุขาภบิาลพยุห ์อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ :  

    พื้นที ่6.39 ตร.กม.

 4. สุขาภบิาลหนองออ้-โนนหวาย 

    อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี :

    พื้นที ่7.92 ตร.กม.

 5. สุขาภบิาลไชยวาน อ.ไชยวาน

    จ.อดุรธานี : พื้นที ่10.4 ตร.กม.
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ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

9.  โครงการปรบัปรุงระบบประปา  เทศบาลนครนครราชสมีา จ.นครราชสมีา l งานออกแบบรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งระบบประปา ประกอบดว้ย X X 16 กนัยายน 8 พฤษภาคม กรมโยธาธิการ 3,265.0

 เทศบาลนครนครราชสมีา  พื้นทีโ่ครงการ 41.0  ตร.กม. 1)  ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 2539 2541

 จงัหวดันครราชสมีา 2)  ส ารวจสภาพภูมปิระเทศ รวบรวมและวเิคราะหร์ายละเอยีด 

3)  จดัท าเกณฑก์ารออกแบบรายละเอยีด (Design Criteria)

4)  ออกแบบรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งระบบประปา ไดแ้ก่ ระบบน า้ดบิ ระบบผลติและระบบจ่ายน า้

    และระบบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

5)  วางผงัอาคารประปาและอาคารประเภทอืน่ๆ  ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านพื้นทีส่ิง่แวดลอ้ม  

    และออกแบบทางดา้นภูมสิถาปตัยกรรม

6)  ส ารวจภูมปิระเทศ ธรณีวทิยา ปฐพวีทิยา เพือ่ก าหนดจดุทีต่ ัง้อาคารประปาประเภทต่างๆ

    และอาคารอืน่ๆ และใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบฐานราก

7)  ปฏบิตังิานอืน่ๆ นอกเหนือจากทีก่ลา่วแลว้เพือ่ใหไ้ดร้ายละเอยีดทีส่มบูรณ์ในการด าเนินการข ัน้ต่อไป

8)  จดัท าเอกสารประกวดราคาสญัญาก่อสรา้งเป็นภาษาองักฤษ โดยใหเ้ป็นไป

    ตามระเบยีบของทางราชการและแหลง่เงนิกู ้

9)  จดัท าโปรแกรม Preventive Maintenance ส าหรบัเครื่องยนต ์เครื่องสูบน า้  และอปุกรณ์ต่างๆ 

    ทีจ่  าเป็น โดยพฒันาใหเ้ป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถพมิพอ์อกมาเป็นรายงานได ้

l งานวเิคราะหต์น้ทนุค่าน า้ และจดัท าโครงสรา้งค่าน า้

1)  วเิคราะหต์น้ทนุค่าน า้ประปาภายหลงัการปรบัปรุงขยายของเทศบาล

2)  วเิคราะหค์วามเหมาะสมของสดัส่วนเงนิช่วยเหลอืจากรฐับาลและเงนิกู ้(ถา้ม)ี พรอ้มท ัง้ขอ้เสนอแนะ

3)  จดัท าโครงสรา้งค่าน า้ทีเ่หมาะสมส าหรบัเทศบาลแต่ละแหง่

4)  จดัท าแผนการปรบัอตัราค่าน า้ทีเ่หมาะสมและเป็นไปไดส้ าหรบัเทศบาล

l งานจดัท า TOR. (Terms of Reference)

1)  จา้งทีป่รึกษาใหท้  า Prequalification ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

2)  จา้งทีป่รึกษาใหท้  าการ Evaluate Bid ทีผู่ร้บัเหมาเสนอมา

3)  จา้งทีป่รึกษาใหท้  าการควบคุมการก่อสรา้ง

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิทีอ่่างเก็บน า้ล  าแชะ อ.ครบรุี จ.นครราชสมีา ตวั Intake อยู่หา่งจากฝัง่เป็น

ระยะทาง 560 เมตร มสีะพานเชื่อมระหว่าง Intake และฝัง่สถานีสูบน า้ดบิ จะสามารถสูบส่งน า้ดบิจาก

อ่างเก็บน า้ล  าแชะ ไปยงัโรงผลติน า้ประปาบา้นใหมห่นองบอนดว้ยอตัราการสูบ 6,140 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบจ่ายน า้ประปาอษัฎางค ์มอีตัราการสูบ 6,665 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบปรบัปรุงสถานีสูบจ่ายน า้ทีโ่รงกรองน า้อษัฎางค ์มอีตัราการสูบ 1,125 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบปรบัปรุงสถานีสูบจ่ายน า้ทีโ่รงกรองน า้มะขามเฒ่า มอีตัราการสูบ 4,125 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูงทีโ่รงกรองน า้แหง่ใหมท่ีบ่า้นใหมห่นองบอน มอีตัราการสูบ 4,110 ลบ.ม./ชม.
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิและวเิคราะห ์Surge Analysis ส าหรบัทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 1,200 มม. 

ส่งน า้ดบิจากอ่างเก็บน า้ล  าแชะไปยงัโรงผลติน า้ประปาแหง่ใหมท่ีบ่า้นหนองบอน อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 

มคีวามยาว 67.766 กม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ประปาและวเิคราะห ์Surge Analysis ส าหรบัทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 1,000 มม. 

ส่งน า้ประปาจากโรงผลติน า้ประปาแหง่ใหมท่ีบ่า้นใหมห่นองบอน อ.โชคชยั จ.นครราชสมีาไปยงัถงัน า้ใสและ

สถานีสูบจ่ายน า้แหง่ใหมท่ีส่ถานีสูบจ่ายน า้ประปาอษัฎางค ์มคีวามยาว 15.5 กม.

l ออกแบบบอ่พกัน า้ดบิ ขนาด 300,000 ลบ.ม.พรอ้มประตูระบายน า้ คลองชกัน า้และฝาย

l ออกแบบสะพานเชื่อมระหว่างตวั Intake และฝัง่ทีอ่่างเก็บน า้ล  าแซะ อ.ครบรุี จ.นครราชสมีา

สะพานมคีวามยาว 558 ม. ความกวา้ง 5.0 ม. โดยมรีะยะหา่งระหว่างช่วงเสาตอมอ่ประมาณ 20 ม.

โครงสรา้งของสะพาน ประกอบดว้ย คานคอนกรีตอดัแรงก่อน (Pre-tensioned Box Girder) 

รองรบัดว้ยตอมอ่คอนกรีตเสริมเหลก็ ซึง่ถ่ายน า้หนกัลงสู่เสาเขม็กลม (Steel Pipe Pile) ขนาด dia

0.90 ม.ในบริเวณน า้ลกึมากกว่า 10 ม. และเสาเขม็คอนกรีตอดัแรงสีเ่หลีย่มตนั (Square PC.Pile) 

ขนาด 0.40 X 0.40 ม. ในบริเวณทีน่ า้ลกึนอ้ยกว่า 10 ม.

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 4,000 ลบ.ม./ชม.

 l ออกแบบปรบัปรุง/ขยายระบบทอ่จ่ายน า้ประปาภายในเทศบาลนครนครราชสมีา

l ออกแบบระบบควบคุมการท างาน โดยใช ้SCADA และระบบควบคุมการท างานระยะไกล

เพือ่ควบคุมการท างานขององคป์ระกอบต่างๆครอบคลมุระยะทาง 80 กม.

10.  โครงการส ารวจออกแบบรายละเอยีด  พื้นทีศึ่กษา จ านวน 5 พื้นที ่ประกอบดว้ย l การส ารวจและจดัท าแผนทีภู่มปิระเทศทีต่ ัง้ระบบสูบน า้ดบิ ระบบผลติน า้ สถานีจ่ายน า้ X 9 ตลุาคม 6 พฤษภาคม การประปาส่วนภูมภิาค 841.7

 และจดัท าเอกสารประกวดราคา  1. การประปาคลองใหญ่ จ.ตราด ระบบทอ่ส่งน า้ ระบบทอ่จ าหน่ายน า้และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2539 2540 (5 พื้นที)่

 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปา     พื้นทีโ่ครงการ 50.2 ตร.กม. l วเิคราะหคุ์ณภาพน า้ดบิดา้นฟิสกิส ์เคม ีและชีววทิยา

 (พื้นทีส่่วนที ่1)  2. การประปานครนายก จ.นครนายก l ส ารวจ ทดสอบและวเิคราะหคุ์ณสมบตัทิางธรณีวทิยา เพือ่งานออกแบบฐานรากอาคารต่างๆ 

    พื้นทีโ่ครงการ 825.27 ตร.กม. และงานออกแบบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 3. การประปาปกัธงชยั จ.นครราชสมีา l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีด เพือ่การก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา

    พื้นทีโ่ครงการ 3.2 ตร.กม. สถานีสูบจ่ายน า้ต่างๆ และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 4. การประปากาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ์ l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งและวางทอ่ส่งน า้ และทอ่จ าหน่ายน า้

    พื้นทีโ่ครงการ 16.96 ตร.กม. l ประมาณราคา และจดัท าขอ้ก าหนดทางวชิาการ และเอกสารประกวดราคา

 5. การประปาก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  1. การประปาคลองใหญ่ จงัหวดัตราด

    พื้นทีโ่ครงการ 14.9 ตร.กม. l ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้แรงต า่ ขนาด 170 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่ง-จ่ายน า้ประปา ประกอบดว้ย

 - ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 110-225 มม. ความยาว 5,485 ม.

 - ทอ่ PVC Class 8.5 ขนาด dia 200-300 มม. ความยาวรวม 6,699 ม.
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 150-300 มม. ความยาวรวม 1,392 ม.

l ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

 2. การประปานครนายก จงัหวดันครนายก

l ออกแบบรายละเอยีดถงัน า้ใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.และโรงสูบน า้แรงสูง ขนาด 120 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดถงัน า้ใส ขนาด 6,000 ลบ.ม.และโรงสูบน า้แรงสูง ขนาด 250 และ 500 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่งน า้ดบิ ประกอบดว้ย

 - ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 400 มม. ความยาว 123 ม.

 - ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 710 มม. ความยาว 11,650 ม.

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 700 มม. ความยาวรวม 136 ม.

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่ง-จ่ายน า้ประปา ประกอบดว้ย

 - ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 280-710 มม. ความยาว 8,795 ม.

 - ทอ่ PVC Class 8.5 ขนาด dia 150-400 มม. ความยาวรวม 70,233 ม. 

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 150-700 มม. ความยาวรวม 3,045 ม.

 - ทอ่ GSP ขนาด dia 150 มม. ความยาว 386 ม.

l ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.

 3. การประปาป กธงชยั จงัหวดันครราชสมีา

l ออกแบบรายละเอยีดโรงสูบน า้แรงต า่ ขนาด 400  ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอดียถงัน า้ใส ขนาด 2,000 ลบ.ม.และโรงสูบน า้แรงสูง ขนาด 570 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่จ่ายน า้ประปา ประกอบดว้ย 

 - ทอ่ PVC ขนาด dia 300 มม. ความยาวรวม 8,603 ม. 

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 300 มม. ความยาวรวม 457 ม.

l ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 250 ลบ.ม./ชม.

 4. การประปากาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

l ออกแบบรายละเอยีดปรบัปรุงโรงสูบน า้แรงต า่ ขนาด 550  ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดถงัน า้ใส ขนาด 5,000 ลบ.ม.และโรงสูบน า้แรงสูง ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่งน า้ประปา : ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 630 มม. ความยาว 4,130 ม.

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่จ่ายน า้ประปา  ประกอบดว้ย 

 - ทอ่ PVC ขนาด dia 100-400 มม. ความยาวรวม 11,327 ม.

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 100-600 มม. ความยาวรวม 760 ม.

 - ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 630 มม. ความยาว 9,030 ม.
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.

 5. การประปาก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร

l ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้แรงต า่ ขนาด 550 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดถงัน า้ใส ขนาด 4,000 ลบ.ม.และโรงสูบน า้แรงสูง ขนาด 660 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่ง-จ่ายน า้ประปา ประกอบดว้ย

 - ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 500-630 มม. ความยาว 5,750 ม.

 - ทอ่ PVC Class 8.5 ขนาด dia 150-400 มม. ความยาวรวม 17,206 ม.

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 150-500 มม. ความยาวรวม 1,822 ม.

l ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.

11.  โครงการส ารวจออกแบบรายละเอยีด  พื้นทีศึ่กษา จ านวน 14 พื้นที ่ประกอบดว้ย l การส ารวจและจดัท าแผนทีภู่มปิระเทศทีต่ ัง้ระบบสูบน า้ดบิ ระบบผลติน า้ สถานีจ่ายน า้ X  9 ตลุาคม  6 พฤษภาคม การประปาส่วนภูมภิาค 317.6

 และจดัท าเอกสารประกวดราคา  1. การประปา ต.บงิ อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา ระบบทอ่ส่งน า้ ระบบทอ่จ าหน่ายน า้และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2539 2540 (14 พื้นที)่

 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุง     พื้นทีโ่ครงการ 32.58 ตร.กม. l วเิคราะหคุ์ณภาพน า้ดบิดา้นฟิสกิส ์เคม ีและชีววทิยา

 ประปาชนบท (พื้นทีส่่วนที ่2)  2. การประปา ส.กลางดง อ.ปากช่อง l ส ารวจ ทดสอบและวเิคราะหคุ์ณสมบตัทิางธรณีวทิยา เพือ่งานออกแบบฐานรากอาคารต่างๆ 

    จ.นครราชสมีา และงานออกแบบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

    พื้นทีโ่ครงการ 14.11 ตร.กม. l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีด เพือ่การก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา 

 3. การประปา ส.หนองเมก็ อ.หนองหาน สถานีสูบจ่ายน า้ต่างๆ และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    จ.อดุรธานี พื้นทีโ่ครงการ 11.0 ตร.กม. l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งและวางทอ่ส่งน า้และทอ่จ าหน่ายน า้

 4. การประปา บ.น า้ซมึนอ้ย-บ.น า้ซมึ- l ประมาณราคา และจดัท าขอ้ก าหนดทางวชิาการ และเอกสารประกวดราคา

    บ.สามเหลีย่ม-บ.สาครพฒันา  รายละเอยีดงานออกแบบแต่ละพื้นที ่มดีงัน้ี

    อ.น า้โสม จ.อดุรธานี  1. การประปา ต.บงิ อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา

 5. การประปา ส.หนองกงุทบัมา้ อ.วงัสามหมอ l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 45 ลบ.ม./ชม.

    จ.อดุรธานี พื้นทีโ่ครงการ 3.2 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 60 ลบ.ม./ชม.

 6. การประปา กิ่ง อ.พบูิลยร์กัษ ์จ.อดุรธานี l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-200 มม. ความยาว 5,721 ม.

    พื้นทีโ่ครงการ 186.0 ตร.กม. l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 150-200 มม. ความยาว 2,480 ม.

 7. การประปา ส.นาค าไฮ อ.เมอืง  2. การประปา ส.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา

    จ.หนองบวัล  าภู พื้นทีโ่ครงการ 3.32 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 210 ลบ.ม./ชม.

 8. การประปา ต.บา้นธาต ุอ.เชียงคาน จ.เลย l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง จ านวน 2 แหง่ ขนาด 75 ลบ.ม./ชม.

    พื้นทีโ่ครงการ 620 ตร.กม. l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-200 มม. ความยาว 6,750 ม.

 9. การประปา ส.ล าดวน อ.ล าดวน l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 dia 200 มม. และทอ่ S dia 200 มม. ความยาวรวม 10,550 ม.

    จ.สุรินทร ์พื้นทีโ่ครงการ 9.67 ตร.กม.  3. การประปา ส.หนองเมก็ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี

 10. การประปา ส.หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 100 และ 110 ลบ.ม./ชม.

     จ.ศรีสะเกษ พื้นทีโ่ครงการ 7.8 ตร.กม. l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 11. การประปา บ.ทุง่ไชย หมูท่ี ่1,2,3,8,9 l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 80 และ 100 ลบ.ม./ชม.

     และต าบลใกลเ้คยีง จ.ศรีสะเกษ l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม.ความยาว 16,610 ม.

     พื้นทีโ่ครงการ 19.33 ตร.กม. l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ AC ขนาด dia 200-300 มม.ความยาว 6,750 ม.

 12. การประปา กิ่ง อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ  4. การประปา บ.น า้ซมึนอ้ย - บ.น า้ซมึ - บ.สามเหลีย่ม - บ.สาครพฒันา

     พื้นทีโ่ครงการ 940.1 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

 12. การประปา กิ่ง อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

     พื้นทีโ่ครงการ 940.1 ตร.กม. l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 60 ลบ.ม./ชม.

 13. การประปา ส.ปากดง อ.เมอืง l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-200 มม. ความยาว 18,190 ม.

     จ.ก าแพงเพชร พื้นทีโ่ครงการ 2.4 ตร.กม.  5. การประปา ส.หนองกงุทบัมา้ อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี

 14. การประปา บ.ซบับอน อ.บงึสามพนั l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

     จ.เพชรบูรณ์ พื้นทีโ่ครงการ 2.4 ตร.กม. l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 80 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 17,280 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 200 มม. ความยาว 6,160 ม

 6. การประปา กิ่ง อ.พบูิลยร์กัษ ์จ.อดุรธานี

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 45 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 60 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-200 มม.ความยาว 5,721 ม.

       l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 200 มม. ความยาว 2,480 ม

 7. การประปา ส.นาค าไฮ อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู

l ออกแบบบอ่บาดาล และระบบผลติประปา ขนาด 15 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-150 มม.ความยาว 16,500 ม.

 8. การประปา ต.บา้นธาต ุอ.เชียงคาน จ.เลย

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 80 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 25,760 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PE ชัน้ PN 6.3 ขนาด dia 225 มม. ความยาว 750 ม.

 9. การประปา ส.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์
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l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 80 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-200 มม. ความยาว 19,455 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ AC ขนาด dia 200 มม. ความยาว 2,450 ม.

 10. การประปา ส.หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 70 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 12,280 ม.

 11. การประปา บ.ทุง่ไชย หมูท่ี ่1,2,3,8,9 และต าบลใกลเ้คยีง จ.ศรีสะเกษ  

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 70 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-200 มม. ความยาว 29,075 ม.

 12. การประปา กิ่ง อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 30 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 75 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ AC ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 8,550 ม.

 13. การประปา ส.ปากดง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 dia 100-300 มม.และทอ่ PB dia 500 มม. ความยาว 16,492 ม.

 14. การประปา บ.ซบับอน อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 55 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบระบบผลติประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้แรงสูง ขนาด 65 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่จ่ายน า้ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 200 มม.ความยาว 2,160 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-200 มม. ความยาว 31,370 ม.

12.  โครงการส ารวจออกแบบระบบประปาเทศบาล  พื้นทีศึ่กษา จ านวน 6 พื้นที ่ประกอบดว้ย l งานออกแบบรายละเอยีดระบบประปา ประกอบดว้ย X X 31 กรกฎาคม 22 ตลุาคม กรมโยธาธิการ 924.2

 (กลุม่ที ่2) โครงการปรบัปรุงขยายกจิการ  1. เทศบาลต าบลบวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 1)  ทบทวนแบบรายละเอยีดทีก่รมโยธาธิการไดเ้คยออกแบบไว ้ 2540 2541 (6 พื้นที)่
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ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 ประปาเทศบาล     พื้นทีโ่ครงการ 10.626 ตร.กม. 2)  ส ารวจสภาพภูมปิระเทศ รวบรวมและวเิคราะหร์ายละเอยีด 

 2. เทศบาลต าบลแก่งคอย จ.สระบรุี 3)  จดัท าเกณฑก์ารออกแบบรายละเอยีด  (Design Criteria)

    พื้นทีโ่ครงการ 4.05 ตร.กม. 4)  ออกแบบรายละเอยีดระบบประปา ไดแ้ก่ ระบบน า้ดบิ ระบบผลติและระบบจ่ายน า้และระบบอืน่ๆ 

 3. เทศบาลเมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 5)  จดัเตรียมแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง  รายการประกอบแบบรายละเอยีด ประมาณการราคาค่าก่อสรา้ง

    พื้นทีโ่ครงการ 20.13 ตร.กม.      เอกสารประกวดราคา เอกสารสญัญา และคู่มอืการด าเนินการระบบต่างๆ

 4. เทศบาลต าบลตาคล ีจ.นครสวรรค์ l งานวเิคราะหต์น้ทนุค่าน า้ และจดัท าโครงสรา้งค่าน า้

    พื้นทีโ่ครงการ 16.0 ตร.กม. 1)  วเิคราะหต์น้ทนุค่าน า้ประปาภายหลงัการปรบัปรุงขยายของเทศบาลแต่ละแหง่

 5. เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ จ.อตุรดติถ์ 2)  วเิคราะหค์วามเหมาะสมของสดัส่วนเงนิช่วยเหลอืจากรฐับาลและเงนิกู ้(ถา้ม)ี พรอ้มท ัง้ขอ้เสนอแนะ

    พื้นทีโ่ครงการ 1.48 ตร.กม. 3)  จดัท าโครงสรา้งค่าน า้ทีเ่หมาะสมส าหรบัเทศบาลแต่ละแหง่

 6. เทศบาลเมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 4)  จดัท าแผนการปรบัอตัราค่าน า้ทีเ่หมาะสมและเป็นไปไดส้ าหรบัแต่ละเทศบาล

    พื้นทีโ่ครงการ 13.49 ตร.กม. l งานจดัท า TOR. (Terms of Reference)

1)  จา้งทีป่รึกษาใหท้  า  Prequalification  ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

2)  จา้งทีป่รึกษาใหท้  าการ  Evaluate Bid  ทีผู่ร้บัเหมาเสนอมา

3)  จา้งทีป่รึกษาใหท้  าการควบคุมการก่อสรา้ง

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

 1. เทศบาลต าบลบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา

l พื้นทีจ่่ายน า้ประปา ประมาณ 12 ตร.กม.

l ศึกษาศกัยภาพของแหลง่น า้ท ัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพ

 - แหลง่น า้ทีท่  าการศึกษา ไดแ้ก่ ลุม่น า้หว้ยยาง (ล าน า้หว้ยยางและล าน า้หว้ยใหญ่) ทีบ่ริเวณอ่างหว้ยลกึ 

   และแมน า้ชีทีบ่า้นแกง้สนามนาง

l ออกแบบปรบัปรุงสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 500 ลบ.ม/ชม.

l ออกแบบสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 500 ลบ.ม/ชม.

l ออกแบบสถานีสูบจ่ายน า้ประปา ขนาด 200 และ 300 ลบ.ม/ชม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ PVC ขนาด dia 400 มม. ความยาว 29,000 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ประปา : ทอ่ PVC ขนาด dia 400 มม. ความยาว 4,000 ม.

l ออกแบบปรบัปรุงทอ่จ่ายน า้ประปาภายในเทศบาล : 

 - ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-200 มม. ความยาว 17,391 ม.

