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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

1.  โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอยีด  นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั l ออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมน า้เสยี ทอ่ HDPE แบบ SPIRAL X เมษายน พฤศจกิายน การนิคมอตุสาหกรรม 220.1

 ระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี  ต.ทุง่สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี พรอ้มบอ่พกั จ านวน 500 บอ่ ความยาวประมาณ 20 กม. 2531 2531 แหง่ประเทศไทย

 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอนเร่ง และบริษทั เซา้ทอ์สีทเ์อเซยี

 ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 30,000  ลบ.ม./วนั เทคโนโลย ีจ ากดั

2.  การออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมน า้เสยี  อ.เมอืง จ.ระยอง l ออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมน า้เสยี ทอ่แยก (separate system) และสถานีสูบน า้ X มกราคม มถินุายน บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 26.5

 และระบบบ าบดัน า้เสยี บริษทั อตุสาหกรรม l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีทางเคมแีละระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง 2532 2532  

 ปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน) ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 2,728  ลบ.ม./วนั

3.  โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอยีด  นิคมอตุสาหกรรมตะวนัออก l ออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมน า้เสยี ทอ่พวีซี ีพรอ้มบอ่พกั ความยาวประมาณ 20 กม. X กรกฎาคม มนีาคม บริษทั แอค็ คอนซลัแทน็ส์ 170.0

 ระบบระบายน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี  (มาบตาพดุ) อ.เมอืง จ.ระยอง l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง  2533 2534 จ ากดั และนิคมอตุสาหกรรม

 ของนิคมอตุสาหกรรมตะวนัออก (มาบตาพดุ) ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 12,000  ลบ.ม./วนั ตะวนัออก

4.  โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอยีด  พื้นทีเ่กาะรตันโกสนิทร ์ l ศึกษาสภาพท ัว่ไปและสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม X X X 28 กนัยายน 27 กนัยายน กรุงเทพมหานคร 883.2

 ระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี  พื้นทีศึ่กษา 4.14 ตร.กม. l วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการและศึกษารูปแบบการลงทนุโครงการทีเ่หมาะสม 2533 2534

 กรุงรตันโกสนิทร ์ l จดัท าแบบรายละเอยีดส าหรบัการก่อสรา้งระบบระบายน า้และระบบรวบรวมน า้เสยี

l จดัท าแบบรายละเอยีดส าหรบัการก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง

ขนาด 40,000 ลบ.ม./วนั

l ศึกษาผลกระทบของโครงการทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม

l ประมาณการเงนิลงทนุ รายรบัและรายจ่ายของโครงการ

l การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ

l การวเิคราะหห์าอตัราค่าบ าบดัน า้เสยีเพือ่ใหคุ้ม้ทนุในกรณีการลงทนุต่างๆ

5.  โครงการส ารวจ ศึกษาและเตรียมขอ้มลู  เขตดุสติ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพา่ย l ศึกษาจ านวนประชากร X 23 สงิหาคม 20 ธนัวาคม กรุงเทพมหานคร 6,382.8

 ส าหรบัการว่าจา้งโครงการก่อสรา้งระบบ  สมัพนัธวงศ ์พญาไท ปทมุวนั ราชเทวี l ศึกษาปริมาณน า้เสยี  และปริมาณน า้เสยีสูงสุด 2534 2534

 รวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยีรวม  และหว้ยขวาง l ประมาณจ านวนประชากรและปริมาณน า้เสยีในพื้นทีโ่ครงการ

 ระยะที ่1 ของกรุงเทพมหานคร  พื้นทีศึ่กษา 37 ตร.กม. l ศึกษาทอ่ระบายน า้เดมิและก าหนดแนวทอ่ดกัน า้เสยีเบื้องตน้

 l ค านวณปริมาณน า้เสยีและสภาวะสารอนิทรีย ์

l การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

l ออกแบบเบื้องตน้ ส าหรบัระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 450,200 ลบ.ม./วนั

l ประมาณราคาค่าก่อสรา้งของทอ่ดกัน า้เสยี (Intercepting sewers) ทอ่ระบายน า้ฝน

(Storm overflows) สถานีสูบน า้ และระบบบ าบดัน า้เสยี

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

6.  โครงการจดัเตรียมเอกสารประกวดราคา  เทศบาลเมอืงภูเก็ต จ.ภูเก็ต l ศึกษาจ านวนประชากร และปริมาณน า้เสยี X X 18 กนัยายน 17 กมุภาพนัธ์ กรมโยธาธิการ 722.2

 ออกแบบรวมก่อสรา้งระบบระบายน า้และ  พื้นทีโ่ครงการ 12.0 ตร.กม.  l ศึกษาแนวทอ่ระบายน า้เดมิและก าหนดแนวทอ่รวบรวมน า้เสยีเบื้องตน้ 2535 2536

 บ าบดัน า้เสยี เทศบาลเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต l ค านวณปริมาณน า้เสยีและภาระสารอนิทรีย ์

 l การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

l ออกแบบเบื้องตน้ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบ Oxidation ditch

ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 24,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบเบื้องตน้ระบบทอ่รวบรวมน า้เสยีของพื้นที ่12 ตร.กม. ความยาวประมาณ 26 กม.

l ประมาณราคาค่าก่อสรา้งระบบทอ่รวบรวมน า้เสยี สถานีสูบน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี

l จดัท าเอกสารประกวดราคา และเอกสารสญัญางานออกแบบรวมก่อสรา้ง (Turnkey)

l วเิคราะหต์น้ทนุค่าบ าบดัน า้เสยี

7.  โครงการส ารวจ ศึกษาความเหมาะสม  เทศบาลเมอืงสกลนคร จ.สกลนคร l งานศึกษาจ านวนประชากรและปริมาณน า้เสยี X X X X 29 มกราคม 2 ตลุาคม กรมโยธาธิการ 1,132.3

 ระบบระบายน า้และระบบบ าบดัน า้เสยี  พื้นทีโ่ครงการ 54.0 ตร.กม. l งานศึกษาระบบทอ่ระบายน า้เดมิเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขระบบระบายน า้สายหลกั 2536 2536

 ในเขตพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงสกลนคร  ทีไ่มเ่หมาะสมและแนวทางในการออกแบบระบบทอ่ดกัน า้เสยี

 จงัหวดัสกลนคร l งานวเิคราะหอ์ตัราการไหลของน า้เสยีเบื้องตน้ เพือ่หาขนาดทอ่ดกัน า้เสยี 

ระบบทีใ่ชเ้ป็นระบบทอ่รวมและบอ่ผนัน า้ฝน (Combined sewer overflow system)  

l การค านวณปริมาณน า้เสยี และภาระสารอนิทรีย ์

l การออกแบบเบื้องตน้ ส าหรบัระบบบ าบดัน า้เสยี แบบ Stabilization Pond 

ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 8,200 ลบ.ม./วนั

l การประมาณราคาค่าก่อสรา้ง

l งานศึกษาประเมนิผลดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ 

l การวเิคราะหอ์ตัราค่าบริการและรูปแบบในการจดัเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยี

l งานศึกษาองคก์รและการบริหารงาน

l งานศึกษาประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

8.  งานวเิคราะหข์อ้เสนอการประกวดราคา  เทศบาลเมอืงภูเก็ต จ.ภูเก็ต l วเิคราะหข์อ้เสนอการประกวดราคาออกแบบรวมก่อสรา้งระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี X X 7 กนัยายน 6 ธนัวาคม กรมโยธาธิการ 390.0

 งานออกแบบรวมก่อสรา้งระบบระบายน า้  พื้นทีโ่ครงการ 12.0 ตร.กม. และเจรจาต่อรองราคากบัผูย้ืน่ขอ้เสนอการประกวดราคา 2536 2536

 และบ าบดัน า้เสยี เทศบาลเมอืงภูเก็ต l จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลการประกวดราคา

 จงัหวดัภูเก็ต l เปรียบเทยีบตน้ทนุและค่าบริการในการบ าบดัน า้เสยี
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

9.  โครงการส ารวจศึกษาความเหมาะสม  เทศบาลเมอืงสงขลา จ.สงขลา  รายละเอยีดของงานวางแผนหลกัและศึกษาความเหมาะสม ประกอบดว้ย X X X X X 1 ตลุาคม 25 กนัยายน กรมโยธาธิการ 1,934.9

 และออกแบบรายละเอยีดระบบระบายน า้  พื้นทีโ่ครงการ 33.0 ตร.กม.  l งานศึกษาจ านวนประชากรและการใชท้ีด่นิ 2536 2537