 - ทอ่ S ขนาด dia 200 มม. ความยาว 230 ม.

 - ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 150 มม. ความยาว 126 ม.

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

 2. เทศบาลต าบลแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี

l พื้นทีจ่่ายน า้ประปา ประมาณ 11.4 ตร.กม.
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l ศึกษาศกัยภาพของแหลง่น า้ท ัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพ

 - แหลง่น า้ทีท่  าการศึกษา ไดแ้ก่ แมน่ า้ป่าสกั

l ออกแบบปรบัปรุงสถานีสูบน า้ดบิ แบบแพลอย ขนาด 600 ลบ.ม/ชม.

l ออกแบบสถานีสูบจ่ายน า้ประปา ขนาด 900 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ HDPE ขนาด dia 400 มม. ความยาว 500 ม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ประปา : 

 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 300-500 มม. ความยาว 2,235 ม.

l ออกแบบปรบัปรุงทอ่จ่ายน า้ประปาภายในเทศบาล : 

 - ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 10,143 ม.

 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 200 มม. ความยาว 193 ม.

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

 3. เทศบาลเมอืงสระบรุี จงัหวดัสระบรุี

l พื้นทีจ่่ายน า้ประปา ประมาณ 20.13 ตร.กม.

l ศึกษาศกัยภาพของแหลง่น า้ท ัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพ

 - แหลง่น า้ทีท่  าการศึกษา ไดแ้ก่ แมน่ า้ป่าสกั ซึง่เป็นแหลง่น า้เดยีวกบัเทศบาลต าบลแก่งคอย 

    จงึไดท้  าการศึกษาสมดุลของน า้ร่วมกบัการประปาเทศบาลต าบลแก่งคอย 

l ออกแบบปรบัปรุงสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม.

l ออกแบบสถานีสูบจ่ายน า้ประปา ขนาด 375 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบปรบัปรุงทอ่ส่ง-จ่ายน า้ประปาภายในเทศบาล : 

 - ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 200-300 มม. ความยาว 8,431 ม.

 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 200-300 มม. ความยาว 5,722 ม.

 - ทอ่เหลก็อาบสงักะส ีขนาด dia 100 มม. ความยาว 6 ม.

 - ทอ่ HDPE ชัน้ PN10 ขนาด dia 315 มม. ความยาว 202 ม.

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 1,000 และ 250 ลบ.ม./ชม.

 4. เทศบาลต าบลตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์

l พื้นทีจ่่ายน า้ประปา ประมาณ 36.0 ตร.กม.

l ศึกษาศกัยภาพของแหลง่น า้ท ัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพ

 - แหลง่น า้ทีท่  าการศึกษา ไดแ้ก่ คลองชลประทานสายชยันาท-ป่าสกั

l ออกแบบปรบัปรุงสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 500 ลบ.ม/ชม.

l ออกแบบสถานีสูบจ่ายน า้ประปา ขนาด 750 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบปรบัปรุงทอ่ส่งน า้ประปาภายในเทศบาล : 

 - ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 5,594 ม.
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 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 300-500 มม. ความยาว 4,588 ม.

 - ทอ่เหลก็อาบสงักะส ีขนาด dia 100 มม. ความยาว 43 ม.

l ออกแบบปรบัปรุงทอ่จ่ายน า้ประปาภายในเทศบาล : 

 - ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 18,456 ม.

 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 200-400 มม. ความยาว 1,810 ม.

 - ทอ่เหลก็อาบสงักะส ีขนาด dia 100-150 มม. ความยาว 155 ม.

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.

 5. เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ จงัหวดัอตุรดติถ์

l พื้นทีจ่่ายน า้ประปา ประมาณ 1.42 ตร.กม.

l ศึกษาศกัยภาพของแหลง่น า้ท ัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพ

 - แหลง่น า้ทีท่  าการศึกษา ไดแ้ก่ สระหนองนาเกลอื แมน่ า้น่าน และน า้บาดาล

l ออกแบบปรบัปรุงสถานีสูบน า้บาดาล ขนาด 12 ลบ.ม/ชม. จ านวน 2 แหง่

l ออกแบบสถานีสูบน า้ประปา ขนาด 24 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่ GS ขนาด dia 100 มม. ความยาว 761 ม.

l ออกแบบปรบัปรุงทอ่จ่ายน า้ประปาภายในเทศบาล : 

 - ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100-150 มม. ความยาว 4,715 ม.

 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 150 มม. ความยาว 99 ม.

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 24 ลบ.ม./ชม.

 6. เทศบาลเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์

l พื้นทีจ่่ายน า้ประปา ประมาณ 13.49 ตร.กม.

l ศึกษาศกัยภาพของแหลง่น า้ท ัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพ

 - แหลง่น า้ทีท่  าการศึกษา ไดแ้ก่  แมน่ า้น่าน

l ออกแบบปรบัปรุงสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 1,250 ลบ.ม/ชม.

l ออกแบบสถานีสูบจ่ายน า้ประปา ขนาด 1,125 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบทอ่ส่งน า้ดบิ : ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 600 มม.ความยาว 2,000 ม.

l ออกแบบปรบัปรุงทอ่จ่ายน า้ประปาภายในเทศบาล : 

 - ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 200-300 มม. ความยาว 17,628 ม.

 - ทอ่เหลก็ ขนาด dia 200-500 มม. ความยาว 4,158 ม.

 - ทอ่ GS ขนาด dia 100 มม. ความยาว 47 ม.

l ออกแบบระบบผลติน า้ประปา ขนาด 750 ลบ.ม./ชม.

13.  โครงการส ารวจออกแบบรายละเอยีด  พื้นทีศึ่กษา จ านวน 3 พื้นที ่ประกอบดว้ย l ส ารวจภาคสนามและเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างๆ X 24 กนัยายน 15 ธนัวาคม การประปาส่วนภูมภิาค 423.7

 และจดัท าเอกสารประกวดราคา  1. การประปามหาสารคาม จ.มหาสารคาม l ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการออกแบบ (Design Criteria) 2540 2541 (3 พื้นที)่
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปา     พื้นทีโ่ครงการ 36.02 ตร.กม. l ส ารวจและจดัท าแผนทีภู่มปิระเทศทีต่ ัง้ระบบสูบน า้ดบิ ระบบผลติน า้ สถานีจ่ายน า้ 

 ปีงบประมาณ 2540 (พื้นทีส่่วนที ่2)  2. การประปาน่าน-กลางเวยีง จ.น่าน ระบบทอ่ส่งน า้ ระบบทอ่จ าหน่ายน า้และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

     พื้นทีโ่ครงการ 6.4 ตร.กม. l วเิคราะหคุ์ณภาพน า้ดบิดา้นฟิสกิส ์เคม ีและชีววทิยา

 3. การประปาศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั l ส ารวจ ทดสอบ และวเิคราะหคุ์ณสมบตัทิางธรณีวทิยา 

    พื้นทีโ่ครงการ 6.04 ตร.กม. l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งระบบประปา

รายละเอยีดขององคป์ระกอบต่างๆ ในระบบประปา ไดแ้ก่ 

1)  ปรบัปรุงโรงสูบน า้แรงต า่ พรอ้มจดัหาเครื่องสูบน า้

2)  วางทอ่น า้ดบิใหม ่และ/หรือปรบัปรุงเปลีย่นขนาดทอ่น า้ดบิ

3)  จดัหาและตดิต ัง้มาตรวดัน า้ดบิตามความเหมาะสม

4)  ระบบผลติใหมเ่พิม่เตมิ หรือปรบัปรุงระบบผลติเดมิตามความเหมาะสม

5)  ถงัน า้ใส

6)  ปรบัปรุงโรงเก็บ-จ่ายสารเคมพีรอ้มตดิต ัง้ระบบจ่ายสารเคมี

งานออกแบบอย่างนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ย

1)  งานออกแบบทางภูมสิถาปตัย ์และสถาปตัยกรรม

2)  งานออกแบบวศิวกรรมโยธา

3)  งานออกแบบวศิวกรรมสุขาภบิาล

4)  งานออกแบบวศิวกรรมโครงสรา้ง

5)  งานออกแบบวศิวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า

l วเิคราะหร์ะบบโครงข่ายระบบส่งน า้และระบบจ าหน่ายน า้ (Network Analysis) 

l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งและวางทอ่ส่งน า้และทอ่จ าหน่ายน า้

l ออกแบบรายละเอยีดระบบควบคุมการท างาน (Instrumentation & Control) 

และระบบควบคุมการส่ง-จ่ายน า้ระยะไกล (SCADA) เทา่ทีจ่  าเป็น 

l เสนอแนะและตดิต ัง้ระบบตรวจสอบและควบคุมน า้ร ัว่ไหล

l จดัท ารายการแสดงปริมาณงานและรายละเอยีดประมาณราคาค่าก่อสรา้ง 

l จดัท าแผนงานการก่อสรา้ง

l จดัท าขอ้ก าหนดทางวชิาการ และเอกสารประกวดราคาต่างๆ 

 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

 1. การประปามหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

 - พื้นทีโ่ครงการ 36.02 ตร.กม.

 - ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้ดบิ ขนาด 0.417 ลบ.ม./วนิาที

 - ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบจ่ายน า้ ขนาด 0.383 ลบ.ม./วนิาที

 - ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่งน า้ดบิ ประกอบดว้ย
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

    1)  ทอ่เหลก็ ขนาด dia 700 มม. ความยาว 4,335 ม.

    2)  ทอ่ PE PN 10 ขนาด dia 800 มม. ความยาว 65 ม.

 - ออกแบบรายละเอยีดทอ่จ่ายน า้ ประกอบดว้ย

    1)  ทอ่ PE PN 10 ขนาด dia 500-630 มม. ความยาว 1,132 ม.

    2)  ทอ่ PE PN 10 ขนาด dia 110-400 มม. ความยาว 2,438 ม.

    3)  ทอ่ PVC ขนาด dia 100-400 มม. ความยาว 78,530 ม.

    4)  ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 100-400 มม. ความยาว 402 ม.

    5)  ทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 500-700 มม. ความยาว 414 ม.

 - ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.

 2. การประปาน่าน-กลางเวยีง จงัหวดัน่าน

 - พื้นทีโ่ครงการ 6.4 ตร.กม.

 - ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้ดบิ 2 แหง่ ขนาด 0.208 และ 0.056 ลบ.ม./วนิาที

 - ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบจ่ายน า้ 1 แหง่ ขนาด 0.33 ลบ.ม./วนิาที

 - ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่งน า้ดบิ ประกอบดว้ย

    1)  ทอ่เหลก็ ขนาด dia 500 มม. ความยาว 2,860 ม.

 - ออกแบบรายละเอยีดทอ่จ่ายน า้ ประกอบดว้ย

    1)  ทอ่เหลก็ ขนาด dia 100-400 มม. ความยาว 8,221 ม.

    2)  ทอ่ PVC ขนาด dia 100-300 มม. ความยาว 15,426 ม.

    3)  ทอ่ HDPE ขนาด dia 100-400 มม. ความยาว 15,394 ม.

 - ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

 3. การประปาศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั

 - พื้นทีโ่ครงการ 6.04 ตร.กม.

 - ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้ดบิ 2 แหง่ ขนาด 0.061 ลบ.ม./วนิาที

 - ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบจ่ายน า้ 1 แหง่ ขนาด 0.1 ลบ.ม./วนิาที

 - ออกแบบรายละเอยีดทอ่ส่งน า้ดบิ ประกอบดว้ย

    1)  ทอ่เหลก็ ขนาด dia 100-500 มม. ความยาว 2,750 ม.

    2)  ทอ่ PVC ขนาด dia 300 มม. ความยาว 3,025 ม.

 - ออกแบบรายละเอยีดทอ่จ่ายน า้ ประกอบดว้ย

    1)  ทอ่เหลก็ ขนาด dia 100-400 มม. ความยาว 976 ม.

    2)  ทอ่เหลก็ ขนาด dia 500-700 มม. ความยาว 155 ม.
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งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

    3)  ทอ่ PVC ขนาด dia 100-400 มม. ความยาว 29,606 ม.

    4)  ทอ่ HDPE ขนาด dia 400 มม. ความยาว 170 ม.

 - ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.

14.  โครงการปรบัปรุงระบบประปา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ l ส ารวจออกแบบรายละเอยีดและจดัท าเอกสารประกวดราคาก่อสรา้งทอ่จ่ายน า้ประปา กลุม่อาคารศูนย์ X 4 สงิหาคม 11 พฤศจกิายน มหาวทิยาลยั 16.0

 ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  จงัหวดัปทมุธานี รงัสติ ในการออกแบบปรบัปรุงระบบทอ่จ่ายน า้ประปา ภายในกลุม่อาคารต่างๆใหส้ามารถต่อเชื่อม 2541 2541 ธรรมศาสตร์

 ศูนยร์งัสติ  พื้นทีโ่ครงการ 1,800 ไร่ ระบบประปาทีด่  าเนินการก่อสรา้งของโครงการเอเชี่ยนเกมสใ์นบริเวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

l ระบบทอ่จ่ายน า้ทีเ่สนอใหท้  าการก่อสรา้งเพิม่เตมิหรือปรบัปรุงภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 

จะเป็นการวางทอ่เชื่อมจากทอ่จ่ายประปาในโครงการเอเชี่ยนเกมส ์และทอ่จ่ายน า้ประปาสายหลกั

บริเวณถนนเชียงรากของการประปาส่วนภูมภิาคเขา้สู่กลุม่อาคารต่างๆ ทีม่จีดุรบัน า้อยู่แลว้

15.  การออกแบบระบบผลติน า้ประปาและส่วนที่  ต าบลบา้นแพง อ าเภอทา่ลาด l ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. และส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง X 8 กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม บริษทั มาลสีามพราน 10.8

 เกี่ยวขอ้ง ของบริษทั มาลสีามพราน จ ากดั  จงัหวดันครพนม l จดัท ารายการประกอบแบบ ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง และเอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคา 2542 2542 จ ากดั (มหาชน)

 (มหาชน) l วเิคราะหข์อ้เสนอการประกวดราคาเพือ่คดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
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FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

16.  งานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ  พื้นทีโ่ครงการอยู่ในเขตอ าเภอโนนสูง   รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X X X X 23 สงิหาคม 6 กนัยายน กรมชลประทาน 654.5

 รายละเอยีด โครงการสูบส่งน า้ เพือ่  อ าเภอโนนไทย  และอ าเภอขามสะแกแสง l รวบรวมขอ้มลู และศึกษาทบทวนโครงการพฒันาแหลง่น า้ทีม่กีารพฒันาแลว้ รวมท ัง้โครงการ 2542 2543 (FS)

 อปุโภค-บริโภค และการเกษตร  จงัหวดันครราชสมีา ทีอ่ยู่ในแผนพฒันาในพื้นทีโ่ครงการของหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งในการพฒันาแหลง่น า้ 343.7

 จงัหวดันครราชสมีา l รวบรวมขอ้มลูตลอดจนการวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการศึกษา (DD)

l การศึกษาทางดา้นวศิวกรรมโครงการ

l การวางแผนโครงการจะตอ้งมกีารศึกษาทางเลอืกเปรียบเทยีบความเหมาะสมดา้นต่างๆ

เพือ่คดัเลอืกทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสมในการพฒันา

l การศึกษาความเหมาะสม ประกอบดว้ย

 - รวบรวมและส ารวจขอ้มลูดา้นต่างๆใหเ้พยีงพอต่อการศึกษาความเหมาะสม

 -  ออกแบบโครงการในข ัน้ความเหมาะสม (Feasibility Design) ของโครงการทีจ่ะพฒันา

   แบบระบบทอ่ส่งน า้ โดยใชข้อ้มลูต่างๆทางดา้นแผนทีภู่มปิระเทศ ธรณีวทิยา อทุกวทิยา และชลศาสตร์

 - การออกแบบระบบทอ่ส่งน า้

 - การศึกษาเรื่องการชดเชยทรพัยส์นิ สิง่ก่อสรา้งของทางราชการ  และเอกชน

 - การวเิคราะหด์า้นเศรษฐกจิและการเงนิของโครงการ

 - ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง ค่าส่งน า้บ  ารุงรกัษาและจดัท าแผนงานก่อสรา้ง

 - จดัท าแผนการส่งน า้ และการบ ารุงรกัษาโครงการเพือ่ใชง้านในข ัน้ด าเนินการและบ ารุงรกัษาโครงการ

 - การศึกษาดา้นองคก์รการบริหารและการจดัการโครงการ

l การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

l ออกแบบรายละเอยีดการจดัท ารายการปริมาณงานก่อสรา้ง (Bill of Quantity) ประมาณราคา

และก าหนดรายละเอยีดทางดา้นวศิวกรรม 

 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ทอ่ส่งน า้แนวที ่1 ; แหลง่น า้ : แมน่ า้มลู บริเวณฝายบา้นเหมต า่ อ.จกัราช

- สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ 

   1. สถานีสูบน า้บงึถนนหกั            อตัราการสูบ 500 ลบ.ม./ชม.

   2. สถานีสูบน า้บงึกลอ                อตัราการสูบ 424 ลบ.ม./ชม.

   3. สถานีสูบน า้อ่างเก็บน า้บา้นขาม   อตัราการสูบ 80 ลบ.ม./ชม.

- ทอ่ส่งน า้และอาคารประกอบจากสถานีสูบน า้บงึถนนหกัไปยงับงึชีวกึ ความยาวรวม 38.11 กม. 

  ประกอบดว้ย

  1. ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 400 มม. ความยาว 4,247 ม.

  2. ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 560 มม. ความยาว 9,542 ม.

  3. ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 500 ความยาว 7,801 ม.

  4. ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 400 ความยาว 10,187 ม.
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  5. ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 150 ความยาว 444 ม.

  6. ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 250 ความยาว 8,278 ม.

  7. ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 250 ความยาว 146 ม.

l ทอ่ส่งน า้แนวที ่2 ; แหลง่น า้ : ล าบริบูรณ์ บริเวณเขือ่นระบายน า้โพธิ์เตี้ย อ.เมอืง

- สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ 

   1. สถานีสูบน า้เขือ่นระบายน า้โพธิ์เตี้ย  อตัราการสูบ 979 ลบ.ม./ชม.

   2. สถานีสูบน า้บงึพดุซา                  อตัราการสูบ 267 ลบ.ม./ชม.

   3. สถานีสูบน า้วดับา้นนา                 อตัราการสูบ 78 ลบ.ม./ชม.

- ทอ่ส่งน า้และอาคารประกอบจากสถานีสูบน า้เขือ่นระบายน า้โพธิ์เตี้ยไปยงัสระจระเข ้

  ความยาวรวม 33.208 กม. ประกอบดว้ย

  1. ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 560 มม. ความยาว 6,667 ม.

  2. ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 400 มม. ความยาว 7,468 ม.

  3. ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 300 มม. ความยาว 3,653 ม.

  4. ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 315 มม. ความยาว 274 ม.

  5. ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 250 มม. ความยาว 14,084 ม.

  6. ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 250 มม. ความยาว 1,062 ม.

17.  โครงการส ารวจออกแบบรายละเอยีด  เทศบาลเมอืงสุรินทรแ์ละ l การส ารวจและจดัท าแผนทีภู่มปิระเทศทีต่ ัง้ระบบสูบน า้ดบิ ระบบผลติน า้ สถานีจ่ายน า้ X 1 มถินุายน 26 กนัยายน การประปาส่วนภูมภิาค 316.0

 และจดัท าเอกสารประกวดราคา  ชุมชนใกลเ้คยีง ระบบทอ่ส่งน า้ ระบบทอ่จ าหน่ายน า้และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2543 2543

 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย l วเิคราะหคุ์ณภาพน า้ดบิดา้นฟิสกิส ์เคม ีและชีววทิยา

 การประปาสุรินทร ์(พื้นทีส่่วนที ่1) l ส ารวจ ทดสอบและวเิคราะหคุ์ณสมบตัทิางธรณีวทิยา เพือ่งานออกแบบฐานรากอาคารต่างๆ 

 (งบประมาณ มพร.ปี2543) และงานออกแบบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีด เพือ่การก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา

สถานีสูบจ่ายน า้ต่างๆ และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งและวางทอ่ส่งน า้และทอ่จ าหน่ายน า้

l ประมาณราคา และจดัท าขอ้ก าหนดทางวชิาการ และเอกสารประกวดราคา

 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบปรบัปรุงโรงสูบน า้แรงต า่ใหม้อีตัราการสูบเพิม่ขึ้นเป็น 1,760 ลบ.ม./ชม.

และสามารถขยายอกีในอนาคตไดเ้ป็น 2,200 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบปรบัปรุงเพิม่ก าลงัผลติของระบบผลติประปาจากเดมิ 620 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม.

l ปรบัปรุงระบบผลติประปา ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบก่อสรา้งระบบผลติประปา ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. และสามารถปรบัปรุงขยายไดเ้ป็นขนาด 

600 ลบ.ม./ชม.
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l ออกแบบปรบัปรุงอาคารเก็บจ่ายสารเคมี

l ออกแบบก่อสรา้งถงัน า้ใส ขนาด 3,000 ลบ.ม./ชม. พรอ้มโรงสูบน า้แรงสูงแบบบอ่แหง้

l ออกแบบปรบัปรุงสระระบายตะกอน

l ออกแบบก่อสรา้งบอ่แบง่น า้ดบิ

l ออกแบบก่อสรา้งทอ่น า้ดบิ : ทอ่เหลก็ ขนาด 600 มม. ความยาว 6,900 เมตร

l ออกแบบก่อสรา้งทอ่จ่ายน า้ ประกอบดว้ย

 - ทอ่เมนจ่ายน า้ : ทอ่เหลก็ ขนาด 700 มม. ความยาว 2,525 ม.

ทอ่เหลก็ ขนาด 500 มม. ความยาว 1,760 ม.

ทอ่ PVC ขนาด 400 มม. ความยาว 1,130 ม.

 - ปรบัปรุงทอ่จ่ายน า้ :  ทอ่ PVC ขนาด 300 มม. ความยาว 9,290 ม.

 ทอ่ PVC ขนาด 250 มม. ความยาว 340 ม.

 ทอ่ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 17,450 ม.

 ทอ่ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 5,930 ม.

 ทอ่ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 5,290 ม.

 ทอ่ PE   ขนาด 315 มม.PN 6.3 ความยาว 2,360 ม.

 - ขยายเขตทอ่จ่ายน า้  : ทอ่ PVC ขนาด 300 มม. ความยาว 5,100 ม.

  ทอ่ PVC ขนาด 250 มม. ความยาว 5,480 ม.

  ทอ่ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 11,980 ม.

  ทอ่ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 14,185 ม.

  ทอ่ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 950 ม.

l ออกแบบก่อสรา้งสถานีเพิม่ความดนั พรอ้มตดิต ัง้ BOOTER PUMP 2 ชุด ขนาด 40 และ 60 ลบ.ม./ชม.

18.  โครงการศึกษา DAM BREAK  พื้นทีท่ีอ่าจไดร้บัผลกระทบ  ท าการวเิคราะหล์กัษณะและขบวนการเกดิ DAM BREAK ของเขือ่นคลองทา่ด่าน และการเตรียมแผน X 10 กรกฎาคม 8 มนีาคม กรมชลประทาน -

 โครงการคลองทา่ด่าน จงัหวดันครนายก  จากกรณี Dam Break ของโครงการ  ป้องกนัภยัฉุกเฉินส าหรบัชุมชน รวมถงึการป้องกนัภยั เพือ่ลดความเสีย่งของการเกดิ DAM BREAK 2543 2544

 เขือ่นคลองทา่ด่าน รวมพื้นทีท่ ัง้หมด  โดยมรีายละเอยีดการศึกษาดงัน้ี

 1,367.62 ตารางกโิลเมตร หรือ l งานศึกษาและวเิคราะห ์DAM BREAK ของเขือ่นคลองทา่ด่าน

 ประมาณ 854,765 ไร่ 1) ศึกษาและวเิคราะหส์าเหตทุีจ่ะท าใหเ้กดิDAM BREAK ในทกุกรณีทีม่คีวามเสีย่ง

2) ศึกษาและวเิคราะหส์ภาพของการเกดิ DAM BREAK ก าหนดขอบเขตของพื้นทีท่ีจ่ะไดร้บัผลกระทบ

   สภาพน า้ทว่มภายหลงัการเกดิ DAM BREAK จดัท าแผนทีน่ า้ทว่ม

3) ศึกษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหค์วามเสยีหายทีจ่ะเกดิต่อชีวติและทรพัยส์นิของราชการ

l งานศึกษาและจดัท าแผนป้องกนัภยัฉุกเฉินส าหรบัชุมชน ( Emergency Preparedness Plan)

l งานศึกษาและจดัท าแผนการบริหารและจดัการโครงการคลองทา่ด่าน เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั 
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ลดความเสีย่ง และมปีระสทิธิภาพ

l การจดัฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องกรมชลประทาน เพือ่ถ่ายทอดใชแ้ผนป้องกนัภยัฉุกเฉิน ส าหรบัชุมชน

และการบริหารและการจดัการโครงการคลองทา่ด่าน เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั ลดความเสีย่ง และ

มปีระสทิธิภาพใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องกรมชลประทานไดเ้ขา้ใจและมทีกัษะในการน าแผนงานไปใชง้าน

19.  โครงการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบ   ครอบคลมุลุม่น า้ปางปะกง ในเขตพื้นที่ l จดัท าสถานภาพทรพัยากรธรรมชาต ิสภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศ สภาพเศรษฐกจิ และสงัคม บริเวณพื้นที่ X 1 กมุภาพนัธ์ 30  สงิหาคม ส านกังานนโยบาย -

 สิง่แวดลอ้ม ภายหลงัการก่อสรา้งเขือ่นทดน า้  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรุี นครนายก ศึกษา ท ัง้ในอดตี ปจัจบุนั และการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึ้น อนัเน่ืองมาจากการเปิดด าเนินการของเขือ่นฯ 2544 2545 และแผนทรพัยากร

 บางปะกงและประเมนิค่าความเสยีหาย  และปราจนีบรุี มพีื้นที ่8,679 ตร.กม. l ประเมนิค่าความเสยีหายดา้นสิง่แวดลอ้ม และขอบเขตพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบรวมท ัง้ระดบัความรุนแรงที่ ธรรมชาตแิละ

 ดา้นสิง่แวดลอ้ม  แบง่เป็นลุม่น า้ทีส่  าคญั 4 ลุม่น า้ ไดแ้ก่ เกดิขึ้น ท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคตของพื้นทีโ่ครงการทีเ่ป็นพื้นทีท่ีม่รีะบบนิเวศต่อเน่ืองจากตวัเขือ่นฯ สิง่แวดลอ้ม

 ลุม่น า้แมน่ า้บางปะกงสายหลกั l งานประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มภายหลงัการก่อสรา้งโครงการเขือ่นฯ (Post Evaluation) โดยก าหนด

 (ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา) ลุม่น า้นครนายก วธิีการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา ตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจริงจากการเปิดด าเนินงานของเขือ่นฯ รวมท ัง้

 ลุม่น า้คลองทา่ลาด และลุม่น า้คลองหลวง เสนอแผนปฏบิตักิารในรูปแบบของโครงการทีม่ที ัง้สิง่ก่อสรา้ง และไมม่สีิง่ก่อสรา้งในลกัษณะบูรณาการ

20.  โครงการส ารวจออกแบบรายละเอยีด  เทศบาลเมอืงหนองคาย l การส ารวจและจดัท าแผนทีภู่มปิระเทศทีต่ ัง้ระบบสูบน า้ดบิ ระบบผลติน า้ สถานีจ่ายน า้ X 2 สงิหาคม 19 ธนัวาคม การประปาส่วนภูมภิาค 201.1

 และจดัท าเอกสารประกวดราคา  เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง ระบบทอ่ส่งน า้ ระบบทอ่จ าหน่ายน า้และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2544 2544

 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปา  และชุมชนใกลเ้คยีง l วเิคราะหคุ์ณภาพน า้ดบิดา้นฟิสกิส ์เคม ีและชีววทิยา

 หนองคาย (พื้นทีส่่วนที ่1) l ส ารวจ ทดสอบและวเิคราะหคุ์ณสมบตัทิางธรณีวทิยา เพือ่งานออกแบบฐานรากอาคารต่างๆ  

และงานออกแบบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีด เพือ่การก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา

สถานีสูบจ่ายน า้ต่างๆ และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งและวางทอ่ส่งน า้และทอ่จ าหน่ายน า้

l ประมาณราคา และจดัท าขอ้ก าหนดทางวชิาการ และเอกสารประกวดราคา

 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบปรบัปรุงโรงสูบน า้แรงต า่ ใหม้อีตัราการสูบเพิม่ขึ้นเป็น 825 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบก่อสรา้งระบบผลติประปา ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. และสามารถปรบัปรุงขยาย

ไดเ้ป็นขนาด 500 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบอาคารเก็บจ่ายสารเคมี

l ออกแบบก่อสรา้งถงัน า้ใส ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. พรอ้มโรงสูบน า้แรงสูงแบบบอ่แหง้

l ออกแบบสระระบายตะกอน

l ออกแบบก่อสรา้งบอ่แบง่น า้ดบิ

l ออกแบบก่อสรา้งทอ่น า้ดบิ : ทอ่ PE ขนาด 400 มม. ความยาว 3,350 ม.

l ออกแบบก่อสรา้งทอ่จ่ายน า้ ประกอบดว้ย

 - ทอ่เมนจ่ายน า้  : ทอ่ PE  ขนาด 400 มม. ความยาว 7,270 ม.
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งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 - ปรบัปรุงทอ่จ่ายน า้  : ทอ่ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 11,062 ม.

 ทอ่ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 25,976 ม.

 ทอ่ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 24,054 ม.

 ทอ่ PE ขนาด 315 มม.PN 6.3 ความยาว 4,754 ม.

 - ขยายเขตทอ่จ่ายน า้  : ทอ่ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 586 ม.

  ทอ่ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 7,501 ม.

  ทอ่ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 11,946 ม.

21.  งานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ  พื้นทีโ่ครงการอยู่ในเขตอ าเภอคง  รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X X X X 8 มถินุายน 29 พฤศจกิายน กรมชลประทาน 471.8

 รายละเอยีด โครงการสูบน า้เพิม่เตมิใหแ้ก่  อ าเภอบา้นเหลือ่ม อ าเภอโนนสูง l รวบรวมขอ้มลู และศึกษาทบทวนโครงการพฒันาแหลง่น า้ทีม่กีารพฒันาแลว้ รวมท ัง้โครงการทีอ่ยู่ใน 2544 2545 (FS)

 หนองน า้ธรรมชาต ิจงัหวดันครราชสมีา  และอ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แผนพฒันาในพื้นทีโ่ครงการของหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งในการพฒันาแหลง่น า้ 455.5

  มพีื้นทีโ่ดยรวม 1,009,462.50 ไร่ l รวบรวมขอ้มลูตลอดจนการวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการศึกษา (DD)

l การศึกษาทางดา้นวศิวกรรมโครงการ

l การวางแผนโครงการจะตอ้งมกีารศึกษาทางเลอืกเปรียบเทยีบความเหมาะสมดา้นต่างๆ

เพือ่คดัเลอืกทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสมในการพฒันา

l การศึกษาความเหมาะสม ประกอบดว้ย

 - รวบรวมและส ารวจขอ้มลูดา้นต่างๆใหเ้พยีงพอต่อการศึกษาความเหมาะสม

 - ออกแบบโครงการในข ัน้ความเหมาะสม (Feasibility Design) ของโครงการทีจ่ะพฒันาแบบ

   ระบบทอ่ส่งน า้ โดยใชข้อ้มลูต่างๆทางดา้นแผนทีภู่มปิระเทศ ธรณีวทิยา อทุกวทิยา และชลศาสตร์

 - การออกแบบระบบส่งน า้

 - การศึกษาเรื่องการชดเชยทรพัยส์นิ สิง่ก่อสรา้งของทางราชการ และเอกชน

 - การวเิคราะหด์า้นเศรษฐกจิและการเงนิของโครงการ

 - ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง ค่าส่งน า้บ  ารุงรกัษาและจดัท าแผนงานก่อสรา้ง

 - จดัท าแผนการส่งน า้ และการบ ารุงรกัษาโครงการเพือ่ใชง้านในข ัน้ด าเนินการและบ ารุงรกัษาโครงการ

 - การศึกษาดา้นองคก์รการบริหารและการจดัการโครงการ

l การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

l ออกแบบรายละเอยีด การจดัท ารายการปริมาณงานก่อสรา้ง (Bill of Quantity) ประมาณราคา 

และก าหนดรายละเอยีดทางดา้นวศิวกรรม 

 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ทอ่ส่งน า้ส่วนเหนือ ; แหลง่น า้ : แมน่ า้ชี บริเวณฝายบา้นโตน้ อ.บา้นเหลือ่ม

แหลง่กกัเก็บน า้ : อ่างเก็บน า้บา้นดอนตะหนิน อ่างเก็บน า้บา้นสระสีเ่หลีย่ม อ่างเก็บน า้บา้นหนองหญา้ขาว 

อ่างเก็บน า้บา้นหว้นทราย และอ่างเก็บน า้บา้นหว้ยตะครอ้ 

- สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ จ านวน 6 แหง่ ไดแ้ก่ 
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ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)
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ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

   1. สถานีสูบน า้บา้นโตน้ อตัราการสูบ 1,000 ลบ.ม./ชม.

   2. สถานีสูบน า้บา้นดอนตะหนิน อตัราการสูบ 1,000 ลบ.ม./ชม.

   3. สถานีสูบน า้บา้นหว้ยตะครอ้  อตัราการสูบ 220 ลบ.ม./ชม.

   4. อาคารควบคุมการจ่ายน า้ลงอ่างเก็บน า้บา้นสระสีเ่หลีย่ม

   5. อาคารควบคุมการจ่ายน า้ลงอ่างเก็บน า้บา้นหนองหญา้ขาว

   6. อาคารควบคุมการจ่ายน า้ลงอ่างเก็บน า้บา้นหว้ยทราย

- ทอ่ส่งน า้และอาคารประกอบจากสถานีสูบน า้บา้นโตน้ไปยงัอ่างเก็บน า้บา้นหว้ยตะครอ้  

  ความยาวรวม 38.557 กม. ประกอบดว้ย

  1) ทอ่เหลก็เหนียว ชนิดใตด้นิ ขนาด dia 800 มม. ความยาว 11,492 ม.

  2) ทอ่เหลก็เหนียว ชนิดใตด้นิ ขนาด dia 700 มม. ความยาว 7,440 ม.

  3) ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 710 มม. ความยาว 2,980 ม.

  4) ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 630 มม. ความยาว 15,529 ม.

  5) ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 300 มม. ความยาว 540 ม.

  6) ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด dia 100 มม. ความยาว 576 ม.

l ทอ่ส่งน า้ส่วนใต ้; แหลง่น า้ : แมน่ า้มลู บริเวณฝายบา้นสมัฤทธิ์ อ.พมิาย

แหลง่กกัเก็บน า้ : อ่างเก็บน า้บงึรตันเศรษฐ อ่างเก็บน า้บา้นหลมุขา้ว อ่างเก็บน า้สระใหญ่วดัมะค่า 

อ่างเก็บน า้บงึระเริง และอ่างเก็บน า้บงึดอนใหญ่ 

- สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ จ านวน 6 แหง่ ไดแ้ก่ 

   1. สถานีสูบน า้บา้นสมัฤทธิ์ อตัราการสูบ 400 ลบ.ม./ชม.

   2. สถานีสูบน า้บา้นหลมุขา้ว อตัราการสูบ 160 ลบ.ม./ชม.

   3. อาคารควบคุมการจ่ายน า้ลงอ่างเก็บน า้บงึรตันเศรษฐ

   4. อาคารควบคุมการจ่ายน า้ลงอ่างเก็บน า้สระใหญ่วดัมะค่า

   5. อาคารควบคุมการจ่ายน า้ลงอ่างเก็บน า้บงึระเริง

   6. อาคารควบคุมการจ่ายน า้ลงอ่างเก็บน า้บงึดอนใหญ่

- ทอ่ส่งน า้และอาคารประกอบจากสถานีสูบน า้บา้นสมัฤทธิ์ไปยงับงึดอนใหญ่ 

  ความยาวรวม 35.963 กม. ประกอบดว้ย

  1) ทอ่ HDPE PN 6.3 ขนาด dia 500 มม. ความยาว 3,800 ม.

  2) ทอ่ PVC CLASS 8.5 ขนาด dia 400 มม. ความยาว 8,990 ม.

  3) ทอ่ PVC CLASS 8.5 ขนาด dia 300 มม. ความยาว 7,132 ม.

  4) ทอ่ PVC CLASS 8.5 ขนาด dia 200 มม. ความยาว 15,041 ม.

22.  โครงการศึกษาเพือ่จดัท าแผนปฏบิตักิาร  พื้นทีโ่ครงการ ครอบคลมุอ าเภอเมอืง  รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X X X 22 ตลุาคม 8 กนัยายน กรมชลประทาน 580.9

 แกไ้ขผลกระทบดา้นชลศาสตรแ์ละ  อ าเภอบางคลา้ อ าเภอบางปะกง และ l เก็บรวมรวมขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2544 2546 (FS)

 การกดัเซาะตลิง่ อนัเน่ืองจากเขือ่นทดน า้  อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา l ศึกษาหาสาเหตทุีแ่ทจ้ริงของการพงัทะลายของตลิง่ดา้นทา้ยน า้ของเขือ่นทดน า้บางปะกง โดย 465.9
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(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี ท  าการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่างๆ ดา้นชลศาสตร ์และการรุกล า้ของน า้เค็ม (DD)

จากการปิด-เปิดประตูระบายน า้ของเขือ่นทดน า้บางปะกง และการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

l ส ารวจความตอ้งการและทศันคต ิการประกอบอาชีพ การใชน้ า้ การใชท้ีด่นิและอืน่ๆของราษฎร

ทีอ่าศยัอยู่ริมตลิง่ ดา้นเหนือน า้และทา้ยน า้ของเขือ่นทดน า้บางปะกง เพือ่เป็นขอ้มลูในการ

ศึกษาแนวทางทีเ่หมาะสมในการควบคุมการปิด-เปิดบานของเขือ่นทดน า้บางปะกง

l เพือ่ศึกษาแนวทางทีเ่หมาะสมพรอ้มกบัจดัท าคู่มอืของการปิด-เปิดบานเขือ่นทดน า้บางปะกง

ใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละมผีลกระทบดา้นชลศาสตรแ์ละการรุกล า้น า้เค็มดา้นทา้ยน า้

นอ้ยทีสุ่ด ภายใตส้ภาวะน า้ตน้ทนุต่างๆ ท ัง้ในสภาพปจัจบุนัและอนาคต

l ประเมนิผลกระทบจากแนวทางการปิด-เปิดบานของเขือ่นทดน า้บางปะกง จากแนวทางทีเ่ลอืก 

โดยพจิารณาผลกระทบการเปลีย่นแปลงทางชลศาสตรด์า้นทา้ยน า้ ต่อเสถยีรภาพของตลิง่ 

การตกตะกอน การรุกล า้ของน า้เค็ม เป็นตน้

l ศึกษาทางเลอืกต่างๆ ในการแกไ้ขผลกระทบดา้นชลศาสตรแ์ละการรุกล า้ของน า้เค็มดา้นเหนือ

และทา้ยน า้ของแนวทางเลอืกเหมาะสมทีสุ่ดในสภาพปจัจบุนัและอนาคต     

l จดัท าแผนปฏบิตักิารแกไ้ขผลกระทบดา้นชลศาสตร ์และการรุกล า้ของน า้เค็มและประมาณราคาเบื้องตน้ 

พรอ้มท ัง้จดัล  าดบัความส าคญัของแผนปฏบิตักิารต่างๆ

l ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรข์องเขือ่นทดน า้บางปะกง โดยพจิารณาค่าลงทนุเพิม่เตมิ

ของสิง่ก่อสรา้ง เพือ่แกไ้ขผลกระทบดา้นเศรษฐศาสตรท์า้ยน า้ จากแนวทางเลอืกทีเ่หมาะสม

l จดัท าคู่มอืการควบคุมการปิด-เปิดประตูระบายน า้ของเขือ่นทดน า้บางปะกงทีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการน า้ตน้ทนุ ความตอ้งการใชน้ า้และรกัษาระบบนิเวศวทิยาทา้ยน า้

l จดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็และประชาสมัพนัธโ์ครงการ

l สรุปแนวทางแกไ้ขผลกระทบอนัเน่ืองจากเขือ่นทดน า้บางปะกงทีเ่หมาะสม คอื การเปิดปิดบานระบาย

เพือ่ควบคุมระดบัน า้สูงสุดและต า่สุดทา้ยเขือ่นไวท้ี ่+1.35 และ -1.05 ม. รทก.เทา่ระดบัน า้สูงสุดต า่สุด

ตามธรรมชาต ิร่วมกบัการก่อสรา้งระบบป้องกนัตลิง่และน า้ทว่มทีส่ามารถรองรบัระดบัน า้สูงสุดและต า่สุด

ทา้ยเขือ่นไดถ้งึ +1.50 และ –1.30 ม.รทก.และก่อสรา้งปรบัปรุงระบบอืน่ๆ ทีใ่ชป้ระกอบการควบคุมเขือ่น

และใชป้ระโยชนจ์ากเขือ่นตามแนวทางการเปิดปิดบานทีก่  าหนดขึ้นใหม ่ไดแ้ก่

- การตดิต ัง้ระบบโทรมาตร (ก่อสรา้งใหม ่9 แหง่ ปรบัปรุง 6 แหง่)

- การปรบัปรุงระบบควบคุมเขือ่น

- การปรบัปรุงระบบสูบน า้ใหเ้หมาะสมกบัการควบคุมเขือ่นแบบใหม่

- การปรบัปรุงการหมนุเวยีนบริเวณล าน า้เดมิทีถู่กปิดกัน้

- การก่อสรา้งคลองส่งน า้สายหลกัใหแ้ลว้เสร็จเพือ่พรอ้มใชง้านเมือ่สามารถเปิดด าเนินการเขือ่น

- การก่อสรา้งโครงสรา้งเฝ้าระวงัตลิง่
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งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l งานส ารวจและออกแบบรายละเอยีดตามโครงการศึกษาน้ี จะเป็นการด าเนินการส ารวจและออกแบบ

รายละเอยีดในส่วนของแผนปฏบิตักิารทีม่คีวามส าคญัสูง ไดแ้ก่ แผนปฏบิตักิารท ัง้หมดทีอ่ยู่ในระยะ

ก่อนการเริ่มเปิดด าเนินการเขือ่น ประกอบดว้ย

1. งานส ารวจและออกแบบประตูระบายน า้ท  านบดนิเดมิ 

2. งานส ารวจและออกแบบงานระบบโทรมาตรและระบบควบคุมเขือ่น 

- พื้นทีด่  าเนินการ ไดแ้ก่ ตวัเขือ่นทดน า้บางปะกงและอาคารควบคุมของเขือ่น

- การปรบัปรุงระบบควบคุมของเขือ่น ซึง่จะด าเนินการโดยการเพิม่เตมิอปุกรณ์ระบบควบคุมที่

  สามารถต่อเชื่อมกบัระบบโทรมาตรทีต่ดิต ัง้ใหมไ่ด ้และน าระบบควบคุมใหมไ่ปเชื่อมต่อกบัระบบ

  ควบคุมเดมิบางส่วน ทีส่ามารถต่อเชื่อมกนัได ้จากนัน้ก็จะท าการต ัง้โปรแกรมระบบควบคุม  

  เพือ่ใหส้ ัง่การเปิดปิดบานตามแนวทางทีป่รบัปรุงขึ้นใหมแ่บบอตัโนมตัิ

- ระบบโทรมาตรทีจ่  าเป็นส าหรบัการเปิดปิดบานของเขือ่นทีจ่ะท าการก่อสรา้งและปรบัปรุง 

  ประกอบดว้ย ก่อสรา้งสถานีโทรมาตรทีป่ากแมน่ า้ ทีจ่ดุบรรจบแมน่ า้ปราจนีบรุีและนครนายก

  ทีป่ากคลองทา่ลาด ทีบ่ริเวณเหนือท านบดนิปิดกัน้ล  าน า้เดมิ ทีบ่ริเวณทา้ยท านบดนิปิดกัน้ล  าน า้เดมิ

  ทีอ่  าเภอบางคลา้ ทีเ่ขือ่นนายก ที ่อ.ศรีมหาโพธิ ที ่อ.เมอืง ปราจนีบรุี และท าการปรบัปรุงระบบ

  โทรมาตรหลกัทีเ่ขือ่น ที ่ปตร.สมบูรณ์ ที ่ปตร.หอทอง ทีส่ะพานเทพหสัดนิ และทีบ่า้นโพธิ์

3. งานส ารวจและออกแบบงานปรบัปรุงระบบสูบน า้ 

- พื้นทีด่  าเนินการ ไดแ้ก่ สถานีสูบน า้ของโครงการเขือ่นทดน า้บางปะกง ซึง่ต ัง้อยู่ดา้นเหนือเขือ่น

      ไปประมาณ 2 กม.