 และบ าบดัน า้เสยี เทศบาลเมอืงสงขลา l งานศึกษาระบบทอ่ระบายน า้เดมิ เสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขระบบระบายน า้สายหลกั

 จงัหวดัสงขลา ทีไ่มเ่หมาะสม 

l งานวเิคราะหอ์ตัราการไหลของน า้เสยีเบื้องตน้ เพือ่หาขนาดทอ่ดกัน า้เสยี

ระบบทีใ่ชเ้ป็นแบบทอ่รวม และบอ่ผนัน า้ฝน  

l งานศึกษาปริมาณและภาระสารอนิทรีย ์เพือ่การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี

l งานศึกษาระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คอื Aerated Lagoon  

ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 36,000 ลบ.ม./วนั  

l การประมาณราคาค่าก่อสรา้งค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบ

l งานศึกษาดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ 

l การวเิคราะหอ์ตัราค่าบริการและรูปแบบในการจดัเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยี

l งานศึกษาองคก์รและการบริหารงานและประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

 รายละเอยีดของงานออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง

l ออกแบบรายละเอยีดระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี

พรอ้มท ัง้ประมาณราคา จดัท าเอกสารประกวดราคาเพือ่การก่อสรา้ง 

 องคป์ระกอบของระบบทีท่  าการออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง มดีงัน้ี

l ออกแบบระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม ประกอบดว้ย

1)  ทอ่ระบายน า้

     - ทอ่กลม ขนาด dia 600 - 1,200 มม. 

     - ทอ่สีเ่หลีย่ม ขนาด 1.00 ม. x 0.80 ม. - 2.50 ม. x 1.60 ม. 

     - รางระบายน า้ ขนาด 0.50 ม. - 0.80 ม.  

2)  บอ่พกั

l ออกแบบทอ่รวบรวมน า้เสยี  ประกอบดว้ย

1)  ทอ่รวบรวมน า้เสยี

     - ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด dia 0.40-1.50 ม.

     - ทอ่รบัแรงดนั ขนาด dia 0.10-0.12 ม.

2)  บอ่พกั จ านวน 280 แหง่ และอาคาร CSO จ านวน 16 แหง่

3)  สถานีสูบน า้เสยี ขนาด 0.24-1.92 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 4 แหง่

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่เตมิอากาศ

ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 24,000 ลบ.ม./วนั

10.  โครงการออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง  เทศบาลเมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี  รายละเอยีดของงานออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง X 1 ตลุาคม 27 กรกฎาคม กรมโยธาธิการ 648.0
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ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

 ระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี  พื้นทีโ่ครงการ 4.6 ตร.กม.  l ออกแบบรายละเอยีดระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี 2536 2537

 เทศบาลเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี พรอ้มท ัง้ประมาณราคา จดัท าเอกสารประกวดราคาเพือ่การก่อสรา้ง

 องคป์ระกอบของระบบทีท่  าการออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง มดีงัน้ี

l ออกแบบระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม ประกอบดว้ย

1)  ทอ่ระบายน า้

     - ทอ่กลม ขนาด dia 600 - 1,200 มม. 

     - ทอ่สีเ่หลีย่ม ขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม. - 2.00 ม. x 2.00 ม. 

2)  บอ่พกั จ านวน 213 แหง่

l ออกแบบทอ่รวบรวมน า้เสยี  ประกอบดว้ย

1)  ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด dia 0.60-1.00 ม.

2)  บอ่พกั จ านวน 384 แหง่ และอาคาร CSO จ านวน 58 แหง่

3)  สถานีสูบน า้เสยี ขนาด 0.16 และ 2.04 ลบ.ม./วนิาท ี

l ออกแบบประตูระบายน า้ปากคลอง  ประกอบดว้ย

1)  ประตูระบายน า้และสถานีสูบน า้ปากคลองบางปลาสรอ้ย ขนาด 15 ลบ.ม./วนิาที

2)  ประตูระบายน า้และสถานีสูบน า้ปากคลองสงัเขป ขนาด 12 ลบ.ม./วนิาที

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบ Two Stage Activated Sludge 

ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 22,000 ลบ.ม./วนั

11.  โครงการส ารวจความเหมาะสม และออกแบบ  เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน จ.แมฮ่่องสอน l การศึกษาสภาพท ัว่ไปของพื้นทีโ่ครงการ X X X 24 สงิหาคม 15 มนีาคม จงัหวดัแมฮ่่องสอน 65.2

 เบื้องตน้ระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดั  พื้นทีโ่ครงการ 7.4 ตร.กม. l การศึกษาสภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม การใชท้ีด่นิ และประชากร 2537 2538

 น า้เสยี เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน l การศึกษาปริมาณและลกัษณะสมบตันิ า้เสยี

 จงัหวดัแมฮ่่องสอน l การศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

l การศึกษาดา้นสิง่แวดลอ้ม

l การออกแบบเบื้องตน้ระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

l การประมาณราคาค่าก่อสรา้งและค่าด าเนินการบ ารุงรกัษา

l การประเมนิผลดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ

l การวเิคราะหอ์ตัราค่าบริการและรูปแบบในการจดัเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยี

l การศึกษาดา้นองคก์รและการบริหาร

l การจดัท าร่างเอกสารประกวดราคา
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ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบทอ่ระบายน า้  ประกอบดว้ย

 - ทอ่กลม ขนาด dia 600-1,200 มม. ความยาว 2,255 ม.

 - รางระบายน า้ รูปตวัยู ขนาด 0.3-0.9 ม. ความยาว 1,720 ม.

l ออกแบบทอ่รวบรวมน า้เสยี  ประกอบดว้ย

 - ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด dia 0.40 ม.

 - ทอ่รบัแรงดนั ขนาด dia 0.10-0.25 ม.

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง 

ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 4,650 ลบ.ม./วนั

12.  โครงการออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง  เทศบาลเมอืงสกลนคร จ.สกลนคร l ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม X 14 กนัยายน 10 กรกฎาคม กรมโยธาธิการ 410.0

 ระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี  พื้นทีโ่ครงการ 19.25 ตร.กม. l ส ารวจสภาพภูมปิระเทศและรวบรวมรายละเอยีด เพือ่ใชใ้นการออกแบบรายละเอยีด 2537 2538

 เทศบาลเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร l จดัเตรียมเกณฑก์ าหนดในการออกแบบรายละเอยีด

l ออกแบบรายละเอยีดระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน า้เสยี

l ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  จดัท าเอกสารประกวดราคาและคู่มอืการด าเนินการระบบต่างๆ

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบสถานีสูบระบายน า้ จ านวน 1 แหง่ ใชเ้ครื่องสูบน า้ขนาดเครื่องละ 3.0 ลบ.ม./วนิาท ี 

จ านวน 3 เครื่อง และจะเพิม่อกี 1 เครื่องในอนาคต

l ออกแบบสถานีสูบน า้เสยี  จ านวน 2 แหง่

แหง่ที ่1 ใชเ้ครื่องสูบน า้ ขนาดเครื่องละ 0.1 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 2 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง 

แหง่ที ่2 ใชเ้ครื่องสูบน า้เสยี ขนาด 0.32 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 3 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง

l ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งทอ่ระบายน า้ ประกอบดว้ย

 - ทอ่กลมขนาด dia 600-1,500 มม. ความยาว 18,000 ม.

 - ทอ่สีเ่หลีย่ม ขนาด 1.2 X 1.2 ม. - 2.0 X 2.0 เมตร ความยาว 3,800 ม.

 - ทอ่สีเ่หลีย่มคู่ ขนาด 2.0 X 2.0 ม. - 2.0 X 2.5 เมตร ความยาว 2,900 ม.

 - รางระบายน า้คางหม ูลกึ 1.5 ม. ความยาว 100 ม.

l ออกแบบทอ่รวบรวมน า้เสยี ประกอบดว้ย

 - ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด dia 400-800 มม. ความยาว 7,000 ม.