- การปรบัปรุงเครื่องสูบน า้ ระบบทอ่และอปุกรณ์ประกอบ จะเป็นการปรบัเปลีย่นวสัดุส่วนทีส่มัผสัน า้

      ของเครื่องสูบน า้ทอ่และอปุกรณ์ประกอบ หรือท าการเคลอืบผวิวสัดุเดมิ เพือ่ใหช้ิ้นส่วนดงักลา่ว

      สามารถทนต่อการกดักร่อนของน า้ในแมน่ า้บางปะกง ซึง่จะมคีวามเค็มสูงกว่าค่าทีอ่อกแบบไว ้

      ซึง่เป็นผลจากการเปิดปิดเขือ่นในแนวทางใหม่

- การปรบัปรุงระบบควบคุมเครื่องสูบน า้ จะเป็นการเชื่อมต่อสญัญาณจากระบบโทรมาตร

      และสญัญาณจากเครื่องวดัความเค็มทีส่ถานีสูบน า้เขา้กบัระบบควบคุมเครื่องสูบน า้

      เพือ่ใหร้ะบบควบคุมน าค่าสญัญาณเหลา่น้ีมาประกอบการเปิดปิดเครื่องสูบน า้

4. งานส ารวจและออกแบบงานตดิต ัง้เครื่องหมนุเวยีนน า้ 

    - พื้นทีด่  าเนินการ ไดแ้ก่ บริเวณบริเวณเขือ่นดนิ ล  าน า้เหนือเขือ่นดนิ และคลองธรรมชาติ

      ทีอ่ยู่ในบริเวณดงักลา่ว ซึง่มอียู่ดว้ยกนั 12 คลอง 

- การขยายบานระบายทีเ่ชื่อมต่อระหว่างดา้นเหนือน า้และทา้ยน า้ของท านบดนิปิดกัน้ล  าน า้เดมิ

      เพือ่ใหส้ามารถปรบัอตัราการไหลของน า้บริเวณล าน า้เดมิในช่วงเวลาและปริมาณทีเ่หมาะสม เพือ่
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งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

      ป้องกนัการตกคา้งหรือสะสมของมลพษิทีท่ิ้งลงมาจากคลองเหนือเขือ่น ซึง่จะช่วยลดผลกระทบดา้น

      คุณภาพน า้ในล าน า้เดมิ  โดยการขยายบานระบายจะขยายจากเดมิ dia. 1 ม. จ านวน 3 บาน 

      เป็น 6 x 4.5 ม. จ านวน 3 บาน 

   - การตดิต ัง้อปุกรณ์ช่วยหมนุเวยีนน า้บริเวณล าน า้เดมิ จะเป็นการตดิต ัง้ระบบกวนน า้ หรือเตมิอากาศ 

     ซึง่จะท าหนา้ทีเ่พิม่การไหลเวยีนของน า้ ท  าใหน้ า้ไหลเวยีนไดด้ขีึ้น ช่วยเพิม่ออกซเิจนละลายน า้ 

     เพิม่ประสทิธิภาพการท าความสะอาดตวัเองของล าน า้และช่วยผลกัดนัใหน้ า้ไหลผา่นบานระบาย

     ของท านบปิดกัน้ล  าน า้เดมิไดด้ขีึ้น

5. งานส ารวจและออกแบบโครงสรา้งป้องกนัน า้ทว่ม โครงสรา้งป้องกนัตลิง่ 

- ระบบป้องกนัตลิง่และระบบป้องกนัน า้ทว่มส าหรบัการควบคุมระดบัน า้สูงสุดและต า่สุดทา้ย

      เขือ่นต ัง้แต่ +1.35 และ –1.05 ม.รทก. และสูงสุดที ่+1.50 และ –1.30 ม.รทก.

- พื้นทีด่  าเนินการ ไดแ้ก่ ตลิง่ส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการเกดิน า้ทว่ม และตลิง่ส่วนทีอ่ยู่ใน

  เกณฑพ์งัทลาย

- การป้องกนัตลิง่พจิารณาร่วมกบัการป้องกนัน า้ทว่ม ซึง่จะใชว้ธิีก่อสรา้งโครงสรา้ง

      มที ัง้หมด 7 แนวทาง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพหนา้งานจริง ไดแ้ก่

1) การก่อสรา้ง Jet Grouting & Berm 

2) การก่อสรา้ง Relief Platform  

3) การปรบัตลิง่ใหล้าดลงและทิ้งหนิ  

4) การก่อสรา้งคนัดนิก ัน้น า้

5) การก่อสรา้ง Bored Pile & Slab & Wall 

6) การก่อสรา้ง Relief Platform แบบถมดนิเพิม่

6. งานส ารวจและออกแบบงานโครงสรา้งเฝ้าระวงัตลิง่ 

7. งานส ารวจและออกแบบงานปรบัปรุงอาคารควบคุม 

l ตดิต ัง้สถานีอทุกวทิยาและระบบโทรมาตร จ านวน 4 สถานี คอื สถานีสะพานเทพหสัดนิ 

สถานีบา้นโพธิ์ สถานีสะพานฉะเชิงเทรา และสถานีโทรมาตรหลกัทีเ่ขือ่นทดน า้บางปะกง

23.  งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ  พื้นทีศึ่กษา ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื l เก็บรวมรวมขอ้มลู ตลอดจนการวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง X X X 25 มนีาคม 15 กนัยายน กรมชลประทาน 136.0

 รายละเอยีด โครงการปรบัปรุงโครงการ  (1) พื้นทีใ่นเขตชลประทานโครงการ l ศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรุงระบบและจดัการน า้ชลประทาน ประกอบดว้ย 2545 2546 (FS)

 ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแมแ่ฝก-แมง่ดั      แมแ่ฝก-แมง่ดัในปจัจบุนั 1) ศึกษาวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเดมิในข ัน้ตอนการพฒันาโครงการ และปรบัเปลีย่นวตัถปุระสงคแ์ละ 97.0

 จงัหวดัเชียงใหม่  (2) พื้นทีน่อกเขตชลประทาน ไดแ้ก่    เป้าหมายเดมิใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของเกษตรกรและสภาพสิง่แวดลอ้ม (DD)

     พื้นที่ๆ  มกีารใชน้ า้ชลประทาน 2) ส ารวจและวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิปริมาณความตอ้งการน า้

     อยู่ในปจัจบุนั โดยการสูบน า้จาก 3) ส ารวจและวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิปริมาณน า้ชลประทานทีส่่งจริง  

     คลองส่งน า้สายใหญ่ของโครงการ 4) ศึกษาและวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิผลดา้นวศิวกรรม การบริหารการจดัการ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม

 (3) พื้นทีใ่นเขตชลประทานอืน่ 5) ศึกษาก าหนดประเดน็ปญัหาอย่างรูปธรรมและชดัเจน  พรอ้มก าหนดสดัส่วนเปรียบเทยีบ 

     แต่ใชน้ า้จากโครงการชลประทาน    และศึกษาจดัล  าดบัความส าคญัของประเดน็ปญัหาต่างๆ
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ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

     แมแ่ฝก-แมง่ดั ไดแ้ก่ พื้นทีบ่างส่วน 6) จากประเดน็ปญัหาทีจ่ดัล  าดบัแลว้  น ามาศึกษาวเิคราะหห์าสาเหตตุ่างๆ ทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมดของ

     ของโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา    แต่ละประเดน็ปญัหา เพือ่ก าหนดสาเหตหุลกัและสาเหตรุอง

     แมก่วง ประมาณ 4,000 ไร่ 7) ศึกษาวเิคราะหแ์ละเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง ท ัง้ดา้นการส่งน า้และการระบายน า้โดยเสนอแนะ

   แนวทางเลอืกทีจ่ะขจดัสาเหตหุลกัและสาเหตรุองของแต่ละประเดน็ปญัหาต่างๆ เพือ่น าไปสู่การก าจดั 

   แกไ้ขหรือบรรเทาปญัหา

8) ศึกษาดา้นเศรษฐกจิของโครงการและการเงนิของเกษตรกร โดยใหม้กีารประเมนิผลดา้นเศรษฐกจิ

   ของโครงการและสภาพคลอ่งทางการเงนิของเกษตรกร

9) ศึกษาประเมนิระบบฐานขอ้มลูปจัจบุนั  ปรบัปรุงออกแบบระบบฐานขอ้มลู และจดัท าระบบฐานขอ้มลู

   เสนอแนะเกณฑแ์ละจดัท าคู่มอืในการควบคุมอาคารบงัคบัน า้ในระบบคลองสายใหญ่ คลองซอย 

   และคลองสายหลกัๆ ทีส่  าคญั

10) ศึกษาวเิคราะหส์ถาบนัองคก์รทีม่อียู่ของภาครฐัและภาคเกษตรกร 

11) จดัท าแผนการส่งน า้ของโครงการระหว่างทีม่กีารก่อสรา้งเพือ่ปรบัปรุงระบบการจดัการน า้

12) จดัใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้จง้ความตอ้งการและใหข้อ้คดิเหน็ระหว่างด าเนินการศึกษา

     และมส่ีวนร่วมในขบวนการต่างๆ ของการศึกษา 

l การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มการปรบัปรุงโครงการ

l การส ารวจออกแบบรายละเอยีดงานปรบัปรุง

l ค านวณปริมาณงาน จดัท ารายการปริมาณงานก่อสรา้ง พรอ้มค านวณประมาณราคา

l ก าหนดรายการรายละเอยีดดา้นวศิวกรรม (Technical Specifications) 

 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

l งานตดิต ัง้แผน่วดัระยะการเปิด-ปิด ปตร./ทรบ. ในคลองส่งน า้สายใหญ่และคลองซอย

ในพื้นทีช่ลประทานของฝายสนิธุกจิปรีชา

l งานก่อสรา้งตดิต ัง้ระบบโทรมาตรเพือ่การบริหารจดัการ ในส่วนระบบโทรมาตรของ

พื้นทีโ่ครงการของฝายสนิธุกจิปรีชา 

l งานตดิต ัง้ ปตร. ส าหรบัผูใ้ชน้ า้รายใหญ่ จ านวน 1 แหง่ ส าหรบัสนามกอลฟ์รอยลัเชียงใหมก่อลฟ์คลบั

เพือ่ตรวจวดัปริมาณการใชน้ า้

l งานปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ (Check Regulator) ในคลองส่งน า้สายใหญ่ของฝายสนิธุกจิปรีชา 

ใหเ้ป็นอาคารทีม่รูีปแบบมาตรฐานและมปีระสทิธิภาพในการด าเนินงานมากกว่า ประกอบดว้ย

- ก่อสรา้งอาคารอดัน า้ทีม่รูีปแบบมาตรฐานแทนสะพานอดัน า้ทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจบุนั โดยก่อสรา้ง

  อาคารอดัน า้ทีก่ม.19+070 ส าหรบัคลองซอย 7 ขวา, ทีก่ม.20+321 ส าหรบัคลองซอย 8 ขวา, 

  ที ่กม. 29+562 ส าหรบัคลองซอย 13 ขวา และ ทีก่ม. 32+597 ส าหรบัคลองซอย 14 ขวา

- ตดิต ัง้เกยีรม์อเตอรปิ์ด-เปิดบานระบายของอาคารอดัน า้คลองซอย 1, 2, 4, 6, 9, 10 และ

  ปตร.ปลายคลอง เพือ่เพิม่ความสะดวกในการใชง้านแทนการใชม้อืหมนุในปจัจบุนั
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l การดาดคอนกรีตบริเวณโคง้ต่างๆ ของคลองส่งน า้สายใหญ่ของฝายสนิธุกจิปรีชา ซึง่เป็นบริเวณ

ทีม่กัเกดิการกดัเซาะและพงัทลาย เพือ่ลดแรงตา้นการไหลของน า้

l การยกคนัคลองฝัง่ซา้ยของคลองส่งน า้สายใหญ่ของฝายสนิธุกจิปรีชา ในช่วงทีค่นัคลองมรีะดบัต า่ 

ซึง่เคยเกดิเหตกุารณ์น า้หลากจากพื้นทีฝ่ ัง่ซา้ยไหลลน้ขา้มคนัคลอง ท าใหค้นัคลองถูกกดัเซาะพงัทลาย 

รวมถงึท าใหน้ า้ป่าไหลเขา้คลองสายใหญ่มากเกนิความสามารถในการล าเลยีงน า้ของคลอง การยกระดบั

คนัคลองยงัมปีระโยชนส์ามารถใชเ้ป็นทางล าเลยีงไดด้ว้ย

l การปรบัปรุง ทรบ.ปากคลองซอย 7 ขวา ซึง่ในปจัจบุนัช ารุดและไมม่บีานระบาย และการก่อสรา้ง

ทรบ.ปากคลองซอย 7 1/2  ขวา เพือ่ควบคุมการส่งน า้เขา้คลองซอย 7 1/2 ขวา

l การปรบัปรุงคลองซอยของคลองส่งน า้สายใหญ่ของฝายสนิธุกจิปรีชา ในส่วนของคลองซอย 1 ขวา

และคลองซอย 7 1/2  

- คลองซอย 1 ระหว่าง กม.ที ่0+800 ถงึกม.ที ่3+200 ปรบัปรุงทางขา้มคลอง รวม 32 แหง่

- คลองซอย 7 1 /2 ระหว่าง กม.ที ่1+300 ถงึกม.ที ่1+500

l งานก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริหารจดัการน า้ชลประทาน 1 แหง่ เป็นอาคารคสล.สูง 2 ชัน้ มพีื้นทีใ่ชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร บริเวณดา้นหลงัอาคารส านกังานโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแมแ่ฝก-แมง่ดั 
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ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)
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ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l งานก่อสรา้งสะพานขา้มแมน่ า้ปิง 1 แหง่ หา่งจากฝายสนิธุกจิปรีชาดา้นทา้ยน า้เป็นระยะทางประมาณ 60 ม.

เพือ่ปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพของการคมนาคมสือ่สารภายในพื้นทีช่ลประทานของฝายสนิธุกจิปรีชา 

โดยก่อสรา้งเป็นสะพานถาวร เพือ่ใชง้านแทนสะพานไมใ้นปจัจบุนัซึง่ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นฤดูน า้หลาก 

นอกจากน้ีสะพานแหง่ใหมจ่ะใชเ้ป็นจดุชมทศันียภาพบริเวณหวังานไดเ้ป็นอย่างด ีก าหนดใหส้ะพานมี

ความกวา้งประมาณ 2 ม. เพือ่ใชเ้ป็นสะพานเดนิขา้ม หยุดชมทศันียภาพ และยงัใหร้ถจกัรยานยนตข์า้ม

ไดอ้กีดว้ย เป็นการสนบัสนุนการตดิต่อสือ่สารภายในพื้นทีช่ลประทานของฝายสนิธุกจิปรีชา

l งานปรบัปรุงการเสริมสนัฝายสนิธุกจิปรีชา ซึง่ปจัจบุนัใชก้ารวางเสาไฟฟ้าเป็นมาตรการช ัว่คราวใหเ้ป็น

การเสริมสนัฝายแบบถาวรเพือ่ปรบัปรุงทศันียภาพตวัฝายสนิธุกจิปรีชา ตลอดจนปรบัปรุงใหไ้ดรู้ปทรง

ทีเ่หมาะสมทางสภาพชลศาสตร ์ดว้ยการเสริมสนัฝายสูง 0.30 ม. ความยาวประมาณ 100 ม.

24.  โครงการจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการ  พื้นทีศึ่กษา ประกอบดว้ย ลุม่น า้บางปะกง- l งานศึกษาแผนการด าเนินงานในดา้นนโยบาย/การจดัการน า้/องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรน า้ X 22 สงิหาคม 16 มนีาคม กรมทรพัยากรน า้ -

 ทรพัยากรน า้ ในพื้นทีลุ่ม่น า้บางปะกง-ปราจนีบรุี  ปราจนีบรุี และโตนเลสาปตอนบน (ยกเวน้ l งานจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ในระดบัลุม่น า้ท ัง้น า้ผวิดนิและน า้ใตด้นิ ส าหรบั 2545 2547

  ลุม่น า้ย่อยคลองหลวง) มพีื้นทีร่วมกนัท ัง้หมด ใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ตลอดจนการจดัการทรพัยากรทีเ่กี่ยวขอ้งโดยแผนรวมของลุม่น า้ทีจ่ดัท  าขึ้น 

 ประมาณ 19,430 ตร.กม. ครอบคลมุพื้นที่ เป็นการรวบรวมแผนงานและโครงการของทกุหน่วยงานทีด่  าเนินการในพื้นที ่เพือ่ใหเ้กดิภาพรวมและ

 ในจงัหวดันครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจนีบรุี สามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเป็นธรรม รวมถงึสามารถแกไ้ขปญัหาเร่งด่วนทีเ่กดิขึ้น

 สระแกว้ รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย

1)  ส ารวจรวบรวมขอ้มลูพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ขอ้มลูแหลง่น า้ธรรมชาต ิและแหลง่น า้ทีก่่อสรา้ง

ขึ้น ท ัง้แหลง่น า้ผวิดนิและแหลง่น า้ใตด้นิ ตลอดจนสภาพปญัหาทีเ่กดิขึ้นในพื้นทีลุ่ม่น า้และขอ้มลูอืน่ๆ

ทีจ่  าเป็นในการบริหารจดัการ

2)  ศึกษาวเิคราะหศ์กัยภาพทรพัยากรน า้ในแต่ละลุม่น า้ย่อยของลุม่น า้ พรอ้มท ัง้จ าแนกในส่วนทีไ่ด ้

พฒันาแลว้ และส่วนทีจ่ะสามารถพฒันาต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของทรพัยากรอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

3)  รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการศึกษา แผนงานโครงการทีด่  าเนินการไว ้โดยหน่วยงานต่างๆ

มาจดัท าสรุปผลการด าเนินงานทีผ่า่นมาและแนวทางทีจ่ะด าเนินการต่อไป  

4)  ประสานการด าเนินงาน โดยสอบถามและรบัฟงัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปญัหา ความตอ้งการ

แนวทางการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ร่วมกบัคณะอนุกรรมการบริหารจดัการลุม่น า้ องคก์รทอ้งถิน่

ประชาชนในพื้นที ่และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมส่ีวนได-้เสยีในพื้นทีลุ่ม่น า้ เพือ่น าไปเป็นแนวทางในการจดัท า

กรอบแผนรวมในดา้นต่างๆ เช่น แผนการพฒันาแหลง่น า้ แผนการบริหารจดัการน า้ แผนการแกไ้ข

ปญัหาน า้ทว่ม รวมท ัง้แผนการอนุรกัษแ์ละการแกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้

5)  เสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาท ัง้ในมาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้งและมาตราการไมใ่ชส้ิง่ก่อสรา้ง โดยพจิารณา

กรอบแผนงานในระยะ 5, 10, 15 และ 20 ปี ในดา้นต่างๆ โดยมรีายละเอยีดโครงการเบื้องตน้ที่

ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รและประชาชนในลุม่น า้ รวมท ัง้ส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง

25.  งานศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีศึ่กษา อยู่ในเขตจงัหวดัเพชรบรุี  รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X X 1 สงิหาคม 30 มนีาคม กรมชลประทาน 972.99
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 โครงการปรบัปรุงโครงการเพชรบรุี  โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมอืง l เก็บรวมรวมขอ้มลู ตลอดจนการวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2546 2548

 และอ าเภอทา่ยาง และพื้นทีข่องอ าเภอ l การศึกษาประเมนิผลโครงการ

 หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์ l การศึกษาความเหมาะสมปรบัปรุงโครงการ ประกอบดว้ย

 มพีื้นทีศึ่กษาโดยรวม 532,050 ไร่ 1) ศึกษาวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเดมิในข ัน้ตอนการพฒันาโครงการ และปรบัเปลีย่นวตัถปุระสงคแ์ละ

   เป้าหมายเดมิใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของเกษตรกรและสภาพสิง่แวดลอ้ม

2) ศึกษาก าหนดแนวทางการบริหารจดัการเขือ่นแก่งกระจาน

3) ส ารวจสภาพทางกายภาพของเขือ่นเพชรในปจัจบุนั 

4) ส ารวจและวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิปริมาณความตอ้งการน า้ 

5) ส ารวจและวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิปริมาณน า้ชลประทานทีส่่งจริง

6) ศึกษาวเิคราะหแ์ละเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง ท ัง้ดา้นการส่งน า้และการระบายน า้ 

7) ศึกษาแนวทางการบรรเทาอทุกภยัทีเ่กดิขึ้นในเขตโครงการ

8) ศึกษาประเดน็ปญัหาอืน่ๆ ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการเพิม่ประสทิธิภาพโครงการ 

9) ศึกษาดา้นเศรษฐกจิของโครงการและการเงนิของเกษตรกร 

10) ศึกษาประเมนิระบบฐานขอ้มลูปจัจบุนั ปรบัปรุงออกแบบระบบฐานขอ้มลู

     รวมท ัง้ท  าคู่มอืในการควบคุมอาคารบงัคบัน า้

11) ศึกษาและจดัท าระบบ GIS ของโครงการ

12) ศึกษาแนวทางการตดิต ัง้ระบบโทรมาตรทีเ่หมาะสมส าหรบัโครงการ

13) ศึกษาวเิคราะหส์ถาบนัองคก์รทีม่อียู่ของภาครฐัและภาคเกษตรกรและเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง

14) จดัใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้จง้ความตอ้งการและใหข้อ้คดิเหน็ระหว่างด าเนินการศึกษา

     และมส่ีวนร่วมในขบวนการต่างๆ ของการศึกษา

15) ส ารวจและออกแบบในระดบัการศึกษาความเหมาะสม

16) ศึกษาประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ของการปรบัปรุงโครงการ 

17) จดัท าแผนการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งสือ่เพือ่รณรงคก์ารใชน้ า้อย่างประหยดั

 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

1) งานปรบัปรุงระบบชลประทาน แบง่เป็น 2 ส่วน คอื

1.1) งานก่อสรา้ง/ปรบัปรุงคลองชลประทานและอาคารประกอบ ประกอบดว้ย

     - งานก่อสรา้งคลองดาดคอนกรีต แทนทีค่ลองดนิเดมิ

     - งานเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง

     - งานก่อสรา้ง/ปรบัปรุงอาคารประกอบต่างๆ : อาคารอดัน า้ ทรบ.ปากคลอง และไซฟอน

1.2) งานวางทอ่ส่งน า้เพือ่อปุโภคบริโภค ประกอบดว้ย งานก่อสรา้งสถานีสูบยกระดบัน า้ 1 แหง่ และ

     งานวางทอ่ส่งน า้รบัแรงดนัไปจ่ายยงัแหลง่อปุโภคบริโภคต่างๆ เช่น วงัไกลกงัวล ประปานายาง
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

     ประปาชะอ า และ โรงปูน เป็นตน้ จ านวน 2 สาย 

2) งานตดิต ัง้ระบบควบคุมและตดิตามผลอตัโนมตัเิพือ่บริหารจดัการน า้ชลประทาน ประกอบดว้ย

งานก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการน า้ชลประทานทีเ่ขือ่นเพชร งานตดิต ัง้ระบบควบคุมและตรวจวดัที่

อาคารชลประทานทีส่  าคญั เช่น เกยีรม์อเตอรปิ์ด-เปิดบาน อปุกรณ์วดัอตัราการไหล อปุกรณ์วดัระดบัน า้ 

ระบบโทรมาตร เสาวดัระดบัน า้ เป็นตน้ 

3) งานตดิต ัง้อปุกรณ์เสริมระดบัสนัฝาย 

ตดิต ัง้อปุกรณ์เสริมระดบัสนัฝายทางระบายน า้ลน้ของเขือ่นแก่งกระจาน เพือ่เพิม่ปริมาณน า้เก็บกกัของ

อ่างเก็บน า้แก่งกระจาน โดยตดิต ัง้ Fusegate แบบ Recoverable Fusegate พจิารณาแบง่เป็น 3 กรณี 

ไดแ้ก่ การเสริมสนัฝายสูง 0.50 , 1.00 และ 1.50 เมตร ซึง่จะไดป้ริมาณน า้เก็บกกัในเขือ่นแก่งกระจาน

เพิม่ขึ้น 22, 45 และ 70 ลา้นลบ.ม. ตามล าดบั 

26.  โครงการจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการ  พื้นทีศึ่กษา ประกอบดว้ย ลุม่น า้มลู l งานศึกษาแผนการด าเนินงานในดา้นนโยบาย/การจดัการน า้/องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรน า้ X 19 มนีาคม 15 มถินุายน กรมทรพัยากรน า้ -

 ทรพัยากรน า้ ในพื้นทีลุ่ม่น า้มลู  มพีื้นทีท่ ัง้สิ้น 71,060 ตร.กม.ครอบคลมุ l งานจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ในระดบัลุม่น า้ท ัง้น า้ผวิดนิและน า้ใตด้นิ ส าหรบั 2547 2549

  พื้นที ่15 จงัหวดั รวม 152 อ าเภอ ใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ตลอดจนการจดัการทรพัยากรทีเ่กี่ยวขอ้งโดยแผนรวมของลุม่น า้ทีจ่ดัท  าขึ้น 

 21 กิ่งอ าเภอ ในภาคอสีานตอนลา่ง เป็นการรวบรวมแผนงานและโครงการของทกุหน่วยงานทีด่  าเนินการในพื้นที ่เพือ่ใหเ้กดิภาพรวมและ

 และบางส่วนของภาคอสีานตอนกลาง สามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเป็นธรรม รวมถงึสามารถแกไ้ขปญัหาเร่งด่วนทีเ่กดิขึ้น

 ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสมีา บรุีรมัย ์ รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย

 สุรินทร ์ศรีสะเกษ อบุลราชธานี 1)  ส ารวจรวบรวมขอ้มลูพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ขอ้มลูแหลง่น า้ธรรมชาต ิและแหลง่น า้ทีก่่อสรา้ง

 อ านาจเจริญ ยโสธร รอ้ยเอด็ ขึ้น ท ัง้แหลง่น า้ผวิดนิและแหลง่น า้ใตด้นิ ตลอดจนสภาพปญัหาทีเ่กดิขึ้นในพื้นทีลุ่ม่น า้และขอ้มลูอืน่ๆ

 มหาสารคาม ขอนแก่น ทีจ่  าเป็นในการบริหารจดัการ

2)  ศึกษาวเิคราะหศ์กัยภาพทรพัยากรน า้ในแต่ละลุม่น า้ย่อยของลุม่น า้ พรอ้มท ัง้จ าแนกในส่วนทีไ่ด ้

พฒันาแลว้ และส่วนทีจ่ะสามารถพฒันาต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของทรพัยากรอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

3)  รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการศึกษา แผนงานโครงการทีด่  าเนินการไว ้โดยหน่วยงานต่างๆ

มาจดัท าสรุปผลการด าเนินงานทีผ่า่นมาและแนวทางทีจ่ะด าเนินการต่อไป  

4)  ประสานการด าเนินงาน โดยสอบถามและรบัฟงัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปญัหา ความตอ้งการ

แนวทางการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ร่วมกบัคณะอนุกรรมการบริหารจดัการลุม่น า้ องคก์รทอ้งถิน่

ประชาชนในพื้นที ่และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมส่ีวนได-้เสยีในพื้นทีลุ่ม่น า้ เพือ่น าไปเป็นแนวทางในการจดัท า

กรอบแผนรวมในดา้นต่างๆ เช่น แผนการพฒันาแหลง่น า้ แผนการบริหารจดัการน า้ แผนการแกไ้ข

ปญัหาน า้ทว่ม รวมท ัง้แผนการอนุรกัษแ์ละการแกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้

5)  เสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาท ัง้ในมาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้งและมาตราการไมใ่ชส้ิง่ก่อสรา้ง โดยพจิารณา

กรอบแผนงานในระยะ 5, 10, 15 และ 20 ปี ในดา้นต่างๆ โดยมรีายละเอยีดโครงการเบื้องตน้ที่

ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รและประชาชนในลุม่น า้ รวมท ัง้ส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง
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งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

27.  โครงการออกแบบระบบผลติน า้ประปา  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X 1 กนัยายน 5 สงิหาคม บริษทั เบยีรท์พิย ์ 123.5

 ขนาดก าลงัผลติไมต่ า่กว่า 12,000  l  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัผลติไมต่ า่กว่า 12,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 2547 2548 บริวเวอรี่ (1991)

 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ส าหรบัอาคาร  ส าหรบัอาคารเพือ่การผลติน า้ประปา และระบบก าจดัตะกอนทีเ่กดิขึ้นจากการผลติน า้ประปา จ ากดั

 เพือ่การผลติน า้ประปา และระบบก าจดั l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้งและ

 ตะกอนทีเ่กดิขึ้นจากการผลติน า้ประปา เอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคาท ัง้หมด

 ของ บจก. เบยีรท์พิย ์บริวเวอรี่ (1991) l ใหค้ าแนะน าในการประกวดราคาคดัเลอืกเครื่องจกัรและอปุกรณ์

28.  โครงการศึกษาวางระบบและตดิต ัง้  บริเวณพื้นทีป่ากแมน่ า้บางปะกง  รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X 1 ธนัวาคม 20 พฤศจกิายน กรมชลประทาน 55.38

 ระบบโทรมาตรเพือ่การพยากรณ์น า้  (River Mouth) ครอบคลมุบริเวณ l งานศึกษาพฒันาระบบโทรมาตรฯ ระบบพยากรณ์น า้และระบบบริหารจดัการน า้ทว่ม 2547 2549 (มลูค่างาน

 และเตอืนภยัลุม่น า้บางปะกง  พื้นทีลุ่ม่น า้นครนายก ลุม่น า้ปราจนีสายหลกั โดยแบบจ าลองคณิตศาสตรแ์ละระบบเตอืนภยัสาธารณะ ก่อสรา้งและ

 ลุม่น า้คลองทา่ลาดและลุม่น า้คลองหลวง l งานก่อสรา้งหรือปรบัปรุงอาคารหอ้งควบคุม พรอ้มจดัหาและตดิต ัง้เครื่องมอื พรอ้มอปุกรณ์สถานีหลกั พฒันาระบบ)

(สถานีทีต่ดิต ัง้อาคารควบคุมระบบโทรมาตรโครงการเขือ่นทดน า้บางปะกง)

l งานก่อสรา้งหรือปรบัปรุงอาคารสถานีสนาม  พรอ้มจดัหาและตดิต ัง้เครื่องมอืพรอ้มอปุกรณ์ 

ระบบตรวจวดัขอ้มลูอทุกวทิยา

l งานจดัหาและตดิต ัง้อปุกรณ์เครื่องมอืส าหรบัพฒันาระบบพยากรณ์น า้และระบบบริหารจดัการน า้ทว่ม

โดยแบบจ าลองคณิตศาสตรแ์ละระบบเตอืนภยัสาธารณะ

l งานส ารวจ

29.  โครงการจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการ  พื้นทีโ่ครงการ อยู่ภายในขอบเขต l งานศึกษาแผนการด าเนินงานในดา้นนโยบาย/การจดัการน า้/องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรน า้ X 8 กรกฎาคม 22 สงิหาคม กรมทรพัยากรน า้ -

 ทรพัยากรน า้ ในพื้นทีลุ่ม่น า้เพชรบรุี  ลุม่น า้เพชรบรุีและชายฝัง่ทะเลตะวนัตก l งานศึกษาแผนการด าเนินงานในดา้นนโยบาย/การจดัการน า้/องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรน า้ 2548 2549

 และชายฝัง่ทะเลตะวนัตก  มพีื้นทีศึ่กษาโดยรวม 13,347 ไร่ ครอบคลมุ l งานจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ในระดบัลุม่น า้ท ัง้น า้ผวิดนิและน า้ใตด้นิ ส าหรบั

 พื้นที ่19 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ ในเขต 5 จงัหวดั ใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ตลอดจนการจดัการทรพัยากรทีเ่กี่ยวขอ้งโดยแผนรวมของลุม่น า้ทีจ่ดัท  าขึ้น 

 ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบรุี ประจวบครีีขนัธ์ เป็นการรวบรวมแผนงานและโครงการของทกุหน่วยงานทีด่  าเนินการในพื้นที ่เพือ่ใหเ้กดิภาพรวมและ

 ราชบรุี สมทุรสงคราม และชุมพร สามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเป็นธรรม รวมถงึสามารถแกไ้ขปญัหาเร่งด่วนทีเ่กดิขึ้น

รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย

1)  ส ารวจรวบรวมขอ้มลูพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ขอ้มลูแหลง่น า้ธรรมชาต ิและแหลง่น า้ทีก่่อสรา้ง

ขึ้น ท ัง้แหลง่น า้ผวิดนิและแหลง่น า้ใตด้นิ ตลอดจนสภาพปญัหาทีเ่กดิขึ้นในพื้นทีลุ่ม่น า้และขอ้มลูอืน่ๆ

ทีจ่  าเป็นในการบริหารจดัการ

2)  ศึกษาวเิคราะหศ์กัยภาพทรพัยากรน า้ในแต่ละลุม่น า้ย่อยของลุม่น า้ พรอ้มท ัง้จ าแนกในส่วนทีไ่ด ้

พฒันาแลว้ และส่วนทีจ่ะสามารถพฒันาต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของทรพัยากรอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

3)  รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการศึกษา แผนงานโครงการทีด่  าเนินการไว ้โดยหน่วยงานต่างๆ

มาจดัท าสรุปผลการด าเนินงานทีผ่า่นมาและแนวทางทีจ่ะด าเนินการต่อไป  

4)  ประสานการด าเนินงาน โดยสอบถามและรบัฟงัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปญัหา ความตอ้งการ
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

แนวทางการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ร่วมกบัคณะอนุกรรมการบริหารจดัการลุม่น า้ องคก์รทอ้งถิน่

ประชาชนในพื้นที ่และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมส่ีวนได-้เสยีในพื้นทีลุ่ม่น า้ เพือ่น าไปเป็นแนวทางในการจดัท า

กรอบแผนรวมในดา้นต่างๆ เช่น แผนการพฒันาแหลง่น า้ แผนการบริหารจดัการน า้ แผนการแกไ้ข

ปญัหาน า้ทว่ม รวมท ัง้แผนการอนุรกัษแ์ละการแกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้

5)  เสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาท ัง้ในมาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้งและมาตราการไมใ่ชส้ิง่ก่อสรา้ง โดยพจิารณา

กรอบแผนงานในระยะ 5, 10, 15 และ 20 ปี ในดา้นต่างๆ โดยมรีายละเอยีดโครงการเบื้องตน้ที่

ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รและประชาชนในลุม่น า้ รวมท ัง้ส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง

30.  โครงการออกแบบระบบผลติน า้ประปา  อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา l ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัผลติไมต่ า่กว่า 300 ลบ.ม./ชม. X 14 พฤศจกิายน 31 มนีาคม บริษทั คอสมอส 158.32

 ขนาดก าลงัผลติไมต่ า่กว่า 300  ส าหรบัอาคารเพือ่การผลติน า้ประปาและระบบก าจดัตะกอนทีเ่กดิขึ้นจากการผลติน า้ประปา 2548 2549 บริวเวอรี่ จ ากดั

 ลูกบาศกเ์มตรต่อช ัว่โมง ส าหรบัอาคาร l จดัท ารายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคาค่าก่อสรา้งและเอกสารทีใ่ชใ้นการประกวดราคา

 ตะกอนทีเ่กดิขึ้นจากการผลติน า้ประปา l ใหค้ าแนะน าในการประกวดราคาคดัเลอืกเครื่องจกัรและอปุกรณ์

31.  การปรบัปรุงแบบและประมาณราคา  เทศบาลนครนครราชสมีา จ.นครนครราชสมีา l ปรบัปรุงแบบก่อสรา้งงานทอ่ส่งน า้ประปาและทอ่จ่ายน า้ประปาใหเ้ป็นปจัจบุนั โดยจะตอ้งพจิารณา X 7 ธนัวาคม 4 กมุภาพนัธ์ เทศบาลนคร 3,679.58

 ค่าก่อสรา้งตามโครงการแกไ้ขปญัหา  พื้นทีโ่ครงการ 41.0 ตร.กม. ทอ่จ่ายน า้ประปาทีเ่ทศบาลนครนครราชสมีาไดด้  าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ เพือ่ใหร้ะบบจ่ายน า้ประปา 2548 2549 นครราชสมีา

 การขาดแคลนน า้อปุโภคบริโภค  สามารถใหบ้ริการตามทีว่างแผนไว ้โดยการวเิคราะหโ์ครงข่ายทอ่และ Surge Analysis ประกอบดว้ย

 เทศบาลนครนครราชสมีา - ระบบสูบน า้ดบิ สถานีสูบน า้ดบิ บอ่พกัน า้ดบิ ประตูระบายน า้ของอ่างพกัน า้ดบิ

  ทอ่ส่งน า้ดบิ : ส่งน า้ดบิจากอ่างเก็บน า้ล  าแชะไปยงัโรงผลติน า้ประปาแหง่ใหม ่ทีบ่า้นหนองบอน

  อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา เป็นทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 1,200 มม.ความยาว 61.3 กม. 

  และลดทอ่ลงเหลอื ขนาด dia 1,100 มม. ในช่วงประมาณ 5.5 กม.สุดทา้ย

- ระบบส่ง-จ่ายน า้ประปา สถานีสูบส่ง-จ่ายน า้ประปา 

  ทอ่ส่งน า้ประปา : ส่งน า้ประปาจากโรงผลติน า้ประปาแหง่ใหมท่ีบ่า้นใหมห่นองบอน อ.โชคชยั

  จ.นครราชสมีา ไปยงัถงัน า้ใสและสถานีสูบจ่ายน า้แหง่ใหม ่ทีส่ถานีสูบจ่ายน า้ประปาอษัฎางค์

  เป็นทอ่เหลก็เหนียว ขนาด dia 1,000 มม. ความยาว 13 กม. และลดทอ่ลงเหลอื ขนาด dia 900 มม. 

  ในช่วงประมาณ 3.0 กม.สุดทา้ย

- ระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัการผลติ 4,400 ลบ.ม./ชม.

- สะพานเชื่อมระหว่างตวั Intake และฝัง่ทีอ่่างเก็บน า้ล  าแซะยาว 560 เมตร

l ปรบัปรุงขอ้ก าหนดในการก่อสรา้งใหเ้ป็นปจัจบุนั

l ปรบัปรุงการประมาณการราคาค่าก่อสรา้งท ัง้ 4 สญัญา หรือตามทีเ่ทศบาลจะก าหนดใหเ้ป็นปจัจบุนั 

และสอดคลอ้งกบัแบบก่อสรา้งทีม่กีารแกไ้ข

l จดัเตรียมเอกสารประกวดราคา ทีป่รึกษาจะตอ้งท าการจดัเตรียมเอกสารประกวดราคาตาม

หลกัเกณฑเ์งือ่นไข และขอ้ก าหนดของทางราชการใหแ้ก่เทศบาลฯ

เอกสารประกวดราคา ประกอบดว้ย
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เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)
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ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

1) ประกาศประกวดราคา

2) แบบขนาด A1  และแบบขนาด A3

3) สญัญาก่อสรา้ง  รายการต่อทา้ยสญัญา

4) ขอ้ก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะ (Specifications)

5) เอกสารอืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นต่อการประกวดราคาและการท าสญัญาจา้งก่อสรา้ง

l จดัเตรียมเอกสารจ าแนกรายละเอยีดการจา้งทีป่รึกษาควบคุมงาน 

l จดัเตรียมเอกสารการคดัเลอืกผูม้คุีณสมบตัเิบื้องตน้ในการรบัเหมาก่อสรา้ง

32.  โครงการปรบัปรุงโครงการส่งน า้  พื้นทีโ่ครงการอยู่ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่  ขอบเขตของการศึกษา ประกอบดว้ย งานศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการปรบัปรุงระบบการจดัการน า้ X X 11 มกราคม 3 กรกฎาคม กรมชลประทาน 361.61

 และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม จงัหวดัลพบรุี  จ.ลพบรุี : อ.เมอืง อ.ทา่วุง้ และ อ.บา้นหมี่  ของโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม จงัหวดัลพบรุี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดัสระบรุี 2549 2550

  จ.สระบรุี : อ.หนองโดน อ.บา้นหมอ และ  รวมถงึผลกระทบกบัพื้นทีเ่กี่ยวเน่ือง การประเมนิศกัยภาพน า้ตน้ทนุ เพือ่สนบัสนุนพื้นทีน่อกเขตชลประทาน

 อ.ดอนพดุ  ฝัง่ซา้ยของคลองส่งน า้สายใหญ่ชยันาท-ป่าสกั เพือ่เป็นพื้นทีช่ลประทานตามนโยบายของกรมชลประทาน

 จ.พระนครศรีอยุธยา : อ.บา้นแพรก 

 อ.มหาราช และ อ.บางปะหนั

 มพีื้นทีศึ่กษาโดยรวม 255,112 ไร่

 รายละเอยีดการออกแบบ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบชลประทานและความสามารถในการบริหารจดัการ

 สามารถแบง่ตามลกัษณะและประเภทของงานไดด้งัน้ี

l งานปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ ซึง่ประกอบดว้ย งานก่อสรา้ง ทรบ.ปากคลองส่งน า้สายซอย 18ขวา, 21ขวา, 

22 ขวา-1 และทรบ.ปากคลองส่งน า้สายแยกซอย 1ซา้ย-21ขวา งานปรบัปรุงอาคารทอ่อดัน า้กลางคลอง

รวมท ัง้งานก่อสรา้งอาคารไซฟอนลอดใตแ้มน่ า้ลพบรุีเพิม่เตมิ  

l งานปรบัปรุงดาดคอนกรีตและขยายขนาดคลองซอย 18 ขวา, 1ซา้ย- 18ขวา, 19 ขวา, 21 ขวา, 22 ขวา 

และ 22 ขวา- 1 เพือ่ใหส้ามารถเพิม่ปริมาณการส่งน า้เขา้ไปถงึพื้นทีท่ีข่าดแคลนน า้ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

l งานปรบัปรุงขดุลอกและปรบัแต่ง คลองซอย 19 ขวา ส่วนทีเ่หลอืจากการดาดคอนกรีต

l งานขดุลอกปรบัปรุงคลองดกัน า้เลยีบฝัง่ซา้ยคลองสายใหญ่อนุศาสนนนัทน ์รวมท ัง้งานปรบัปรุงอาคาร