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี : ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่ผึง่

ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 8,000 ลบ.ม./วนั
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มูลคา่โครงการ 
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ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

13.  โครงการออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง  เทศบาลนครนนทบรุี จ.นนทบรุี l ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม X 30 กนัยายน 24 กนัยายน กรมโยธาธิการ 3,200.0

 ระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี  พื้นทีโ่ครงการ 83.5 ตร.กม.  l ส ารวจสภาพภูมปิระเทศและรวบรวมรายละเอยีด เพือ่ใชใ้นการออกแบบรายละเอยีด 2538 2539

 เทศบาลนครนนทบรุี (พื้นทีร่ตันาธิเบศร)์ l จดัเตรียมเกณฑก์ าหนดในการออกแบบรายละเอยีด

l ออกแบบรายละเอยีดระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน า้เสยี

l ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง จดัท าเอกสารประกวดราคาและคู่มอืการด าเนินการระบบต่างๆ

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบสถานีสูบน า้ฝน จ านวน 8 แหง่ ดงัน้ี

 - ปรบัปรุงเพิม่ก าลงัสูบน า้ คลองบางตลาด ขนาด 18 ลบ.ม./วนิาที

 - ปรบัปรุงเพิม่ก าลงัสูบน า้ คลองทา่ทราย ขนาด 4.5 ลบ.ม./วนิาที

 - ปรบัปรุงเพิม่ก าลงัสูบน า้ คลองบางธรณี ขนาด 6 ลบ.ม./วนิาที

 - ปรบัปรุงเพิม่ก าลงัสูบน า้ คลองบางสรอ้ยทอง ขนาด 7.5 ลบ.ม./วนิาที

 - ปรบัปรุงเพิม่ก าลงัสูบน า้ คลองบางกระสอ ขนาด 8 ลบ.ม./วนิาที

 - ปรบัปรุงเพิม่ก าลงัสูบน า้ คลองบางซือ่นอ้ย ขนาด 6 ลบ.ม./วนิาที

 - ปรบัปรุงเพิม่ก าลงัสูบน า้ คลองมะขามโพรง ขนาด 7.5 ลบ.ม./วนิาที

 - ปรบัปรุงเพิม่ก าลงัสูบน า้ คลองบางเขนเก่า ขนาด 12 ลบ.ม./วนิาที

l ออกแบบทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองต่างๆ ดงัน้ี (โดยพจิารณาร่วมกบัการปรบัปรุง-คลอง)

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบญุนาค ขนาด dia 0.80 ม. ความยาว 820 ม.

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบางขนุเทยีน ขนาด dia 0.3-0.5 ม.ความยาว 2,500 ม. 

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบางตะนาวศรี ขนาด dia 0.3-0.4 ม. ความยาว 5,240 ม. 

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบางขวาง ขนาด dia 0.3-0.4 ม. ความยาว 1,940 ม.

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบางแพรก ขนาด dia 0.3-0.4 ม. ความยาว 4,870 ม. 

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองมะขามโพรง ขนาด dia 0.3-0.5 ม. ความยาว 3,140 ม. 

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบางซือ่นอ้ย ขนาด dia 0.3-0.5 ม. ความยาว 5,885 ม. 

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบางกระสอ ขนาด dia 0.3-0.4 ม. ความยาว 2,170 ม.

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบางสรอ้ยทอง ขนาด dia 0.3-0.4 ม. ความยาว 2,220 ม.

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองบางธรณี ขนาด dia 0.3-0.5 ม. ความยาว 2,235 ม. 

 - ทอ่ดกัน า้เสยีริมคลองวดัสมรโกฏ ิขนาด dia 0.3 และ 0.8 ม. ความยาว 590 ม.

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง ขดีความสามารถในการบ าบดั 130,000 ลบ.ม./วนั
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l ออกแบบรายละเอยีดการปรบัปรุงคลองระบายน า้ 

โดยใชรู้ปแบบคลองทีม่ผีนงักนัดนิหนา้ตดัสีเ่หลีย่มผนืผา้แบบทีม่คีานค า้ยนั (Strut Beam) 

ส าหรบัคลองทีม่คีวามกวา้งนอ้ยกว่า 8 ม. ส่วนคลองทีม่คีวามกวา้งมากกว่า 8 ม. 

จะก่อสรา้งเป็นแบบก าแพงคู่ (Double Wall)

 - ปรบัปรุงคลองบางธรณี ความยาว 2,345 ม.

 - ปรบัปรุงคลองบางสรอ้ยทอง ความยาว 2,250 ม.

 - ปรบัปรุงคลองบางกระสอ ความยาว 4,210 ม.

 - ปรบัปรุงคลองวดัสมรโกฏ ิความยาว 1,760 ม.

 - ปรบัปรุงคลองมะขามโพรง ความยาว 3,600 ม.

 - ปรบัปรุงคลองบางแพรก ความยาว 2,435 ม.

 - ปรบัปรุงคลองบางขวาง ความยาว 1,940 ม.

 - ปรบัปรุงคลองบางตะนาวศรี ความยาว 2,040 ม.

 - ปรบัปรุงคลองบางขนุเทยีน ความยาว 2,750 ม.

 - ปรบัปรุงคลองบนุนาค ความยาว 820 ม.

l ศึกษาจดัท าแบบจ าลองการไหลในคลองสาขาของแมน่ า้เจา้พระยาที ่จ.นนทบรุี

จดุประสงคเ์พือ่ออกแบบสถานีสูบน า้ฝนและวเิคราะหห์าระดบัน า้คลองสาขาของแมน่ า้เจา้พระยา

ภายหลงัการปรบัปรุงตลิง่ คลองส าหรบัระบายน า้และวางทอ่รวบรวมน า้เสยี   

l โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง ไดแ้ก่ โปรแกรม XP-SWMM

ซึง่เป็นรูปแบบหน่ึงของโปรแกรม SWMM  (Strom Water Management Model) 

พฒันาโดย USEPA (United Stated Environmental Protection Agency) 

ประเทศสหรฐัอเมริกา และปรบัปรุงรูปแบบการใชง้านโดย WP Software ประเทศออสเตรเลยี 

และ XP Software Inc. ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสามารถใชว้เิคราะห ์และออกแบบ

ระบบระบายน า้และทางน า้เปิดตามธรรมชาติ

14.  โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจดัเก็บ  กรุงเทพมหานคร l งานศึกษาปริมาณและลกัษณะน า้เสยีจากครวัเรือนและสถานประกอบการ อาคารประเภทต่างๆ X X 29 กรกฎาคม 22 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร -

 ค่าบริการบ าบดัน า้เสยี ในเขตกรุงเทพมหานคร l ศึกษาตน้ทนุของระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีทีไ่ดด้  าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ในปจัจบุนั 2540 2541

 และระบบทีจ่ะท าการก่อสรา้งในอนาคต  ตลอดจนตน้ทนุค่าใชจ่้ายในการก าจดัตะกอน

l ประเมนิค่าใชจ่้ายในการบริหารการจดัการน า้เสยี รวมท ัง้การเดนิระบบ และการควบคุม 

บ ารุงรกัษาระบบ 

l ศึกษากฎระเบยีบและขอ้กฎหมายต่างๆ ทีม่อียู่ในปจัจบุนัท ัง้ทีม่กีารบงัคบัใช ้

อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ

l ศึกษาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม โดยท าการส ารวจทศันคตขิองประชากร

เกี่ยวกบัความยนิดจ่ีายและความสามารถในการจ่ายค่าบริการ
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

l ศึกษาทางเลอืกในการจดัเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยีรูปแบบต่างๆ

l ศึกษาเปรียบเทยีบวธิีการจดัเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยีในประเทศต่างๆ 

ทีด่  าเนินการอยู่แลว้และประสบความส าเร็จในการจดัเก็บ

l ศึกษาถงึระเบยีบและวธิีการจดัเก็บค่าใชจ่้ายของระบบสาธารณูปโภคอืน่ๆ 

และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมร่วมกนั

ระหว่างค่าบริการบ าบดัน า้เสยีกบัค่าบริการสาธารณูปโภคอืน่ๆ

l ก าหนดประเภทหรือกลุม่ของผูท้ีจ่ะถูกเรียบเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยี 

l ศึกษาเพือ่ก าหนดเกณฑใ์นการค านวณ และค านวณหาอตัราค่าบริการบ าบดัน า้เสยี

ส าหรบัผูท้ีจ่ะถูกเรียกเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยีประเภทต่างๆ

l เสนอแนวทางในการจดัเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยี

l เสนอแนะการปรบัปรุงองคก์รการบริหารและการจดัการ 

l เสนอแนะรูปแบบองคก์รทีจ่ะเขา้มาด าเนินการจดัการระบบ

l จดัท าการสมัมนาเชิงปฏบิตักิารเพือ่รบัฟงัขอ้คดิเหน็จากผูเ้กี่ยวขอ้ง

l เสนอแนะแผนการด าเนินงานในการจดัเก็บค่าบริการบ าบดัน า้เสยี 

และวเิคราะหส์ถานะการเงนิในการด าเนินงานในระยะต่างๆ

l จดัท าโครงสรา้งการจดัเก็บค่าบริการในรูปของโปรแกรมคอมพวิเตอร์

15.  โครงการส ารวจและออกแบบรายละเอยีด  เทศบาลต าบลป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต l งานศึกษาจ านวนประชากร ลกัษณะสมบตัแิละปริมาณน า้เสยี X X X 29 สงิหาคม 29 พฤษภาคม จงัหวดัภูเก็ต 650.0

 ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี  พื้นทีโ่ครงการ 16.4 ตร.กม. l งานศึกษารูปแบบเบื้องตน้ซึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมของระบบระบายน า้ 2540 2541

 เทศบาลต าบลป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

l งานออกแบบรายละเอยีดระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

 l งานจดัท ารายละเอยีด การประมาณการ งบประมาณ เอกสารประกอบแบบ

และเอกสารประกวดราคา

l งานก าหนดรูปแบบองคก์รบริหารการจดัการระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

l งานก าหนดอตัราค่าบริการบ าบดัน า้เสยีจากกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะใชบ้ริการจากระบบรวบรวม

และบ าบดัน า้เสยีทีไ่ดอ้อกแบบและรูปแบบการจดัเก็บค่าบริการทีเ่หมาะสม

l งานศึกษาประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

l งานศึกษาเพือ่น าน า้เสยีทีบ่  าบดัแลว้ไปใชป้ระโยชนใ์นกจิกรรมอืน่ๆ

l งานใหค้ าปรึกษาแนะน าทางวชิาการระหว่างการก่อสรา้งและด าเนินระบบ

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้เสยี จ านวน 12 สถานี และสถานียกระดบัน า้เสยี 

จ านวน 1 สถานี ส่วนใหญ่เป็นสถานีสูบน า้เสยีขนาดเลก็ ต ัง้อยู่บริเวณทีต่  า่ในถนนนาในและ

ถนนพระบารม ี2 มคีวามสามารถในการสูบน า้เสยีต ัง้แต่ 10-100 ลติร/วนิาท ีสถานีสูบน า้เสยี
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ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)
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ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ขนาดใหญ่ บริเวณสะพานขา้มคลองปากบางบนถนนประชานุเคราะห ์บริเวณคลองปากบาง

บนถนนทววีงศ ์มคีวามสามารถในการสูบน า้เสยี 208 และ 334 ลติร/วนิาท ี

ส าหรบัสถานียกระดบัน า้เสยีมคีวามสามารถในการสูบน า้เสยี 450 ลติร/วนิาท ีบริเวณจดุตดั

ระหว่างถนนไสน า้เยน็และถนนราษฎรอ์ทุศิ 200 ปี

l ออกแบบทอ่ระบายน า้ฝน บริเวณถนนทววีงศ ์ถนนราษฎรอ์ทุศิ 200 ปี ถนนไสน า้เยน็ 

ถนนประชานุเคราะห ์ถนนพระบารม ีประกอบดว้ย

 - ทอ่เหลีย่ม คสล.ขนาด dia 1.8 X 1.5 ม.และ 1.8 X 1.8 ม.ความยาวรวม 2,601 ม.

 - ทอ่กลม คสล.ขนาด dia 0.40 - 1.50 ม. ความยาว 6,643  ม.

l ออกแบบทอ่รวบรวมน า้เสยี บริวณถนนไสน า้เยน็ ถนนราษฎรอ์ทุศิ 200 ปี

ถนนประชานุเคราะห ์ถนนนาใน ถนนพระบารม ีถนนสริิราชย ์ถนนทววีงศ์

ถนนพศิิษฐก์รณีย ์บริเวณคลองบางวดั คลองวงัขี้ออ้น คลองปากบาง ประกอบดว้ย

 - ทอ่กลม คสล. ขนาด dia 0.30 - 1.20 ม. ความยาว 13,407  ม.

 - ทอ่แรงดนั ขนาด dia 110 - 560 มม. ความยาว 3,160  ม.

l ออกแบบเพือ่ปรบัปรุงคลองระบายน า้ โดยก่อสรา้งปรบัปรุงเฉพาะทอ่เชื่อม

ระหว่างคลองบางวดัและคลองวงัขี้ออ้น 

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี แบบตะกอนเร่ง ขดีความสามารถในการบ าบดั 6,850 ลบ.ม./วนั

l ศึกษาแบบจ าลองการไหลของคลองปากบางทีห่าดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต

จดุประสงคเ์พือ่วเิคราะหห์าระดบัน า้ในคลองปากบางทีร่อบปีการเกดิซ า้ต่างๆ

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบระบายน า้ของเทศบาลต าบลป่าตอง

16.  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ  เทศบาลต าบลบวัใหญ่  l งานศึกษาความเหมาะสมของระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี X X X 3 กนัยายน 13พฤศจกิายน เทศบาลต าบลบวัใหญ่ 196.1

 เบื้องตน้ ในส่วนทีข่ยายระบบบ าบดัน า้เสยีของ  อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา l งานศึกษาออกแบบเบื้องตน้ของระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 2540 2541  

 เทศบาลต าบลบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา  พื้นทีโ่ครงการ 10.626 ตร.กม. l งานศึกษาและเสนอแนะรูปแบบองคก์รและการบริหารงานทีเ่หมาะสม 

 ส าหรบัการด าเนินระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

l งานศึกษาและประเมนิผลดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

พรอ้มท ัง้เสนออตัราค่าบริการและวธิีการจดัเก็บค่าบริการทีเ่หมาะสม

l งานศึกษาประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบทอ่ระบายน า้ฝน ประกอบดว้ย

 - ทอ่กลม คสล. ขนาด dia 0.60 - 1.20 ม. ความยาว 23,783  ม.

l ออกแบบทอ่รวบรวมน า้เสยี ประกอบดว้ย 

 - ทอ่รวบรวมน า้เสยีแรงโนม้ถ่วง : ทอ่กลม ขนาด dia 0.30-0.60 ม. ความยาว 6,765 ม.

 - ทอ่รวบรวมน า้เสยีแรงดนั : ทอ่กลม ขนาด dia 125-225 มม.ความยาว 6,495 ม.
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 - ทอ่ระบายน า้ทิ้งแรงโนม้ถ่วง : ทอ่กลม ขนาด dia 0.60 ม.ความยาว 1,480 ม.

l ออกแบบอาคารดกัน า้เสยี 5 แหง่

l ออกแบบสถานีสูบน า้เสยี 5 แหง่

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่ผึง่ ขดีความสามารถในการบ าบดั 4,000 ลบ.ม./วนั

17.  โครงการศึกษาความเหมาะสมของค่าบริการ  23 พื้นทีศึ่กษา ใน 20 เทศบาล ดงัน้ี l งานศึกษาปริมาณและลกัษณะน า้เสยีและขยะมลูฝอยจากครวัเรือนและสถานประกอบการ X 27 กรกฎาคม 29 ตลุาคม ส านกังานนโยบาย -

 และองคก์รบริหารของทอ้งถิน่ทีจ่ดัใหม้ี  พื้นทีศึ่กษาน า้เสยี 7 พื้นที่ อาคารประเภทต่างๆ 2541 2542 และแผนสิง่แวดลอ้ม

 ระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบก าจดัมลูฝอย  - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร l ศึกษาตน้ทนุของระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ระบบเก็บขนและก าจดัมลูฝอย

  - เทศบาลเมอืงวารินช าราบ ทีไ่ดด้  าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ในปจัจบุนัและระบบทีจ่ะท าการก่อสรา้งในอนาคต

  -  เทศบาลเมอืงตาก ตลอดจนตน้ทนุค่าใชจ่้ายในการก าจดัตะกอน

  -   เทศบาลเมอืงน่าน l ประเมนิค่าใชจ่้ายในการบริหารการจดัการน า้เสยีและขยะมลูฝอย รวมท ัง้การเดนิระบบ

 - เทศบาลเมอืงชุมแสง และการควบคุมบ ารุงรกัษาระบบ 

 - เทศบาลต าบลแมส่อด l ศึกษากฎระเบยีบและขอ้กฎหมายต่างๆ ทีม่อียู่ในปจัจบุนัท ัง้ทีม่กีารบงัคบัใชอ้ยู่

 - สุขาภบิาลพระอนิทราชา ในประเทศไทยและต่างประเทศ

 พื้นทีศึ่กษาขยะมลูฝอย 16 พื้นที่ l ศึกษาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม โดยท าการส ารวจทศันคตขิองประชากร

  -  เทศบาลนครอดุรธานี เกี่ยวกบัความยนิดจ่ีายและความสามารถในการจ่ายค่าบริการ

  -  เทศบาลเมอืงเชียงราย l ศึกษาเกณฑใ์นการค านวณและวธิีการค านวณหาอตัราค่าบริการบ าบดัน า้เสยี 