รบัน า้ป่า และก่อสรา้งทอ่รบัน า้ป่าเพิม่เตมิ

l งานตดิต ัง้ระบบควบคุมและตดิตามผลอตัโนมตั ิบริเวณอาคารบงัคบัน า้ต่างๆ 

33.  โครงการปรบัปรุงและจดัการน า้แบบมส่ีวนร่วม  พื้นทีโ่ครงการอยู่ใน 2 จงัหวดั ไดแ้ก่  รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X X X 27 กมุภาพนัธ์ 21 พฤษภาคม ส านกัชลประทานที ่11 720.05

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชิต  จ.ฉะเชิงเทรา : อ.เมอืง อ.บางน า้เปรี้ยว l เก็บรวมรวมขอ้มลู ตลอดจนการวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2549 2550 กรมชลประทาน (FS)

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา  อ.บางปะกง อ.บา้นโพธิ์ และกิ่ง อ.คลองเขือ่น l การศึกษาประเมนิผลโครงการ 287.19

 จ.สมทุรปราการ : อ.บางบอ่ l การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดปรบัปรุงโครงการ ประกอบดว้ย (DD)

 สอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ในปจัจบุนัและอนาคตในการด าเนินงานตอ้งจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหก้ลุม่ 

 ผูไ้ดร้บัผลกระทบและผูเ้กี่ยวขอ้งทราบผลการศึกษา การคดัเลอืกแนวทางปรบัปรุงการมส่ีวนร่วมในการแจง้

 ความตอ้งการ และใหข้อ้คดิเหน็ในระหว่างการด าเนินการศึกษาอย่างโปร่งใสมปีระสทิธิภาพและเป็นรูปธรรม

 ท ัง้น้ีจะตอ้งไมเ่กดิผลกระทบต่อการใชน้ า้ในพื้นทีข่องโครงการฯ การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากผลการ

 ปรบัปรุงระบบชลประทานของโครงการ และการออกแบบในระดบัความเหมาะสม งานปรบัปรุงโครงการให ้
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 มพีื้นทีศึ่กษาโดยรวม 532,578 ไร่ 1)  ศึกษาวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเดมิในข ัน้ตอนการพฒันาโครงการ และปรบัเปลีย่นวตัถปุระสงคแ์ละ

    เป้าหมายเดมิใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพ ความตอ้งการของเกษตรกร การใชน้ า้ดา้นอืน่ๆ 

    นโยบายการพฒันาพื้นทีข่องรฐับาล และสภาพสิง่แวดลอ้มในปจัจบุนั

2) ส ารวจจ านวนอาคาร และสภาพการใชง้าน รวมถงึรูปแบบการปรบัปรุงอาคาร

3) ส ารวจและวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิปริมาณความตอ้งการใชน้ า้ 

4) ส ารวจและวเิคราะหเ์พือ่ประเมนิปริมาณน า้ชลประทานทีส่่งจริง

5) ศึกษาวเิคราะหแ์ละเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง ท ัง้ดา้นการส่งน า้และการระบายน า้

6) ศึกษาประเดน็ปญัหาอืน่ๆ ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการเพิม่ประสทิธิภาพโครงการ

7) ศึกษาดา้นเศรษฐกจิของโครงการและการเงนิของเกษตรกร 

8) ศึกษาประเมนิระบบฐานขอ้มลูปจัจบุนั  ปรบัปรุงออกแบบระบบฐานขอ้มลู รวมท ัง้ท  าคู่มอืในการ

   ควบคุมอาคารบงัคบัน า้

9) ศึกษาวเิคราะหส์ถาบนัองคก์รทีม่อียู่ของภาครฐัและภาคเกษตรกร และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง

10) ศึกษาประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ของการปรบัปรุงโครงการ 

11) ศึกษาแนวทางการถ่ายโอนภารกจิการส่งน า้และบ ารุงรกัษาใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

     ด าเนินการแทนกรมชลประทาน

12) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแปรสภาพการบริหารจดัการน า้ใหเ้ป็นกจิกรรมเอกชน

13) ด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์มวลชนสมัพนัธ ์ในกลุม่เป้าหมายทีส่  าคญั

14) การส ารวจและออกแบบงานปรบัปรุงโครงการ

15) การส ารวจและออกแบบรายละเอยีดอาคารบงัคบัน า้ทีส่  าคญั อย่างนอ้ย 3 แหง่

 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ส ารวจและออกแบบรายละเอยีด (Detail Design Drawing) อาคารบงัคบัน า้ทีส่  าคญัและจ าเป็น

ตอ้งเร่งรดัด าเนินการก่อสรา้งรวม 5 แหง่ รายละเอยีดมดีงัน้ี

1) คลองชกัน า้ ปตร. และสถานีสูบน า้บางตลาด

   - รูปแบบเป็นประตูระบายน า้บานตรง ขนาดความกวา้ง 4.0 ม. จ านวน 1 บาน  

     พรอ้มตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ขนาด 2.0 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 3 เครื่อง

  - คลองชกัน า้บางตลาด ก่อสรา้งคลองรูปตวัยู โดยผนงัและพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มเสาและ

    คาดค า้ผนงัท ัง้สองดา้นคลอง คลองทีป่รบัปรุงมคีวามกวา้ง  8.0 เมตร ระดบัความลกึของทอ้งคลอง

    -1.90 ม.รทก. ขอบผนงัตลิง่คลองก าหนดไวท้ีร่ะดบั +3.2 ม.รทก. เพือ่ใหส้ามารถผนัน า้มาจากแมน่ า้

    บางปะกงไดแ้มใ้นช่วงเวลาน า้ลงต า่สุดได ้เป็นปริมาณไมน่อ้ยกว่า 6.0 ลบ.ม./วนิาที

2) ปตร.และปตน.กลางคลองส าโรง

   - รูปแบบทีอ่อกแบบก่อสรา้ง คอื ประตูระบายน า้ขนาดกวา้ง 6.00 ม. จ านวน 3 ช่อง พรอ้มเครื่องกวา้น
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

     ขนาด 12.0 ตนั ส าหรบัทกุๆ บานประตูน า้ และประตูเรือสญัจรกวา้ง 6.0 ม.จ านวน 1 ช่อง พรอ้ม

     เครื่องกวา้นขนาด 12.0 ตนั ส าหรบัประตูเรือสญัจรท ัง้ดา้นเหนือและทา้ยน า้ พรอ้มกบัตดิต ัง้เครื่อง

     สูบน า้ ขนาด 3.00 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 2 ชุด พรอ้มกบัตดิต ัง้ตะแกรงกนัขยะแบบใชแ้รงคนในการ

     ตกัขยะทีม่รีะยะระหว่างซีต่ะแกรง = 50 มม.

3) ปตร.ปากคลองออ้ม

   - รูปแบบทีอ่อกแบบก่อสรา้ง คอื ปตร.ทีม่ปีระตูระบายน า้ ขนาดความกวา้ง 4.00 ม. จ านวน  1 ช่อง  

     พรอ้มตดิต ัง้เครื่องกวา้นยกบานประตู ขนาด 6.0 ตนั

4) ปตร. และปตน. กลางคลองบางนางเพง็

   - รูปแบบทีอ่อกแบบก่อสรา้ง คอื ประตูระบายน า้ขนาดกวา้ง 6.00 ม. จ านวน 1 ช่อง พรอ้มตดิต ัง้

     เครื่องกวา้นยกบานประตู ขนาด 12.0 ตนั และประตูเรือสญัจรกวา้ง 6.00 ม. จ านวน 1 ช่อง พรอ้ม

     ตดิต ัง้เครื่องกวา้นยกบานประตู ขนาด 12.0 ตนั ส าหรบัประตูเรือสญัจรท ัง้ดา้นเหนือและทา้ยน า้

5) ปตร.กลางคลองขา้งคนัก ัน้น า้ทะเล บริเวณสถานีสูบเทพรงัสรรค์

   - รูปแบบทีอ่อกแบบก่อสรา้ง คอื ประตูระบายน า้ขนาดกวา้ง 6.00 ม. จ านวน 2 ช่อง พรอ้มเครื่องกวา้น 

     ขนาด 12.0 ตนั ส าหรบัทกุๆบานประตูน า้ รวมท ัง้การออกแบบอาคารบงัคบัน า้และทอ่ผนัน า้ ขนาด

     2.0 x 2.0 ม.เพือ่น าน า้ทีถู่กสูบทิ้งลงทะเลกลบัขึ้นมาใชท้างดา้นเหนือน า้ของปตร.กลางคลองดงักลา่ว

34.  โครงการปรบัปรุงขยายก าลงัผลติการประปา  หมูท่ี ่3 ถนนเชียงรากนอ้ย-บางไทร  งานส่วนที ่ 1 : การจดัท าแผนการขยายการประปาปทมุธานีในระยะที ่3 ระยะที ่4  และการออกแบบ X X 12 ตลุาคม 30 มถินุายน บริษทั ช.การช่าง 693.00

 ปทมุธานี  ต.บา้นปทมุ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี                รายละเอยีดทางวศิวกรรมของระบบผลติ ขนาด 100,000 ลบ.ม./วนั 2549 2551 จ ากดั (มหาชน)

  งานส่วนที ่ 2 : การใหค้ าปรึกษาในระหว่างการก่อสรา้ง

 งานส่วนที ่ 3 : ใหค้ าปรึกษาดา้นการเริ่มเดนิระบบ (Start-up) และทดสอบระบบ (Commissioning)
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งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

35.  งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ  เทศบาลเมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี l ออกแบบรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งระบบน า้ดบิ : โรงสูบน า้ดบิวดัช่องลม X X X 16 ตลุาคม 11 มถินุายน เทศบาลเมอืงราชบรุี 145.33

 รายละเอยีด เพือ่การขยายก าลงัผลติของ l ออกแบบรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งระบบผลติ : ออกแบบก่อสรา้งโรงผลติน า้แหง่ใหม ่และปรบัปรุง 2549 2550 (ระยะที ่1)

 ระบบประปาเทศบาลเมอืงราชบรุี ขยายก าลงัผลติโรงผลติน า้และถงัตกตะกอนเดมิ ขนาด 700 ลบ.ม./ชม.ในบริเวณพื้นทีผ่ลติน า้ประปา 65.81

ถนนไกรเพชร (ระยะที ่2)

l ออกแบบรายละเอยีดระบบทอ่ส่งน า้และจ่ายน า้

l ออกแบบรายละเอยีดระบบอืน่ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน า้

ถนนภายในบริเวณประปา ระบบป้องกนัอคัคภียั

l วางผงัอาคารประปาและอาคารประเภทอืน่ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านพื้นทีส่ิง่แวดลอ้ม 

และออกแบบทางดา้นภูมสิถาปตัยกรรม

l ส ารวจภูมปิระเทศ ส ารวจธรณีวทิยา ปฐพวีทิยา เพือ่ก าหนดจดุทีต่ ัง้อาคารประปาประเภทต่างๆ 

และอาคารอืน่ๆ และใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบฐานรากและอืน่ๆ

l จดัท าแบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบ ขอ้ก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะ (Specification)  

รายละเอยีดประมาณราคาค่าก่อสรา้ง เอกสารประกวดราคา เอกสารสญัญา  

l จดัท าเอกสารประกวดราคาสญัญาก่อสรา้งโดยใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ

l วเิคราะหต์น้ทนุค่าน า้และโครงสรา้งค่าน า้

 รายละเอยีดของงานออกแบบ ประกอบดว้ย

1. การก่อสรา้งปรบัปรุงระยะที ่1 (พ.ศ.2551) ประกอบดว้ย

1.1 งานปรบัปรุงระบบสูบน า้ดบิ

1.2 งานก่อสรา้งผนงัก ัน้น า้เสยีจากทอ่ระบายน า้สาธารณะ

1.3 งานวางทอ่น า้ดบิ : ทอ่ SP ขนาด dia 600 มม. ความยาว 600 เมตร

1.4 งานก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัผลติ 800 ลบ.ม./ชม.

1.5 งานปรบัปรุงระบบเตรียมและจ่ายสารเคมี

1.6 งานปรบัปรุงระบบสูบจ่ายน า้ประปา

1.7 งานก่อสรา้งระบบก าจดัตะกอน

1.8 งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและควบคุม

2. การก่อสรา้งปรบัปรุงระยะที ่2 (พ.ศ.2561) ประกอบดว้ย

2.1 งานปรบัปรุงระบบสูบน า้ดบิ (ตดิต ัง้เครื่องสูบน า้แรงต า่อกี 1 เครื่อง)

2.2 งานปรบัปรุงระบบผลติน า้ประปาขนาดก าลงัผลติ 1,300 ลบ.ม./ชม. ซึง่ท  าการขยายก าลงัผลติจาก

     ระบบผลติ ขนาด 700 ลบ.ม./ชม.

2.3 งานปรบัปรุงระบบก าจดัตะกอน (ตดิต ัง้เครื่องรีดตะกอนอกี 1 เครื่อง)

36.  โครงการออกแบบรายละเอยีด  นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ l งานส่วนที ่1 : การออกแบบเบื้องตน้ ประกอบดว้ย X 22 มนีาคม 22 ตลุาคม บริษทั ทีด่นิ 304.55

 ระบบผลติประปาบางปะอนิ  อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา 1) การรวบรวมขอ้มลูเบื้องตน้และศึกษาขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 2550 2550 บางปะอนิ จ ากดั
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งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

 2) การส ารวจพื้นทีก่่อสรา้งและเก็บขอ้มลูภาคสนามเพิม่เตมิ (Site Inspection)

3) การทบทวนและวเิคราะหด์า้นกระบวนการเบื้องตน้ (Process Design) ของระบบผลติน า้ประปา

   ขนาดก าลงัการผลติ 48,000 ลบ.ม./วนั 

4) การวเิคราะหด์า้นชลศาสตรเ์บื้องตน้

5) การออกแบบระบบประปาเบื้องตน้

6) จดัท ารายงานสรุปการออกแบบเบื้องตน้

l งานส่วนที ่2 : การออกแบบรายละเอยีดระบบผลติประปา ขนาด 48,000 ลบ.ม./วนั ประกอบดว้ย

1) การรวบรวมขอ้มลูเบื้องตน้และศึกษาขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหแ์ละออกแบบ

2) การออกแบบระบบประปาขององคป์ระกอบต่างๆ

3) การวเิคราะหด์า้นชลศาสตร ์(Hydraulic) ของระบบผลติน า้ประปา

4) ออกแบบรายละเอยีดดา้นฐานราก โครงสรา้งและสถาปตัยกรรมของระบบผลติประปา

5) ออกแบบรายละเอยีดระบบงานเครื่องกล และระบบทอ่ของระบบผลติประปา

6) ออกแบบรายละเอยีดระบบไฟฟ้าของระบบผลติประปา

7) ออกแบบรายละเอยีดระบบควบคุมและระบบส่งสญัญานของระบบผลติประปา

8) การออกแบบรายละเอยีดการประสานทอ่ในระบบผลติประปา

9) ก าหนดรายละเอยีดเครื่องจกัรอปุกรณ์และใหค้ าปรึกษาดา้นการจดัหาเครื่องจกัรและอปุกรณ์

   ส าหรบัระบบผลติประปา

37.  โครงการปรบัปรุงขยายก าลงัการผลติ  43 หมู ่3 ถนนเชียงรากนอ้ย-บางไทร l การจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์างชลศาสตร ์(Hydraulic Model) ส าหรบัระบบทอ่ส่งน า้ 16 มนีาคม 25 เมษายน บริษทั ช.การช่าง -

 ประปาปทมุธานี ส่วนงานวเิคราะห ์  ต.บา้นปทมุ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี ขนาด 700 มม. ถงึ 1,400 มม. ความยาวทอ่ส่งน า้รวม 18,200 ม.ของโครงการปรบัปรุงขยายก าลงัผลติ 2550 2551 จ ากดั (มหาชน)

 Water Hammer และแนวทางป้องกนั การประปาปทมุธานี ทีอ่ตัราการสูบส่งน า้ประปา 400 ลา้นลติร/วนั

l ทดสอบแบบจ าลองและปรบัแกค่้าความคลาดเคลือ่นต่างๆ

l ปรบัเทยีบแบบจ าลองจากค่าทีไ่ดจ้ากทดสอบจากภาคสนาม

l จดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พือ่วเิคราะห ์Water Hammer ส าหรบัระบบทอ่ส่งน า้ของ

โครงการปรบัปรุงขยายก าลงัผลติการประปาปทมุธานี

l ก าหนด Scenarios การเกดิ Water Hammer

l วเิคราะหก์ารเกดิ Water Hammer และแนวทางแกไ้ข

l สรุปแนวทางการก่อสรา้งและจดัท าแบบรายละเอยีดระบบทอ่ส่งน า้

38.  โครงการบริหารจดัการแบบบูรณาการ  ลุม่น า้บางปะกง แบง่ออกเป็นลุม่น า้หลกั l ศึกษา ทบทวนเครือข่าย จดัหา ตดิต ัง้ สถานีอตุนิุยมวทิยา-อทุกวทิยา ใหค้รอบคลมุพื้นทีโ่ครงการ โดย X 7 มถินุายน 20 พฤศจกิายน กรมทรพัยากรน า้ 67.88

 ลุม่น า้บางปะกง (การจดัต ัง้เครือข่าย  2 ลุม่น า้ คอื บางปะกงและปราจนีบรุี พจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัเครือข่ายสถานีอตุนิุยมวทิยา-อทุกวทิยาทีม่อียู่เดมิของหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 2550 2551 (มลูค่างาน

 สถานีอทุกวทิยาอย่างเป็นระบบลุม่น า้และ  ครอบคลมุพื้นทีส่่วนใหญ่ใน 4 จงัหวดัหลกั l ศึกษา ทบทวน เครือข่าย จดัหา ตดิต ัง้ ระบบตรวจวดัขอ้มลู'สารสนเทศเพือ่การบริหารน า้ พรอ้มอปุกรณ์ ก่อสรา้งและ
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 สถานีเตอืนภยัน า้ทว่มฉบัพลนั-ดนิถลม่)  คอื นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจนีบรุีและ สือ่สารในต าแหน่งทีเ่หมาะสม เพือ่ประกอบการพจิารณาบริหารจดัการน า้ ท ัง้ในดา้นอตุนิุยมวทิยา พฒันาระบบ)

 สระแกว้ คดิเป็นพื้นทีร่วม 20,357.85 ตร.กม. อทุกวทิยา แหลง่น า้และคุณภาพน า้ในพื้นทีโ่ครงการ

 ประกอบดว้ย ลุม่น า้สาขา จ านวน 8 ลุม่น า้ l ศึกษา ทบทวนเครือข่าย จดัหา ตดิต ัง้ ระบบตรวจวดัขอ้มลู พรอ้มอปุกรณ์สือ่สารและเตอืนภยั เพือ่

 ไดแ้ก่ เตอืนภยัน า้ทว่มฉบัพลนั-ดนิถลม่ ใหค้รอบคลมุหมูบ่า้นเสีย่งภยัน า้ทว่มฉบัพลนั-ดนิถลม่ในพื้นทีโ่ครงการ

 1) ลุม่น า้สาขาแมน่ า้นครนายก l ศึกษา พฒันา ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มลู รองรบัขอ้มลูตรวจวดัจากระบบตรวจวดัท ัง้หมดขา้งตน้ รวมท ัง้

 2) ลุม่น า้สาขาคลองทา่ลาด เชื่อมโยงขอ้มลู MIS และ GIS ของกรมทรพัยากรน า้ทีม่อียู่แลว้ในปจัจบุนัเพือ่ใชใ้นการบริหารจดัการน า้

 3) ลุม่น า้สาขาแมน่ า้บางปะกง และเตอืนภยั

 4) ลุม่น า้สาขาคลองหลวง l ศึกษา พฒันา ปรบัปรุงศูนยป์ฏบิตักิารและควบคุมเครือข่ายอทุกวทิยา ในลุม่น า้บางปะกง-ปราจนีบรุี

 5) ลุม่น า้สาขาคลองพระสทงึ  l ศึกษา พฒันาแบบจ าลองคณิตศาสตร ์ส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ (Decision Support System)

 6) ลุม่น า้สาขาคลองพระปรง  ในการบริหารจดัการน า้ในพื้นทีโ่ครงการ 

 7) ลุม่น า้สาขาแมน่ า้หนุมาน  l จดัท าคู่มอืและฝึกอบรมเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน และอาสาสมคัรประจ าหมูบ่า้นใหส้ามารถ

 8) ลุม่น า้สาขาแมน่ า้ปราจนีบรุี ดูแลบ ารุงรกัษาระบบ และสามารถตดิตามวเิคราะหส์ถานการณ์ และเตอืนภยัได ้

39.  โครงการวเิคราะหโ์ครงข่ายระบบจ่ายน า้  นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ l วเิคราะหห์าค่าความตอ้งการใชน้ า้ 29 มถินุายน 5 พฤศจกิายน บริษทั ทีด่นิ -

 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ  อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา l สรา้งแบบจ าลองของโครงข่ายระบบจ่ายน า้ 2550 2550 บางปะอนิ จ ากดั

 l วเิคราะหร์ะบบจ่ายน า้ประปาทีเ่หมาะสม

l จดัท ารายงานสรุปแนวทางการก่อสรา้งและจดัท าแบบรายละเอยีดระบบจ่ายน า้ประปา ประกอบดว้ย

 - งานวางทอ่จ่ายน า้ประปา/ทอ่ส่งน า้ประปา ขนาด 200 มม. ถงึ 710 มม. ความยาวรวม 5,660 ม.

 - สถานีจ่ายน า้ประปา อตัราการสูบส่งน า้ 2,170 ลบ.ม./ชม. 