 - เทศบาลเมอืงสกลนคร อตัราค่าบริการเก็บขนและก าจดัมลูฝอย

  -  เทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ l ศึกษาองคก์รบริหารและจดัการทีม่อียู่ในปจัจบุนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัเก็บค่าบริการ

  -  เทศบาลเมอืงอบุลราชธานี l ศึกษาถงึระบบและวธิีการจดัเก็บค่าบริการ

 - เทศบาลเมอืงพทัลงุ l เสนอแนะการปรบัปรุงองคก์รการบริหารและการจดัการทีเ่หมาะสมต่อการจดัเก็บ 

 - เทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา l เสนอแนวทางในการด าเนินงานจดัเก็บค่าบริการ

  -  เทศบาลเมอืงสุพรรณบรุี l เสนอแนะรูปแบบองคก์รและบคุลากรทีจ่ะเขา้มาด าเนินการจดัเก็บค่าบริการ 

  -  เทศบาลเมอืงปราจนีบรุี l เสนอแนะแผนการด าเนินงานในการจดัเก็บค่าบริการ

  -  เทศบาลเมอืงอ่างทอง l เสนอแนะรูปแบบการเผยแพร่ประชาสมพนัธ ์เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีเ่ขา้มามส่ีวนร่วม

 - เทศบาลเมอืงน่าน ในการจ่ายค่าบริการ

  -  เทศบาลเมอืงบา้นหมี่ l จดัท าร่างประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเรื่อง อตัราค่าบริการบ าบดัน า้เสยี/

 - เทศบาลเมอืงแมส่อด ค่าบริการก าจดัมลูฝอย เทศบาล…../สุขาภบิาล….(พื้นทีศึ่กษา)

  -  เทศบาลต าบลบางคลา้

 - เทศบาลต าบลโคกส าโรง  

 - สุขาภบิาลพระอนิทราชา 

18.  โครงการ ส ารวจวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี  กรุงเทพมหานคร และสมทุรสาคร l รวบรวม วเิคราะห ์และศึกษาขอ้มลูของระบบก าจดักลิน่แบบต่างๆ ทีม่ใีชใ้นประเทศไทย 24 พฤษภาคม 10 เมษายน กรมควบคุมมลพษิ -

 สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และจากเอกสารวชิาการท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 2542 2544
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 และเศรษฐกจิของประเทศไทย l จดัท าระบบตน้แบบสาธิต ทดลองประสทิธิภาพของระบบก าจดักลิน่แบบชีวภาพ ส าหรบัก าจดั

 กจิกรรม : การวจิยัพฒันาเทคโนโลยี กลิน่จากระบบบ าบดัน า้เสยีชุมชนบริเวณหวังาน และจากกระบวนการผลติปลาป่น และเปรียบ

 การจดัการและควบคุมมลพษิ เทยีบประสทิธิภาพค่าใชจ่้ายและความเหมาะสมอืน่ๆ กบัระบบก าจดักลิน่ทีม่ใีชก้นัอยู่ในปจัจบุนั

l ศึกษาและจดัท าเกณฑก์ารออกแบบ วธิีการออกแบบ แนวทางในการควบคุมและดูแลรกัษา และ

ขอ้ก าหนดรายละเอยีดขององคป์ระกอบของระบบก าจดักลิน่แบบชีวภาพ ส าหรบัก าจดักลิน่จาก

ระบบบ าบดัน า้เสยีชุมชนบริเวณหวังาน และจากกระบวนการผลติปลาป่น

l จดัท าคู่มอืเพือ่เผยแพร่เทคโนโลยใีนการออกแบบและควบคุมดูแลระบบก าจดักลิน่แบบชีวภาพ

ส าหรบัก าจดักลิน่จากระบบบ าบดัน า้เสยีชุมชนบริเวณหวังาน และจากกระบวนการผลติปลาป่น

19.  โครงการส ารวจและออกแบบรายละเอยีด  เทศบาลต าบลกะรน อ.เมอืง จ.ภูเก็ต l ศึกษาสถานการณ์และสภาพปญัหาในปจัจบุนัและคาดการณ์สภาพปญัหาในอนาคต 20 ปี X X X 2 กรกฎาคม 24 เมษายน จงัหวดัภูเก็ต 393.87

 ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี เขตควบคุม  พื้นทีโ่ครงการ 7.28 ตร.กม. l การทบทวนรายงานและเสนอรูปแบบเบื้องตน้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาจริงในแต่ละระยะ 2542 2543

 มลพษิพื้นทีเ่ทศบาลต าบลกะรน จงัหวดัภูเก็ต รวมท ัง้จดัท าแผนการแกป้ญัหาน า้เสยีในอนาคต 20 ปีขา้งหนา้

l การออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี

l การออกแบบระบบระบายน า้และระบบรวบรวมน า้เสยี

l การศึกษารูปแบบองคก์รการบริหารการจดัการระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

l การศึกษาเพือ่ก าหนดอตัราค่าบริการบ าบดัน า้เสยี

l การศึกษาเพือ่น าน า้เสยีทีบ่  าบดัแลว้ไปใชเ้พือ่กจิกรรมอืน่ๆ

l การศึกษาเพือ่ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ของโครงการ (IEE)

l การศึกษาถงึการขยายโครงการต่อเน่ืองในระยะต่อไป 

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l รูปแบบของระบบระบายน า้ เป็นระบบระบายน า้แบบทอ่รวม

l ออกแบบเพือ่การปรบัปรุงและก่อสรา้งในส่วนของระบบระบายน า้ในถนน ดงัน้ี

- ถนนบางเงอืก :

  ออกแบบทอ่กลม ขนาด 0.80-1.00 ม. พรอ้มบอ่พกั ความยาวรวม 567 ม.

  ออกแบบรางรูปตวัยู กวา้ง 1.20-1.50 ม. พรอ้มฝาปิด ความยาวรวม 1,478 ม.

- ทางหลวงหมายเลข 4233 :

  ออกแบบรางรูปตวัยู กวา้ง 0.60-0.80 ม. พรอ้มฝาปิด ความยาวรวม 586 ม.

- ทางเขา้โรงบ าบดัน า้เสยี : ออกแบบรางรูปตวัยู กวา้ง 0.60 ม.พรอ้มฝาปิด ความยาวรวม 332 ม.

- ถนนหลวงพอ่ฉว้น : ออกแบบรางรูปตวัยู กวา้ง 1.50 ม. พรอ้มฝาปิด ความยาวรวม 67 ม.

- ถนนทา้ยนา :

  ออกแบบทอ่กลม ขนาด 1.00-1.20 ม. พรอ้มบอ่พกั ความยาวรวม 50 ม.

  ออกแบบรางรูปตวัยู กวา้ง 1.00-1.20 ม. พรอ้มฝาปิด ความยาวรวม 219 ม.

- ถนนปฏกั :
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  ออกแบบทอ่กลม ขนาด 0.80-1.00 ม. พรอ้มบอ่พกั ความยาวรวม 70 ม.

  ออกแบบรางรูปตวัยู กวา้ง 0.60-1.00 ม. พรอ้มฝาปิด ความยาวรวม 6,029 ม.

- ถนนโคกโตนด : ออกแบบรางรูปตวัยู กวา้ง 0.60-0.70 ม.พรอ้มฝาปิด ความยาวรวม 1,273 ม.

- ถนนเกศขวญั : ออกแบบทอ่กลม ขนาด 0.60 ม.พรอ้มบอ่พกั ความยาว 195 ม.

- ถนนกะตะนอ้ย : ออกแบบรางรูปตวัยู กวา้ง 0.60 ม. พรอ้มฝาปิด ความยาวรวม 545 ม.

l ออกแบบปรบัปรุงคลองระบายน า้ ประกอบดว้ย

หาดกะรน : คลองระบายน า้ กวา้ง 2.0-4.0 ม. ความลกึเฉลีย่ 1.8-2.0 ม. ความยาวรวม 2,459 ม.

หาดกะตะใหญ่ : คลองระบายน า้ กวา้ง 2.0-4.5 ม. ความลกึเฉลีย่ 1.8-2.0 ม. 

                   ความยาวรวม 1,889 ม.

l ออกแบบระบบรวบรวมน า้เสยีในถนน ดงัน้ี

- ถนนบางเงอืก :

   ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด 0.40-0.80 ม. พรอ้มบอ่พกั ความยาวรวม 3,480 ม.

   ทอ่แรงดนั ขนาด 355-450 มม. (HDPE) ความยาวรวม 614 ม.