40.  โครงการศึกษาส ารวจตดิต ัง้ระบบตรวจวดั  พื้นทีลุ่ม่น า้ชีตอนบน ตอนกลางและตอนลา่ง l ศึกษาและออกแบบโครงข่ายสถานีตรวจวดัขอ้มลูอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และคุณภาพน า้ โดยมสีถานี X 11 มถินุายน 10 เมษายน กรมทรพัยากรน า้ 52.59

 สภาพน า้อตัโนมตัทิางไกลและจดัต ัง้ศูนยข์อ้มลู  รวมถงึลุม่น า้มลูตอนลา่ง สนามเพิม่เตมิจากทีม่อียู่แลว้ในปจัจบุนั ไมน่อ้ยกว่า 15 สถานี เพือ่ตรวจวดัขอ้มลูปริมาณน า้ฝน ระดบัน า้ 2551 2552 (มลูค่างาน

 ภูมภิาค ในพื้นทีลุ่ม่น า้ชีตอนกลางและลา่ง  โดยลุม่น า้ชี มพีื้นทีลุ่ม่น า้ท ัง้หมด ประมาณ (ปริมาณน า้) และคุณภาพน า้ในลุม่น า้ชี ในลุม่น า้ชีตอนกลางและลา่ง และลุม่น า้มลูตอนลา่ง ก่อสรา้งและ

  49,132 ตร.กม. หรือ 30,707,453 ไร่ l ศึกษาและออกแบบโครงข่ายระบบสือ่สารขอ้มลู (Communication Media) ระบบเครือข่ายไรส้าย พฒันาระบบ)

  ครอบคลมุพื้นทีอ่ยู่ในเขต 16 จงัหวดั ไดแ้ก่ โดยส่งขอ้มลูในรูปแบบจพีอีารเ์อส (GPRS Data Packet) หรือ Satellite ระบบสือ่สารผา่นดาวเทยีม

 กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น ชยัภูม ินครราชสมีา l พฒันาระบบฐานขอ้มลูของพื้นทีลุ่ม่น า้ชีตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง รวมถงึลุม่น า้มลูตอนลา่ง 

 เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มกุดาหาร ยโสธร ในดา้นทรพัยากรน า้ ส าหรบัเชื่อมโยงและถ่ายเทขอ้มลูระหว่างทีท่  าการส่วนภูมภิาคและส่วนกลางของ

 รอ้ยเอด็ ลพบรุี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร กรมทรพัยากรน า้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ม ัน่คง และมปีระสทิธิภาพในการตดิตามสภาพน า้ไดท้นัต่อเหตกุารณ์

 หนองบวัล  าภู อดุรธานี และอบุลราชธานี 

l ศึกษาและพฒันาแบบจ าลองคณิตศาสตร ์รวมท ัง้ระบบช่วยในการตดัสนิใจ (Decision Supporting 

System, DSS) ในการประยุกตใ์ชเ้พือ่การบริหารจดัการน า้ เฝ้าระวงัพยากรณ์น า้ และเตอืนภยัแบบ 

 Automatic และ/หรือ Manual Real-time Operation ครอบคลมุลุม่น า้ชี รวมถงึลุม่น า้มลูตอนลา่ง

l ก่อสรา้งสถานีสนาม จดัท ารูปตดัล  าน า้ ณ ต าแหน่งทีต่ ัง้สถานีทีม่กีารตรวจวดัระดบัน า้ พรอ้มท ัง้ตดิต ัง้
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FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ระบบถ่ายทอดขอ้มลูและบนัทกึภาพ รวมท ัง้ส ารวจจดัท า Rating Curve

l ส ารวจรูปตดัล  าน า้จะส ารวจทกุๆ ระยะทาง ทีไ่มม่ากกว่า 5 กม. และทกุต าแหน่งทีม่อีาคารทางชลศาสตร์

ทีก่ดีขวางทางน า้ โดยใหส้ ารวจอาคารทางชลศาสตรท์ีต่  าแหน่งเหนือน า้ ตวัอาคารและทา้ยน า้

l จดัหาอปุกรณ์เครื่องมอืท ัง้ทีเ่ป็น Hardware และ Software และตดิต ัง้ทดสอบระบบใหใ้ชง้านไดต้าม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

l ตดิต ัง้อปุกรณ์เครื่องมอืทีส่ถานีหลกั สถานีรองและสถานีสนาม รวมท ัง้ปรบัปรุงหอ้งควบคุมทีส่ถานีหลกั 

และสถานีรองตามความจ าเป็น และบูรณาการระบบเดมิในลุม่น า้ชีตอนบนใหใ้ชง้านเป็นระบบเดยีวกนั

l ปฏบิตังิานร่วมกบัเจา้หนา้ทีข่องกรมทรพัยากรน า้ทีไ่ดร้บัมอบหมายท ัง้ทีส่ถานีหลกั เพือ่การทดสอบระบบ

และแนวทางปฏบิตั ิรวมท ัง้การปรบัแต่งตามความเหมาะสม เป็นเวลา 360 วนั  นบัจากวนัด าเนินการ

แลว้เสร็จ โดยมกีารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยแีบบ On the Job Training ทางดา้นแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร ์และอปุกรณ์และระบบควบคุม รวมระบบโทรมาตร

41.  โครงการปรบัปรุงขยายระบบผลติน า้ประปา  อ.บางเลน จ.นครปฐม l งานส่วนที ่ 1 : งานออกแบบรายละเอยีดดา้นวศิวกรรมเครื่องกล ส าหรบัการปรบัปรุงขยายระบบผลติ X 23 ธนัวาคม 29 ตลุาคม บริษทั ส.นภา 420.00

 บางเลน ระยะที ่1 น า้ประปาบางเลน จากก าลงัการผลติเดมิ 320 MLD ปรบัปรุงขยายเป็นขนาด 420 MLD 2551 2553 (ประเทศไทย) จ ากดั

l งานส่วนที ่ 2 : งานออกแบบรายละเอยีดดา้นวศิวกรรมเครื่องกล ส าหรบัการก่อสรา้งสถานีสูบน า้เพิม่

แรงดนั (Booster Pumping Station : BP1, BP2) 

l งานส่วนที ่ 3 : งาน Surge Analysis and Surge Protection และออกแบบปรบัปรุง ส าหรบั

ระบบทอ่ส่งน า้ของโครงการปรบัปรุงขยายระบบผลติน า้ประปาบางเลน ระยะที ่1

(ทอ่เหลก็ ขนาด dia.1,000 มม. ความยาว 20,950 ม. และ ขนาด dia.1,500 มม. ความยาว 29,870 ม.) 

42.  การออกแบบรายละเอยีดดา้นวศิวกรรม  อ.บางเลน จ.นครปฐม l ออกแบบรายละเอยีดดา้นวศิวกรรมโครงสรา้ง พรอ้มจดัท ารายการค านวณ ส าหรบัการปรบัปรุงขยาย X 12 กมุภาพนัธ์ 28 ธนัวาคม บริษทั ช.การช่าง 580.00

 โครงสรา้ง โครงการปรบัปรุงขยาย  ระบบผลติน า้ประปาบางเลน จากก าลงัการผลติเดมิ ขนาด 320 MLD ปรบัปรุงขยายเป็นขนาด 420 MLD 2552 2552 จ ากดั (มหาชน)

 ระบบผลติน า้ประปาบางเลน ระยะที ่1 

43.  งานศึกษาวเิคราะหแ์นวทางในการออกแบบ l งานจดัท าคู่มอืการออกแบบภูมสิถาปตัยเ์บื้องตน้ โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่น า้ X 23 มนีาคม 18 กนัยายน กรมทรพัยากรน า้ 29.06

 ภูมสิถาปตัยเ์บื้องตน้ โครงการอนุรกัษ ์  พรอ้มจดัพมิพ ์จ านวน 300 ชุด อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 2552 2552

 ฟ้ืนฟูแหลง่น า้ - การรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ใชป้ระกอบในการศึกษาแนวทางการออกแบบภูมสิถาปตัยเ์บื้องตน้

  โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่น า้ ดงัน้ี

  1) กรอบและแนวคดิการศึกษาแนวทางการออกแบบเบื้องตน้

  2) แนวทางและวธิีการศึกษา

  3) การวางแผนในการออกแบบ

  4) ดา้นอตุนิุยมวทิยาและอทุกวทิยา

  5) ดา้นธรณีวทิยาฐานราก ปฐพกีลศาสตร ์และวสัดุก่อสรา้ง

  6) ดา้นภูมสิถาปตัยกรรม
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วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

  7) ดา้นสถาปตัยกรรม

  8) ดา้นวศิวกรรมงานอาคารทีเ่กี่ยวขอ้ง

  9) ดา้นประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่

 10) ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบัและไมย้นืตน้ทีม่คีวามสมัพนัธใ์นดา้นต่างๆ

      ทีส่ามารถสือ่หรือแสดงออกในลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ประจ าในแต่ละภูมภิาค

 11) ดา้นการประมาณราคา

 - การจดัองคป์ระกอบส าหรบัพื้นทีชุ่่มน า้

- หลกัเกณฑใ์นการออกแบบภูมทิศันแ์ละสิง่แวดลอ้ม

l งานอบรมเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งของกรมทรพัยากรน า้ จ านวน 30 คน อย่างนอ้ย 18 ชัว่โมง

และเอกสารประกอบ พรอ้มท ัง้ประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

l การออกแบบรายละเอยีดงานภูมสิถาปตัยเ์บื้องตน้ โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่น า้ จ านวน 1 แหง่ 

โดยความเหน็ชอบของกรมทรพัยากรน า้ พื้นทีใ่ชส้อยในการออกแบบไมน่อ้ยกว่า 20 ไร่ 

ประกอบดว้ยงานดงัต่อไปน้ี

- งานอาคาร เช่น ศาลาพกัผอ่นหย่อนใจ อาคารเอนกประสงค ์อาคารนนัทนาการ สะพาน 

  และอาคารประกอบอืน่ๆ

- งานทางเทา้ ทางวิง่ออกก าลงักาย สถานทีพ่กัผอ่น นัง่เลน่ นนัทนาการ กลางแจง้

- งานภูมทิศัน์

- งานการจดัสวนไมด้อกไมป้ระดบั

- งานจดัสวนไมย้นืตน้ พนัธุไ์มท้อ้งถิน่

- Land Mark

- งานระบบไฟฟ้าและงานอืน่ๆ

l พื้นทีชุ่่มน า้ทีท่  าการออกแบบเป็นกรณีตวัอย่าง ไดแ้ก่ พื้นทีส่่วนหน่ึงของหว้ยหลวง-หนองหานกมุภวาปี  

อ.กมุภวาปี  อ.ประจกัษศิ์ลปาคม จ.อดุรธานี พื้นทีป่ระมาณ 40 ไร่ 

44.  โครงการศึกษา Dam Break กิ่วคอหมา  ครอบคลมุพื้นทีด่า้นทา้ยอ่างเก็บน า้ l วเิคราะหส์าเหตทุีส่ามารถท าใหเ้กดิ Dam Break ของโครงการเขือ่นกิ่วคอหมา และเขือ่นกิ่วลม 30มนีาคม 16 กนัยายน กรมชลประทาน -

 จงัหวดัล  าปาง  เขือ่นกิ่วคอหมา และพื้นทีท่ีค่าดว่าจะไดร้บั l ศึกษาลกัษณะของความเสยีหายของเขือ่นต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึ้นเมือ่เกดิ Dam Break 2552 2553

 ผลกระทบจากการวบิตัขิองเขือ่น เช่น พื้นที่ l ศึกษาลกัษณะน า้หลากอนัเกดิจาก Dam Break ในลกัษณะต่างๆ

 อ.เมอืงล  าปาง อ.เกาะคา เขือ่นกิ่วลม ฯลฯ l ศึกษาการเคลือ่นตวัของน า้หลากผา่นพื้นทีแ่ละผลกระทบทีไ่ดร้บัจากการเกดิ Dam Break เมือ่สภาพ

 พื้นทีท่า้ยน า้ก่อนการเกดิ Dam Break อยู่ในภาวะปกต ิภาวะอทุกภยั และภาวะอทุกภยัในระดบัรุนแรง

l จดัท าแผนป้องกนัภยัฉุกเฉินส าหรบัชุมชน (Emergency Preparedness Plan : EPP) ในกรณีเกดิ

การพงัทลายของเขือ่น (Dam Break) รวมถงึกรณีเกดิอทุกภยัจากการระบายน า้ของเขือ่นในปริมาณมาก

l ศึกษาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ในรูปแบบแผนปฏบิตักิารขององคก์รต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในดา้นที่
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เกี่ยวขอ้งกบั Dam Break ในกรณีสภาวะปกต ิสภาวะก่อนการไดร้บัผลกระทบสภาวะ เมือ่ไดร้บั

ผลกระทบ และหลงัการไดร้บัผลกระทบจากการเกดิ Dam Break

l ศึกษาก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององคก์รต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งในการประเมนิความเสยีหาย

l จดัท าแผนการบริหารและจดัการโครงการเขือ่นกิ่วคอหมาและเขือ่นกิ่วลมเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั

l จดัท าแผนฟ้ืนฟูพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบภายหลงัภาวะน า้ลด

l ฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีก่รมชลประทาน  และหน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ถ่ายทอดการใชแ้ผนป้องกนัภยั

ฉุกเฉินส าหรบัชุมชน และแผนการบริหารและการจดัการโครงการเขือ่นกิ่วคอหมา และเขือ่นกิ่วลม 

เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั

45.  งานจดัท า Master Plan และ  ครอบคลมุพื้นทีจ่งัหวดัชลบรุีท ัง้จงัหวดั l จดัท า Master Plan : ส ารวจ รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่จดัท า Master Plan ส าหรบัโครงการก่อสรา้ง X X X 6 พฤษภาคม 17 กนัยายน การประปา 14,094.37

 Feasibility Study โครงการปรบัปรุง  มสี  านกังาน กปภ.สาขาต่างๆ  7 แหง่ ปรบัปรุงขยายระบบประปาในพื้นทีจ่งัหวดัชลบรุีและพื้นทีต่่อเน่ืองใกลเ้คยีง เพือ่ใหส้ามารถบริการน า้ประปา 2552 2553 ส่วนภูมภิาค

 ขยายระบบประปาในพื้นทีจ่งัหวดัชลบรุี  ใหบ้ริการน า้ประปาในพื้นทีจ่งัหวดัชลบรุี ไดอ้ย่างพอเพยีงในระยะเวลา 10 และ 20 ปี ขา้งหนา้ โดยจะตอ้งค านึงถงึศกัยภาพของแหลง่น า้ดบิ

 ประกอบดว้ย ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ผลการศึกษา ประกอบดว้ย

 1. กปภ.สาขาชลบรุี (ชัน้พเิศษ) 1) ขอ้มลูสภาพพื้นทีจ่งัหวดัชลบรุี 

 2. กปภ.สาขาพนสันิคม          2) ระบบประปาในพื้นทีจ่งัหวดัชลบรุีท ัง้หมดท ัง้ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ กปภ. 

 3. กปภ.สาขาบา้นบงึ     และอยู่ในความรบัผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และเอกชนอืน่ๆ

 4. กปภ.สาขาศรีราชา  3) การศึกษาวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ประชากร และสภาพทางเศรษฐศาสตร ์

 5. กปภ.สาขาแหลมฉบงั  4) การส ารวจพื้นทีเ่พือ่ศึกษาความตอ้งการใชน้ า้ประปา 

 6. กปภ.สาขาพทัยา (ชัน้พเิศษ) 5) การศึกษาดา้นความตอ้งการใชน้ า้ประปา 

 7. กปภ.สาขาสตัหบี 6) การศึกษาอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา อทุกธรณีวทิยา และแผนพฒันาแหลง่น า้ 

7) การศึกษาทางเลอืกในการปรบัปรุงขยายระบบประปา 

8) แนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการระบบประปา 

9) แผนการปรบัปรุงระบบประปาในระยะส ัน้และระยะยาว 

l จดัท า Feasibility Study : ส ารวจและศึกษาความเหมาะสมในดา้นวศิวกรรม สงัคม เศรษฐศาสตร์

การเงนิ และการลงทนุของโครงการ ท ัง้น้ีใหค้รอบคลมุการบริการน า้ประปา ในระยะยาว 10 ปี นบัต ัง้แต่

ปีสิ้นสุดการใชง้านระบบประปาตามแผนระยะส ัน้เป็นตน้ไป 

ผลการศึกษา ประกอบดว้ย

1) สภาพท ัว่ไปของจงัหวดัชลบรุี 

2) สรุปขอ้มลูการศึกษาทางเลอืกในการปรบัปรุงขยายระบบประปาตามกรอบแผนหลกัโครงการ

3) การปรบัปรุงขยายระบบประปาส าหรบัการประปาส่วนภูมภิาคแต่ละสาขา 

4) การศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ 

5) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ 

6) ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการกจิการประปาในพื้นทีจ่งัหวดัชลบรุี
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

46.  โครงการส ารวจตดิต ัง้ระบบตรวจวดั  ลุม่น า้เจา้พระยา ครอบคลมุพื้นทีใ่นเขต l ขอบเขตการด าเนินงานพื้นทีลุ่ม่น า้เจา้พระยา X 29 พฤษภาคม 21 พฤษภาคม กรมทรพัยากรน า้ 69.95

 สถานภาพน า้ทางไกลอตัโนมตั ิในพื้นที่  16 จงัหวดั : ก าแพงเพชร อทุยัธานี พจิติร -  ศึกษาและออกแบบโครงข่ายพรอ้มต าแหน่งของสถานีตรวจวดัขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา และคุณภาพน า้ 2552 2553 (ลุม่น า้

 ลุม่น า้เจา้พระยาและลุม่น า้มลูตอนกลาง  นครสวรรค ์ชยันาท เพชรบูรณ์ สงิหบ์รุี    โดยมสีถานีสนาม ไมน่อ้ยกว่า 15 สถานี และชุดเครื่องมอืตรวจวดัแบบเคลือ่นทีไ่มน่อ้ยกว่า 5 ชุด เจา้พระยา)

  ลพบรุี อ่างทอง นครนายก พระนครศรีอยุธยา -  ศึกษาและออกแบบระบบศูนยบ์ริหารจดัการน า้แบบบูรณาการของลุม่น า้เจา้พระยา 34.99

  สระบรุี ปทมุธานี นนทบรุี สมทุรปราการ และ    โดยมสีถานีหลกัต ัง้อยู่ทีศู่นยป้์องกนัวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้ กรุงเทพฯ และ (ลุม่น า้มลู

 กรุงเทพมหานคร    มสีถานีรองต ัง้อยู่ที ่ส  านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2 จงัหวดัสระบรุี หรือต าแหน่งอืน่ใดทีเ่หมาะสม ตอนกลาง)

 ลุม่น า้มลูตอนกลาง มพีื้นทีลุ่ม่น า้ l ขอบเขตการด าเนินงานพื้นทีลุ่ม่น า้มลูตอนกลาง (มลูค่างาน

 ประมาณ  31,366 ตร.กม. หรือ -  ศึกษาและออกแบบสถานีสนามไมน่อ้ยกว่า 8 สถานี ซึง่ทีต่ ัง้ของสถานีดงักลา่ว ตอ้งเป็นตวัแทนทีด่ี ก่อสรา้งและ

 19,603,518 ไร่ ครอบคลมุพื้นทีอ่ยู่ใน    ของพื้นทีต่รวจวดัขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา ของพื้นทีลุ่ม่น า้มลูตอนกลาง พฒันาระบบ)

 เขต 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสมีา -  ปรบัปรุงระบบของศูนยบ์ริหารจดัการน า้แบบบูรณาการของพื้นทีลุ่ม่น า้ชี และมลู

 ขอนแก่น มหาสารคาม บรุีรมัย ์ยโสธร    มสีถานีหลกัอยู่ทีศู่นยป้์องกนัวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้ กรุงเทพฯ และ

 รอ้ยเอด็ ศรีสะเกษ และสุรินทร ์    สถานีรองอยู่ทีส่  านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5 จงัหวดันครราชสมีา 

 หมายเหต ุ: บ.โปรเกรสฯ รบัผดิชอบ l ศึกษาและออกแบบระบบรบัส่งขอ้มลู (Data Communication Networks) จากสถานีสนามมายงั

 เฉพาะงานลุม่น า้มลูตอนกลาง สถานีหลกัและสถานีรอง โดยเสนอระบบสือ่สารเป็นแบบสายหรือไรส้ายทีเ่หมาะสม

l ศึกษาและพฒันาแบบจ าลองคณิตศาสตร ์รวมท ัง้ระบบช่วยในการตดัสนิใจ (Decision Supporting 

System, DSS) ในการประยุกตใ์ชง้านเพือ่การบริหารจดัการน า้ เฝ้าระวงัพยากรณ์น า้ และเตอืนภยั 

รวมถงึการเสนอแนะทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาดา้นวกิฤตนิ า้

l จดัหา และตดิต ัง้สถานีสนาม 

l จดัท ารูปตดัล  าน า้โดยมกีารส ารวจรูปตดัล  าน า้ทกุๆ ระยะทางทีไ่มม่ากกว่า 5 กม. และต าแหน่งอืน่ใดทีม่ ี

อาคารทางชลศาสตรก์ดีขวางทางน า้ และส ารวจจดัท าRating Curve ทกุต าแหน่งทีต่ดิต ัง้เครื่องมอืวดั

ระดบัน า้ในสถานีสนาม

l จดัหา และตดิต ัง้ระบบถ่ายทอดขอ้มลู และบนัทกึภาพ ณ ต าแหน่งทีต่ ัง้สถานีสนามทีม่กีารตรวจวดัค่า

ระดบัน า้ทกุสถานีในพื้นทีลุ่ม่น า้เจา้พระยา และ 1 สถานี ในพื้นทีลุ่ม่น า้มลูตอนกลาง

l จดัหาขอ้มลูพื้นผวิระดบั (DEM, Digital Elevation Model) ในพื้นทีลุ่ม่น า้เจา้พระยา 

ทีป่ระสบภยัน า้ทว่มซ า้ซาก 

l จดัหาตดิต ัง้อปุกรณ์เครื่องมอืทีเ่ป็น Hardware และ Software ทีส่ถานีหลกั สถานีรองและสถานีสนาม

รวมถงึการทดสอบระบบใหใ้ชง้านไดต้ามวตัถปุระสงคข์องโครงการ โดยเฉพาะลุม่น า้เจา้พระยา 