   อาคารดกัน า้เสยี 5 แหง่ สถานีสูบน า้เสยีและสถานียกระดบัน า้เสยี 1 แหง่

- ทางหลวงหมายเลข 4233 :

   ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด 0.40-0.80 ม. พรอ้มบอ่พกั ความยาวรวม 293 ม.

   ทอ่แรงดนั ขนาด 560 มม. (HDPE) ความยาวรวม 275 ม.

   อาคารดกัน า้เสยี 1 แหง่  สถานีสูบน า้เสยีพรอ้มตะแกรงดกัขยะ 1 แหง่

- ทางเขา้โรงบ าบดัน า้เสยี : ทอ่แรงดนั ขนาด 560 มม. (HDPE) ความยาวรวม 375 ม.

- ถนนบางเงอืก : ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด 0.40 ม. พรอ้มบอ่พกั ความยาว 361 ม.

  อาคารดกัน า้เสยี 2 แหง่  

- ถนนเกศขวญั : ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด 0.40 ม. พรอ้มบอ่พกั ความยาว 103 ม.

  อาคารดกัน า้เสยี 2 แหง่  

- ถนนปฎกั : ทอ่ดกัน า้เสยี ขนาด 0.40  ม. พรอ้มบอ่พกั ความยาว 1,204 ม.

  ทอ่แรงดนั ขนาด 125-140 มม. (HDPE) ความยาวรวม 836 ม.

  อาคารดกัน า้เสยี 6 แหง่ สถานีสูบน า้เสยี 2 แหง่

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี แบบลานกรองจลุนิทรียร่์วมกบัระบบตะกอนเร่ง ขดีความสามารถ

ในการบ าบดัน า้เสยีในระยะที ่1 = 6,000 ลบ.ม./วนั และระยะที ่2 = 10,000 ลบ.ม./วนั

20.  โครงการศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีโ่ครงการ : ครอบคลมุพื้นที่ l ศึกษาเพือ่ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบ ไดแ้ก่ X X 10 กมุภาพนัธ์ 9 ธนัวาคม กรุงเทพมหานคร 10,250.0

 ระบบบ าบดัน า้เสยีคลองเตย  -  เขตคลองเตย (100%) - วเิคราะหโ์ครงข่ายถนนและระบบระบายน า้ 2543 2543  (บริษทั โปรเกรส เทคโนโลย ี

 -  เขตวฒันา (100%) - วเิคราะหส์ภาพทางธรณีเทคนิค  คอนซลัแทน็ส ์จ ากดั

 -  เขตสวนหลวง (57%) - ศึกษาการใชท้ีด่นิในปจัจบุนัและคาดการณ์ในอนาคต  เป็นทีป่รึกษาฝ่ายไทย
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 -  เขตพระโขนง(100%) - ศึกษาและคาดการณ์ประชากร  ใหก้บั Camp Dresser 

 -  เขตบางนา (79%) - ศึกษาปริมาณน า้ใชชุ้มชนและอตุสาหกรรม  International Inc.)

 -  เขตหว้ยขวาง (20%) และ - ศึกษาปริมาณการใชน้ า้ต่อหน่วยและภาระสารอนิทรีย ์

 -  เขตราชเทว ี(2%) - คาดการณ์ปริมาณ Infiltration/inflow

 พื้นที ่71.0 ตารางกโิลเมตร  - ก าหนดเกณฑก์ารออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี

l ศึกษาวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกทางเลอืกและทีต่ ัง้ของระบบบ าบดัน า้เสยีทีเ่หมาะสม

l ศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE)

l ศึกษาสภาพทางเศรษฐกจิ-สงัคมของพื้นทีโ่ครงการ

l ศึกษาวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของโครงการ 

l ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้ระบบบ าบดัน า้เสยี

21.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร   เทศบาลในจงัหวดัสงขลา ยะลา สตูล l จดัอบรมเชิงปฏบิตักิาร เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นและระดมความคดิเหน็ในการจดัการ  31 มนีาคม  14 กนัยายน กรมควบคุมมลพษิ -

 การจดัการสิง่แวดลอ้ม ตามแผนเร่งรดั  นราธิวาส และปตัตานี สิง่แวดลอ้มและการควบคุมมลพษิ ท ัง้ทางดา้นน า้เสยีและมลูฝอย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2543 2543

 พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีเ่หมาะสมในการจดัการมลพษิทีป่ระสบความส าเร็จ ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ พรอ้มท ัง้

จดัหาวทิยากรบรรยาย และวทิยากรผูฝึ้กปฏบิตัใินกรณีศึกษา โดยแบง่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

เชิงปฏบิตักิาร ออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่จดัการน า้เสยีและกลุม่การจดัการมลูฝอย กลุม่ละ

60 คน มรีะยะเวลาการอบรม 2.5 วนั รวมท ัง้จดัท าเอกสารคู่มอืประกอบการอบรม

22.  โครงการศึกษาออกแบบรายละเอยีด  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช l ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม X X X  17 สงิหาคม 29 พฤษภาคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1,507.9

 ระบบรวบรวมน า้เสยีและบ าบดัน า้เสยี  อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช l ส ารวจสภาพภูมปิระเทศและรวบรวมรายละเอยีดเพือ่ใชใ้นการออกแบบรายละเอยีด 2543 2544

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พื้นทีโ่ครงการ 22.56 ตร.กม. l จดัเตรียมเกณฑก์ าหนดในการออกแบบรายละเอยีด

 จงัหวดันครศรีธรรมราช l ออกแบบรายละเอยีด (Detailed Design) ระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

l จดัเตรียมแบบรายละเอยีดการก่อสรา้ง รายการประกอบแบบ รายละเอยีดราคา ประมาณค่า

ก่อสรา้ง เอกสารประกวดราคา เอกสารสญัญา คู่มอืการด าเนินการระบบต่างๆ ตลอดจนเอกสาร

ประกวดราคาและขอ้ก าหนดการศึกษา (TOR) ในการว่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาควบคุมงาน

l จดัท าคู่มอืการด าเนินการและการบ ารุงรกัษาส่วนประกอบต่างๆ ทีไ่ดอ้อกแบบรายละเอยีด

และแนะน าใหจ้ดัซื้อจดัหา

l งานศึกษาเพือ่ก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการระบบ

l งานศึกษาเพือ่ก าหนดอตัราค่าบริการบ าบดัน า้เสยี

l งานศึกษาเพือ่ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบเพือ่การปรบัปรุงและก่อสรา้งในส่วนของระบบรวบรวมน า้เสยี ขนาด 0.40-1.00 ม.

ความยาวรวม 24,846 ม. แนวทอ่ดกัน า้เสยีหลกั – วางตามแนวถนนพฒันาการคูขวาง 
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ถนนทา่โพธิ์ คลองทา่วงั และคลองเตย 

ระยะที ่1 : ก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยีในพื้นทีส่่วนที ่1 ครอบคลมุพื้นทีท่างฝัง่ตะวนัออก

ของคลองทุง่ปรงัและคลองเตย จากดา้นเหนือสุดของพื้นทีจ่นถงึคลองป่าเหลา้ และ

พื้นทีส่่วนที ่3 ครอบคลมุพื้นทีท่างฝัง่ตะวนัตกของคลองทุง่ปรงัและคลองเตยท ัง้หมด 

ระยะที ่2 : ก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยีในพื้นทีค่รอบคลมุพื้นทีถ่ดัลงมาดา้นใต ้

จากพื้นทีส่่วนที ่1 จนถงึสุดเขตเทศบาลทางดา้นใต ้ 

l ออกแบบปรบัปรุงคลองตามแนวก่อสรา้งทอ่ดกัน า้เสยี 

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่ผึง่ตามดว้ยบอ่ผกัตบชวา ขดีความสามารถในการ

บ าบดัน า้เสยีในระยะที ่1 = 33,700 ลบ.ม./วนั และระยะที ่2 = 56,400 ลบ.ม./วนั

23.  งานออกแบบและปรบัปรุงแบบรายละเอยีด  เทศบาลนครนครราชสมีา l ทบทวนรายงานและแบบรายละเอยีด X X X  16 มกราคม  6 สงิหาคม เทศบาลนครนครราชสมีา 738.0

 ระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดัน า้เสยี  อ.เมอืง จ.นครราชสมีา l ส ารวจสภาพภูมปิระเทศและรวบรวมรายละเอยีดเพือ่ใชใ้นการออกแบบรายละเอยีด 2544 2544

 ระยะที ่2 เทศบาลนครนครราชสมีา  พื้นทีโ่ครงการ 37.5 ตร.กม. l ออกแบบรายละเอยีด (Detailed Design) ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

  (ระยะที ่2 ครอบคลมุพื้นที ่19.2 ตร.กม.) ใหร้องรบัน า้เสยีไดถ้งึปี พ.ศ.2558

 l ใหข้อ้เสนอแนะและออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยีในพื้นทีท่ีค่วรจะม ี

แต่มไิดท้  าการออกแบบไว ้ตลอดจนแนวสองฝัง่ล  าตะคองดว้ย

l จดัเตรียมแบบรายละเอยีดการก่อสรา้ง รายการประกอบแบบ รายละเอยีดราคา  

ประมาณค่าก่อสรา้ง เอกสารประกวดราคา เอกสารสญัญา  
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบเพือ่การปรบัปรุงและก่อสรา้งระบบระบายน า้และรวบรวมน า้เสยี ขนาด 0.60-1.20 ม. 