ส่วนลุม่น า้มลูตอนกลางพจิารณาใชง้าน facility เดมิของสถานีหลกั และสถานีรอง จากโครงการ

ระบบโทรมาตรลุม่น า้ชีตอนกลางและตอนลา่ง

l พฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบน าเสนอขอ้มลูผา่นเครือข่าย Internet 

l ปฏบิตังิานร่วมกบัเจา้หนา้ทีข่องกรมทรพัยากรน า้ทีไ่ดร้บัมอบหมายทีส่ถานีหลกั เพือ่เป็นการทดสอบ

ระบบและพฒันาแนวทางปฏบิตังิาน รวมท ัง้การปรบัแต่งตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 360 วนั
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งาน งาน งาน งาน งาน

FS DD IEE TF O&M

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l การประชาสมัพนัธโ์ครงการใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละประชาชนในพื้นทีร่บัทราบถงึวตัถปุระสงคโ์ครงการ

ท ัง้พื้นทีลุ่ม่น า้เจา้พระยา และลุม่น า้มลูตอนกลาง

47.  โครงการศึกษาวางระบบและตดิต ัง้  ลุม่น า้ชี  ประกอบดว้ย ลุม่น า้ย่อยทีส่  าคญั  รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X 4 พฤศจกิายน 18 ตลุาคม กรมชลประทาน 118.05

 ระบบโทรมาตรเพือ่การพยากรณ์น า้  ไดแ้ก่ ล  ากระจวน ล าน า้ชีตอนบน ล าน า้ชี l งานพฒันาระบบพยากรณ์และบริหารจดัการน า้ทว่ม โดยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ 2552 2556 (มลูค่างาน

 และเตอืนภยัลุม่น า้ชี  ตอนลา่ง ล  าน า้ชีส่วนที ่2 ล าน า้ชีส่วนที ่3 และระบบเตอืนภยัสาธารณะ ก่อสรา้งและ

 ล  าน า้ชีส่วนที ่4 ล าน า้พองตอนลา่ง ล  าน า้ยงั l งานปรบัปรุงอาคารศูนยค์วบคุม พรอ้มจดัหาาตดิต ัง้เครื่องมอืและอปุกรณ์สถานีหลกั พฒันาระบบ)

 ล  าปาวตอนลา่ง หว้ยสามหมอ หว้ยสายบาตร l งานก่อสรา้งอาคารสถานีสนาม พรอ้มจดัหาและตดิต ัง้เครื่องมอืและอปุกรณ์

 และล าคนัฉู ครอบคลมุพื้นทีใ่นเขตจงัหวดั ระบบตรวจวดัขอ้มลูอทุกวทิยา

 ชยัภูม ิขอนแก่น กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม l งานจดัท าระบบตดิตามและเฝ้าระวงั โดยระบบโทรมาตรฯ ส าหรบัสถานีย่อย

 รอ้ยเอด็ ยโสธร l งานส ารวจ

l งานจดัหาและตดิต ัง้ระบบจ่ายไฟส าหรบัสถานีสนาม

48.  โครงการส ารวจตดิต ัง้ระบบตรวจวดั  ลุม่น า้โขง(ตะวนัออกเฉียงเหนือ) : พื้นที่ l ลุม่น า้โขง X 9 กมุภาพนัธ์ 2 กมุภาพนัธ์ กรมทรพัยากรน า้ 45.05

 สถานภาพน า้ทางไกลอตัโนมตัิ  ลุม่น า้ท ัง้หมดประมาณ 46,931.54 ตร.กม. -  ศึกษาและออกแบบโครงข่ายพรอ้มต าแหน่งของสถานีตรวจวดัขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา และคุณภาพน า้ 2553 2554 (ลุม่น า้โขง)

 ในพื้นทีลุ่ม่น า้โขง และลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา  หรือ 29,332,209.38 ไร่ ครอบคลมุพื้นที่    โดยมสีถานีสนาม จ านวน 11 สถานี 42.90

 อยู่ในเขต 15 จงัหวดั ไดแ้ก่ เพชรบูรณ์ เลย -  เชื่อมโยงขอ้มลูจากสถานีวดัน า้เดมิในแมน่ า้โขงสายหลกัของ MRCs (AHNIP Project) (ลุม่น า้ทะเล-

  กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น นครพนม พษิณุโลก    จ านวน 7 สถานี สาบสงขลา)

 มกุดาหาร ยโสธร รอ้ยเอด็ สกลนคร -  เชื่อมโยงขอ้มลูจากสถานีวดัน า้เดมิในแมน่ า้โขงสายหลกัของ MRCs (HYCOS Project) (มลูค่างาน

 หนองคาย หนองบวัล  าภู อ านาจเจริญ    บริเวณพื้นทีลุ่ม่น า้กก ลุม่น า้องิ และ แมน่ า้เลย ก่อสรา้งและ

 อดุรธานี และอบุลราชธานี -  ศึกษาและออกแบบ ระบบศูนยบ์ริหารจดัการน า้แบบบูรณาการของลุม่น า้โขง พฒันาระบบ)

 ลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา : พื้นทีลุ่ม่น า้ท ัง้หมด    โดยมสีถานีหลกัต ัง้อยู่ที ่ศูนยป้์องกนัวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้ กรุงเทพฯ

 ประมาณ 8,563 ตร.กม. หรือ 5,351,875 ไร่    และมสีถานีรองต ัง้อยู่ที ่ศูนยส์  ารวจอทุกวทิยา หนองคาย

 เป็นแผน่ดนิ (รวมเกาะ) ประมาณ 7,517 -  บูรณาการระบบส ารวจตดิต ัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน า้ทางไกลอตัโนมตัใินพื้นทีลุ่ม่น า้ชี และมลูของ

 ตร.กม. และเป็นพื้นทีท่ะเลสาบประมาณ    กรมทรพัยากรน า้ และระบบสถานีวดัน า้ของ MRCS (Mekong River Committee) ในแมน่ า้โขง 

 1,046 ตร.กม. ครอบคลมุพื้นทีอ่ยู่ในเขต l ลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา

 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตรงั นครศรีธรรมราช -  ศึกษาและออกแบบโครงข่ายพรอ้มต าแหน่งของสถานีตรวจวดัขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา และคุณภาพน า้ 

 พทัลงุ สงขลา และสตูล แต่พื้นทีส่่วนใหญ่    โดยมสีถานีสนาม จ านวน 11 สถานี

 จะอยู่ในจงัหวดัสงขลาและพทัลงุ - ศึกษาและออกแบบ ระบบศูนยบ์ริหารจดัการน า้แบบบูรณาการของลุม่น า้โขง โดยมสีถานีหลกั

  ต ัง้อยู่ทีศู่นยป้์องกนัวกิฤตนิ า้ กรมทรพัยากรน า้ กรุงเทพฯ โดยใชง้านร่วมกบัของลุม่น า้โขง 

  และมสีถานีรองต ัง้อยู่ที ่ส  านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8 จ.สงขลา

l ศึกษาและออกแบบระบบรบัส่งขอ้มลู (Data Communication Networks) จากสถานีสนาม

มายงัสถานีหลกัและสถานีรองโดยเสนอระบบสือ่สารเป็นแบบสาย/ไรส้าย หรือระบบอืน่ทีเ่หมาะสม
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l ศึกษาและพฒันาแบบจ าลองคณิตศาสตร ์รวมท ัง้ระบบช่วยในการตดัสนิใจ 

(Decision Supporting System, DSS) 

l จดัหา และตดิต ัง้สถานีสนาม 

l จดัท ารูปตดัล  าน า้โดยส ารวจทกุๆ ระยะทางทีไ่มม่ากกว่า 5 กม. มาตราส่วน 1:100 และต าแหน่งทีม่อีาคาร

ทางชลศาสตรท์ีก่ดีขวางทางน า้ และส ารวจจดัท า Rating Curve ทกุต าแหน่งทีต่ดิต ัง้สถานีสนาม

l จดัหาและตดิต ัง้ระบบถ่ายทอดขอ้มลูและบนัทกึภาพ ณ ต าแหน่งทีต่ ัง้สถานีสนามอย่างนอ้ยจ านวน 4 ระบบ 

l จดัหาขอ้มลูพื้นผวิระดบั (DEM, Digital Elevation Model) ในพื้นทีลุ่ม่น า้โขง และ

ลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาทีป่ระสบภยัน า้ทว่มซ า้ซาก

l จดัหาและตดิต ัง้อปุกรณ์เครื่องมอืท ัง้ทีเ่ป็น Hardware และ Software ทีส่ถานีหลกั สถานีรอง

และสถานีสนาม รวมถงึการทดสอบระบบใหใ้ชง้านไดต้ามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

l พฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบน าเสนอขอ้มลูผา่นเครือข่าย Internet 

(ท ัง้หนา้ภาษาไทย และหนา้ภาษาองักฤษ) 

l ปฏบิตังิานร่วมกบัเจา้หนา้ทีข่องกรมทรพัยากรน า้ทีไ่ดร้บัมอบหมายทีส่ถานีหลกั เพือ่เป็นการทดสอบระบบ

และพฒันาแนวทางปฏบิตังิานรวมท ัง้การปรบัแต่งตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 360 วนั

l การประชาสมัพนัธโ์ครงการใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละประชาชนในพื้นทีร่บัทราบถงึวตัถปุระสงคโ์ครงการ

ท ัง้พื้นทีลุ่ม่น า้โขง และลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา

49.  โครงการระบบเครือข่ายน า้ในพื้นทีว่กิฤตน า้  พื้นทีท่ีบ่ริษทัฯท าการศึกษา จ านวน 5 พื้นที ่ l งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : FS) พจิารณาการคดัเลอืกโครงการทีผ่า่น 21 กมุภาพนัธ์ 28 กมุภาพนัธ์ กรมทรพัยากรน า้ 3,319.15

 19 พื้นที ่เพือ่ท  าการศึกษาความเหมาะสมของ  ไดแ้ก่ การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(SEA) ในพื้นทีว่กิฤตนิ า้ มาด าเนินการส ารวจและ 2554 2556 (พื้นที ่14)

 โครงการ (Feasibility Study : FS) ศึกษาการ  1. พื้นที ่14 : น า้สงครามตอนบน ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยพจิารณาการพฒันาแหลง่เก็บกกัน า้และหรือปรบัปรุงแหลง่เก็บน า้ 2,742.55

 จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 2. พื้นที ่15 : น า้สงครามตอนกลาง ธรรมชาต ิและผนัน า้เชื่อมโยงพื้นทีเ่ป็นระบบเครือข่ายน า้ 19 พื้นทีเ่ครือข่าย เพือ่ใหเ้ป็นรูปธรรมต่อการ (พื้นที ่15)

 (Environmental Impact Assessment : EIA) 3. พื้นที ่16 : น า้สงครามตอนลา่ง ด าเนินงานในอนาคต โดยเนน้เป็นกลุม่เป้าหมายและเครือข่ายน า้ในประเทศก่อน ซึง่จะตอ้งศึกษาแนวทาง 11,601.34

 และศึกษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบั  4. พื้นที ่17 : น า้ยาม รูปแบบ และวธิีการเพิม่ปริมาณน า้ตน้ทนุ รวมท ัง้แผนผงัระบบกระจายน า้เขา้สู่ไร่นาและหมูบ่า้นทีเ่หมาะสม (พื้นที ่16)

 ยุทธศาสตร ์(Strategic Environmental  5. พื้นที ่19 : ริมแมน่ า้โขง และใหเ้ตม็ศกัยภาพ เพือ่การเกษตร การอปุโภค-บริโภค อตุสาหกรรม การทอ่งเทีย่ว พลงังานและระบบ 426.01

 Assessment : SEA) ในระดบัลุม่น า้โขง ชี มลู นิเวศ ฯลฯ (พื้นที ่17)

50.  งานออกแบบระบบผลติน า้ประปา  94 หมู ่4 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ   ออกแบบรายละเอยีดระบบผลติน า้ประปา ขนาดก าลงัการผลติ 17,000 ลบ.ม./วนั X 20 มนีาคม 29 กมุภาพนัธ์ บริษทั ส.นภา 242.89

 ขนาด 17,000 ลบ.ม./วนั  เขตลาดกระบงั กทม.  โดยมรีายละเอยีดของงาน ดงัน้ี 2554 2555 (ประเทศไทย) จ ากดั

 เขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั l รวบรวมขอ้มลูเบื้องตน้และศึกษาขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหแ์ละออกแบบ

l ส ารวจพื้นทีก่่อสรา้งและเก็บขอ้มลูภาคสนามเพิม่เตมิ (Site Inspection)

l ทบทวนและวเิคราะหด์า้นกระบวนการเบื้องตน้ (Process Design) ของระบบผลติน า้เพือ่อตุสาหกรรม 

 ขนาดก าลงัการผลติ 17,000 ลบ.ม./วนั 

l วเิคราะหด์า้นชลศาสตรเ์บื้องตน้
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l ออกแบบระบบสูบส่งน า้ดบิ : ทอ่เหลก็ และ ทอ่ HDPE ขนาด dia 500 มม. ความยาวรวม 3,400 ม.

l ออกแบบระบบประปาเบื้องตน้

l ออกแบบระบบจดัการตะกอน

l จดัท ารายงานสรุปการออกแบบเบื้องตน้

l ออกแบบระบบประปา ขององคป์ระกอบต่างๆ

l วเิคราะหด์า้นชลศาสตร ์(Hydraulic) ของระบบผลติน า้ประปา

l ออกแบบรายละเอยีดดา้นฐานราก โครงสรา้ง และสถาปตัยกรรมของระบบประปา

l ออกแบบรายละเอยีดระบบงานเครื่องกล และระบบทอ่ของระบบผลติประปา

l ออกแบบระบบไฟฟ้า ของระบบผลติประปาขนาดก าลงัการผลติ 17,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบรายละเอยีดระบบควบคุม และระบบส่งสญัญาณของระบบผลติประปา

l ออกแบบรายละเอยีดการประสานทอ่ในระบบผลติประปาส าหรบัระบบผลติน า้ประปา

l ก าหนดรายละเอยีดเครื่องจกัรอปุกรณ์และใหค้ าปรึกษาดา้นการจดัหาเครื่องจกัรและอปุกรณ์

ส าหรบัระบบผลติน า้ประปาขนาดก าลงัการผลติ 17,000 ลบ.ม./วนั

l วเิคราะห ์Surge Analysis ของระบบทอ่ส่งน า้

51.  โครงการศึกษาวางระบบและตดิต ัง้  ลุม่น า้กก จงัหวดัเชียงราย  รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย X 5 ตลุาคม 22 มนีาคม กรมชลประทาน 39.95

 ระบบโทรมาตรเพือ่การพยากรณ์น า้  ประกอบดว้ย 4 ลุม่น า้ย่อย ดงัน้ี l งานพฒันาระบบพยากรณ์และบริหารจดัการน า้ทว่มโดยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ 2554 2557 (มลูค่างาน

 และเตอืนภยัลุม่น า้กก จงัหวดัเชียงราย  (1) น า้แมฝ่าง (2) น า้แมล่าว และระบบเตอืนภยัสาธารณะ ก่อสรา้งและ

 (3) น า้แมส่รวย (4) น า้แมก่กตอนลา่ง          l งานปรบัปรุงอาคารศูนยค์วบคุมพรอ้มจดัหาและตดิต ัง้เครื่องมอืและอปุกรณ์สถานีหลกั พฒันาระบบ)

งานก่อสรา้งอาคารสถานีสนาม

l งานตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าแรงดนัต า่สถานีสนาม

l งานจดัหา ตดิต ัง้เครื่องมอืและอปุกรณ์ระบบตรวจวดัขอ้มลูอทุกวทิยาสถานีสนาม

l งานจดัท าระบบตดิตามและเฝ้าระวงัโดยระบบโทรมาตรฯส าหรบัสถานีหลกัย่อย

l งานส ารวจ

52.  งานจา้งทีป่รึกษาเพือ่ส ารวจ ออกแบบ  กปภ.สาขาสงิหบ์รุี อ.เมอืง-บางระจนั-ทา่วุง้ l การส ารวจและจดัท าแผนทีภู่มปิระเทศทีต่ ัง้ระบบสูบน า้ดบิ ระบบผลติน า้ สถานีจ่ายน า้ ระบบทอ่ส่งน า้ X 6 พฤศจกิายน 5 มยีาคม การประปา 290.9

 รายละเอยีดและจดัท าเอกสารประกวดราคา  จ.สงิหบ์รุี-ลพบรุี และ ระบบทอ่จ าหน่ายน า้และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2556 2557 ส่วนภูมภิาค (กปภ.สงิหบ์รุี)

 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปา  กปภ.สาขาพระพทุธบาท l วเิคราะหคุ์ณภาพน า้ดบิดา้นฟิสกิส ์เคม ีและชีววทิยา 212.3

 ส่วนภูมภิาค พื้นที ่1 กปภ.สาขาสงิหบ์รุี  อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี l ส ารวจ ทดสอบและวเิคราะหคุ์ณสมบตัทิางธรณีวทิยา เพือ่งานออกแบบฐานรากอาคารต่างๆ (กปภ.

 อ าเภอเมอืง-บางระจนั-ทา่วุง้ จงัหวดัสงิหบ์รุ-ี และงานออกแบบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง พระพทุธบาท)

 ลพบรุี และ กปภ.สาขาพระพทุธบาท l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีด เพือ่การก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา

 อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี สถานีสูบจ่ายน า้ต่างๆ และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 



 5-49

ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบประปา /งานดา้นแหลง่น ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

l วเิคราะหร์ะบบโครงข่ายระบบส่งน า้และระบบจ าหน่ายน า้  (Network Analysis)  เพือ่การออกแบบทีม่ ี

ตน้ทนุเหมาะสมทีสุ่ด รวมถงึการปรบัปรุงระบบทอ่จ าหน่ายน า้เดมิใหม้ปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น

l ออกแบบและจดัท าแบบแปลนรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้งและวางทอ่ส่งน า้และทอ่จ าหน่ายน า้

l ออกแบบรายละเอยีดระบบควบคุมการท างาน (Instrumentation & Control) และระบบควบคุม

การส่ง-จ่ายน า้ระยะไกล (SCADA) เทา่ทีจ่  าเป็น และใหส้อดคลอ้งกบัระบบของ กปภ.

l เสนอและแนะน าการตดิต ัง้ระบบตรวจสอบและควบคุมน า้ร ัว่ไหล

l จดัท าแผนการก่อสรา้ง ประมาณราคา และจดัท าขอ้ก าหนดทางวชิาการ และเอกสารประกวดราคา
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 รายละเอยีดของงานออกแบบ มดีงัน้ี

 กปภ.สาขาสงิหบ์รุี อ าเภอเมอืง-บางระจนั-ทา่วุง้ จงัหวดัสงิหบ์รุ-ีลพบรุี

l ออกแบบปรบัปรุงโรงสูบน า้แรงต า่ ใหม้อีตัราการสูบเพิม่ขึ้นเป็น 160 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบก่อสรา้งบอ่แบง่น า้ดบิ ขนาด 800 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา ขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบอาคารเก็บจ่ายสารเคมี

l ออกแบบก่อสรา้งถงัน า้ใส ขนาด 500, 1000 และ 1,500 ลบ.ม.

l ออกแบบสระระบายตะกอน

l ออกแบบก่อสรา้งทอ่จ่ายน า้ ประกอบดว้ย

-   ปรบัปรุงทอ่จ่ายน า้

1)  ทอ่ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 3,560 เมตร

2)  ทอ่ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 14,350 เมตร

3)  ทอ่ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 4,132 เมตร

4)  ทอ่ HDPE ขนาด 500 มม. ความยาว 5,215 เมตร

-   ขยายเขตจ่ายน า้ 

1)  ทอ่ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 15,280 เมตร

2)  ทอ่ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 3,620 เมตร

3)  ทอ่ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 15,990 เมตร

4)  ทอ่ PVC ขนาด 300 มม. ความยาว 13,080 เมตร

5)  ทอ่ HDPE ขนาด 315 มม. ความยาว 5,960 เมตร

6)  ทอ่ HDPE ขนาด 400 มม. ความยาว 10,900 เมตร

 กปภ.สาขาพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี

l ออกแบบปรบัปรุงโรงสูบน า้แรงต า่ ใหม้อีตัราการสูบเพิม่ขึ้นเป็น 1,050 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบปรบัปรุงระบบผลติประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.

l ออกแบบปรบัปรุงอาคารเก็บ-จ่ายสารเคมี

l ออกแบบก่อสรา้งถงัน า้ใส ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. และ 1,500 ลบ.ม. พรอ้มปรบัปรุงโรงสูบน า้แรงสูง

l ออกแบบก่อสรา้งทอ่ส่ง-จ่ายน า้ ประกอบดว้ย

-   ทอ่ส่งน า้ 

1)  ทอ่ HDPE ขนาด 630 มม. ความยาว 7,602 เมตร

2)  ทอ่ HDPE ขนาด 400 มม. ความยาว 1,500 เมตร

-   ทอ่จ่ายน า้

1)  ทอ่ HDPE ขนาด 400 มม. ความยาว 496 เมตร
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2)  ทอ่ HDPE ขนาด 315 มม. ความยาว 786 เมตร

3)  ทอ่ S ขนาด 300 มม. ความยาว 120 เมตร

4)  ทอ่ GS ขนาด 150 มม. ความยาว 158 เมตร

5)  ทอ่ PVC ขนาด 300 มม. ความยาว 12,410 เมตร

6)  ทอ่ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 7,780 เมตร

7)  ทอ่ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 36,450 เมตร

8)  ทอ่ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 24,581 เมตร

หมายเหต ุ :  งาน FS หมายถงึ งานศึกษาความเหมาะสม                งาน DD หมายถงึ งานออกแบบรายละเอยีดและจดัท าเอกสารประกวดราคา งาน IEE หมายถงึ งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้

งาน TF หมายถงึ งานศึกษาอตัราคา่บริการและองคก์รบริหาร งาน O&M หมายถงึ งานฝึกอบรมใหค้วามรูแ้กเ่จา้หนา้ที่ควบคมุดูแลระบบ