และขนาด 1.20 X 1.20 - 2.50 X 2.50 ม. ความยาวรวม 29,540 ม. 

l ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่ผึง่ร่วมกบัระบบตะกอนเร่ง

ขดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 70,000 ลบ.ม./วนั 

24.  โครงการปรบัปรุงแบบ ออกมาตรฐาน  เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา l การศึกษาแนวทางและนโยบายการพฒันาพื้นทีข่องเทศบาล X 1 สงิหาคม 26พฤศจกิายน เทศบาลนครสงขลา 225.6

 การก่อสรา้ง และประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  ครอบคลมุพื้นที ่33.08 ตร.กม. l ทบทวนรายงานและแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง 2544 2544

 งานวางทอ่ระบบระบายน า้ ระบบรบัน า้เสยี l ส ารวจสภาพภูมปิระเทศและรวบรวมรายละเอยีด เพือ่ใชใ้นการออกแบบ

 ของเทศบาลนครสงขลา l ออกแบบรายละเอยีดระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

l จดัเตรียมแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง รายการประกอบแบบ ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง 

เอกสารการประกวดราคาและเอกสารสญัญา

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ออกแบบเพือ่การปรบัปรุงและก่อสรา้งในส่วนของระบบระบายน า้

ขนาด dia 0.60-1.20 ม. และ ขนาด 1.20 X 1.20 - 2.0 X 1.5 ม. ความยาวรวม 2,025 ม. 

l ออกแบบเพือ่การปรบัปรุงและก่อสรา้งในส่วนของระบบรวบรวมน า้เสยี

ขนาด dia 0.40-1.20 ม. ความยาว 5,960 ม.

l ออกแบบปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี แบบบอ่เตมิอากาศ

เพือ่ใหส้ามารถรองรบัน า้เสยีไดจ้นถงึปี พ.ศ.2556 ปริมาณน า้เสยี 24,300 ลบ.ม./วนั

25.  โครงการก าหนดทางเลอืกทีเ่หมาะสม  เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมทุรปราการ  ศึกษา วเิคราะห ์และประเมนิใหไ้ดม้าซึง่ทางเลอืกทีเ่หมาะสม และมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ X X X 8 มนีาคม 21 กนัยายน กรมควบคุมมลพษิ 3,079.18

 ในการด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้ง  มพีื้นทีป่ระมาณ 127 ตร.กม.  รวมท ัง้แผนปฏบิตักิารในการน าทางเลอืกทีเ่หมาะสม ส าหรบัการด าเนินการแกไ้ขปญัหามลพษิ 2547 2548

 ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี  สถานทีต่ ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยี :  ดา้นน า้เสยี เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมทุรปราการ

 เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมทุรปราการ  บริเวณชายฝัง่ ต.คลองด่าน อ.บางบอ่  ขอบเขตงาน ประกอบดว้ย

  จ.สมทุรปราการ l ตรวจสอบและประเมนิมลูค่าของงานก่อสรา้งของผูร้บัเหมารายเดมิ

l ประเมนิความเหมาะสมของการด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบรวบรวมและ

บ าบดัน า้เสยี เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมทุรปราการ

l วเิคราะหแ์ละจดัท าทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาการด าเนินโครงการออกแบบรวมก่อสรา้ง

ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัสมทุรปราการ

l จดัท าแผนปฏบิตักิารและขอ้ก าหนดงาน/TOR (s) ส าหรบัการด าเนินการตาม

ทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

26.  โครงการศูนยก์ารศึกษาและอนุรกัษ์  พื้นทีโ่ครงการครอบคลมุพื้นทีใ่น  เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครเพือ่แกไ้ขปญัหาการปลอ่ยน า้ทิ้งทีไ่มไ่ดม้าตรฐานลงแหลง่รบัน า้ X X X X X 21 ธนัวาคม 8 เมษายน กรุงเทพมหานคร 4,584.78

 สิง่แวดลอ้มบางซือ่ กรุงเทพมหานคร  เขตบางซือ่ และพื้นทีบ่างส่วนของ  ในบริเวณเขตบางซือ่และพื้นทีใ่กลเ้คยีง  โดยการเก็บรวบรวมน า้ทิ้งทีไ่มไ่ดม้าตรฐานเขา้สู่การบ าบดั 2548 2551
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งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

 เขตจตจุกัร ดุสติ และพญาไท

 คดิเป็นพื้นทีป่ระมาณ  20.7  ตร.กม.  ขอบเขตงาน ประกอบดว้ย

 สถานทีต่ ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยี : l ส ารวจทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพภูมปิระเทศ ระบบระบายน า้ทีม่อียู่เดมิ 

 สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) ทางระบายน า้ธรรมชาต ิเช่น คู/คลองระบายน า้ ถนน

 ถนนก าแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว l การส ารวจสภาพแวดลอ้มเบื้องตน้ในบริเวณพื้นทีโ่ครงการ ไดแ้ก่ บริเวณแนววางทอ่รวบรวม

 เขตจตจุกัร กทม. น า้เสยี ทีต่ ัง้โรงบ าบดัน า้เสยี และจดุปลอ่ยน า้ทิ้ง 

l จดัท าเกณฑใ์นการออกแบบ (Design Criteria) ส าหรบัระบบรวบรวมน า้เสยีและบ าบดัน า้เสยี

รวมท ัง้การออกแบบทอ่รบัน า้ทีผ่า่นการบ าบดัแลว้ (Outfall) ลงสู่แมน่ า้หรือแหลง่น า้สาธารณะ

l ก าหนดแนวทางเลอืกส าหรบัระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบรวบรวมน า้เสยี

l การวเิคราะหท์างเลอืกและคดัเลอืกทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสม

l วเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ รวมท ัง้เสนอแผนการด าเนินโครงการ 

l ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด เช่น ส ารวจภูมปิระเทศและสิง่ปลูกสรา้งบริเวณ

ทีจ่ะก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงการ ส ารวจทางปฐพกีลศาสตร ์ส ารวจโครงสรา้งสาธารณูปโภค

l ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในเขตก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงการ

l จดัท าหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

l ออกแบบระบบรวบรวมน า้เสยี โครงข่ายทอ่รวบรวมน า้เสยีมคีวามยาวทอ่ท ัง้หมด 

ประมาณ 44.71 กโิลเมตร 

l ออกแบบรายละเอยีดระบบบ าบดัน า้เสยีแบบ Activated Sludge (Step-Feed 

Biological Nitrogen Removal with Chemical Phosphorus Removal) 

ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 120,000 ลบ.ม./วนั

l ออกแบบอาคารศูนยก์ารศึกษาและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มบางซือ่ เป็นอาคารทีป่ระกอบดว้ย 

ลานเอนกประสงคแ์ละลานจอดรถ และใชพ้ื้นทีใ่ตด้นิเป็นอาคารบ าบดัน า้เสยี     

l ออกแบบระบบปลอ่ยน า้ทีผ่า่นการบ าบดัแลว้ลงสู่คลอง มขีดีความสามารถในการระบายน า้

สูงสุด 300,000 ลบ.ม./วนั 

l ประมาณการราคาค่าก่อสรา้งโดยละเอยีด พรอ้มท ัง้ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษา

l จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ

l การจดัเตรียมเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์

l ประเมนิผลผูป้ระมลูราคาจา้งเหมาก่อสรา้ง โดยวธิีประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์

27.  โครงการศึกษาและออกแบบ ปรบัปรุง  พื้นทีโ่ครงการครอบคลมุพื้นทีน่าเกลอื  ศึกษาและออกแบบรายละเอยีด ก่อสรา้ง ปรบัปรุง และขยายระบบรวบรวมน า้เสยี X X X X 14 ธนัวาคม 7 กนัยายน เมอืงพทัยา 941.56

 และขยายระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี  พทัยาเหนือ พทัยากลาง และพทัยาใต ้  และบ าบดัน า้เสยี ใหส้ามารถบ าบดัน า้เสยีทีเ่กดิขึ้นในแต่ละวนัไดอ้ย่างเพยีงพอ 2549 2550 (FS)

 เมอืงพทัยา  คดิเป็นพื้นทีป่ระมาณ 29.32 ตร.กม. 930.35

 สถานทีต่ ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยี :  ขอบเขตงาน ประกอบดว้ย (DD)

 เพือ่ฟ้ืนฟูคุณภาพน า้ในคลองเปรมประชากร คลองบางเขน และคลองบางซือ่  

 ไมก่่อใหเ้กดิปญัหามลภาวะน า้เสยีต่อชายหาดและน า้ทะเลของเมอืงพทัยา
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

 ซอยวดัหนองใหญ่ เมอืงพทัยา 1) การศึกษาความเหมาะสม ประกอบดว้ย

l ทบทวนการศึกษาและออกแบบระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี เขตควบคุมมลพษิเมอืงพทัยา

ทีไ่ดด้  าเนินการโดยกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

l รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น รวมท ัง้ส ารวจทางกายภาพ เพือ่ประเมนิขดีความสามารถ

ในการระบายน า้และการรวบรวมน า้เสยี

l ศึกษาสภาพการระบายน า้ การรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ปญัหาเศรษฐกจิ-สงัคม ปญัหาสุขภาพ

อนามยัทีอ่าจเกดิขึ้น หากเกดิปญัหาการระบายน า้ไมท่นัและปญัหามลภาวะน า้เสยี

l วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยม-อทุกวทิยาและชลศาสตร์

l ส ารวจขอ้มลู เพือ่การศึกษาความเหมาะสมการก่อสรา้งปรบัปรุงและขยายระบบระบายน า้ 

และบ าบดัน า้เสยี 

l วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางการก่อสรา้ง ปรบัปรุง และขยายระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี

l ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design) ของการก่อสรา้งปรบัปรุงและขยายระบบระบายน า้

และบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัทางเลอืกต่างๆ และประเมนิราคาค่าก่อสรา้ง

l เปรียบเทยีบทางเลอืกดา้นเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม สิง่แวดลอ้มและวศิวกรรม 

พรอ้มเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

l เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

2) การส ารวจ ออกแบบรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้ง ประกอบดว้ย

l ทบทวนโครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

ซึง่ไดท้  าการก่อสรา้งแลว้เสร็จและเดนิระบบแลว้ในปจัจบุนั

l ส ารวจออกแบบรายละเอยีดเพือ่ก่อสรา้งปรบัปรุงและขยายระบบระบายน า้ 

ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ซอยวดัหนองใหญ่ เมอืงพทัยา

l ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด 

l ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งและจดัท าแบบรายงาน ขององคป์ระกอบโครงการ 

l ประมาณการราคาค่าก่อสรา้งโดยละเอยีด

l จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ 

l จดัท าเอกสารประกวดราคา 

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l งานระบบระบายน า้และรวบรวมน า้เสยี ประกอบดว้ย

1) ก่อสรา้งและ/หรือปรบัปรุงระบบทอ่ระบายน า้ในถนนสุขมวทิ ถนนพทัยา-นาเกลอื 

   ซอยยศศกัดิ ์ในทะเลซอยยศศกัดิ ์ถนนเลยีบชายหาด ริมคลองนาเกลอื ซอยสุขมุวทิพทัยา 

   6, 6/1 ซอยพทัยา 16 ความยาวรวม 7.372 กม.

2) ก่อสรา้งทอ่ดกัน า้เสยีแรงโนม้ถ่วง ในถนนสุขมุวทิ ถนนพทัยา-นาเกลอื ซอยยศศกัดิ ์
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

   ถนนเลยีบชายหาด ซอยสุขมุวทิพทัยา 6 คลองพทัยาใต ้ริมคลองนาเกลอื ซอยพทัยา 16 

   ความยาวรวม 3.261 กม.

3) ก่อสรา้งทอ่ดกัน า้เสยีแรงดนั ในถนนสุขมุวทิ ถนนพทัยา-นาเกลอื ถนนเลยีบชายหาด

   ซอยสุขมุวทิพทัยา 6/1 ริมคลองนาเกลอื รวมความยาว 4.258 กม.

4) ก่อสรา้งอาคารน า้ลน้ริมชายหาด ซอยสุขมุวทิพทัยา 6 และ 6/1 จ านวน 2 แหง่

5) ก่อสรา้งอาคารดกัน า้เสยี CSO A1-A13 จ านวน 13 แหง่

6) ก่อสรา้งสถานีสูบน า้เสยี PS-N1, PS-N2 ,PS-N3 จ านวน 3 แหง่

7) ปรบัปรุงสถานีสูบน า้ฝน PS-7, PS-12 และ PSK จ านวน 3 แหง่

8) ปรบัปรุงสถานีสูบน า้เสยี PS-1, PS-7, PS-12, PSK, PSL และ PSY จ านวน 6 แหง่

l งานระบบบ าบดัน า้เสยี  ประกอบดว้ย

1) งานระบบบ าบดัน า้เสยี ชนิด Step-Feed Biological Nitrogen Removal 

   มคีวามสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 120,000 ลบ.ม./วนั (ADWF)

2) งานระบบบ าบดัน า้เสยีส าหรบัน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม ่เป็นระบบกรอง

   ชนิด Moving Bed Sand Filter ทีอ่ตัราการไหลออกแบบ 5,000 ลบ.ม./วนั

28.  โครงการออกแบบปรบัปรุงและขยาย  พื้นทีห่าดจอมเทยีนซึง่อยู่ในเขตเมอืงพทัยา  ศึกษาและออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งปรบัปรุงและขยายระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี X X X X 2 พฤษภาคม 27 ธนัวาคม เมอืงพทัยา 939.27

 ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี  และพื้นทีข่องเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน  ซอยวดับณุยก์ญัจนาราม เมอืงพทัยา ใหส้ามารถบ าบดัน า้เสยีทีเ่กดิขึ้นในแต่ละวนัไดอ้ย่างเพยีงพอ 2550 2550 (ระยะที ่1-3)

 ซอยวดับณุยก์ญัจนาราม เมอืงพทัยา  ในส่วนทีต่่อเน่ืองกบัหาดจอมเทยีนจนถงึ 569.80

 ซอยนาจอมเทยีน 4 คดิเป็นพื้นทีป่ระมาณ   ขอบเขตงาน ประกอบดว้ย (DD ระยะที ่1

 19.54 ตร.กม. 1) การศึกษาความเหมาะสม ประกอบดว้ย และ 2)

 สถานทีต่ ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยี : l ทบทวนการศึกษาและออกแบบระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี เขตควบคุมมลพษิเมอืงพทัยา

 ซอยวดับณุยก์ญัจนาราม เมอืงพทัยา ทีไ่ดด้  าเนินการโดยกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม

l รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น รวมท ัง้ส ารวจทางกายภาพ เพือ่ประเมนิขดีความสามารถ

ในการระบายน า้และการรวบรวมน า้เสยี

l ศึกษาสภาพการระบายน า้ การรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ปญัหาเศรษฐกจิ-สงัคม ปญัหา

สุขภาพอนามยัทีอ่าจเกดิขึ้น หากเกดิปญัหาการระบายน า้ไมท่นัและปญัหามลภาวะน า้เสยี

l วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยม-อทุกวทิยาและชลศาสตร์

l ส ารวจขอ้มลู เพือ่การศึกษาความเหมาะสม การก่อสรา้งปรบัปรุงและขยายระบบระบายน า้ 

และบ าบดัน า้เสยี 

l วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางการก่อสรา้ง ปรบัปรุง และขยายระบบระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี

ในพื้นทีท่ีท่  าการศึกษา

l ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design) ของการก่อสรา้งปรบัปรุงและขยายระบบระบายน า้

 ไมก่่อใหเ้กดิปญัหามลภาวะน า้เสยีต่อชายหาดและน า้ทะเลของเมอืงพทัยา
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอยีดและคิดค่าบริการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE TF EVA

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

และบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัทางเลอืกต่างๆ และประเมนิราคาค่าก่อสรา้ง

l เปรียบเทยีบทางเลอืกดา้นเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม สิง่แวดลอ้ม และวศิวกรรม 

พรอ้มเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

l เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

2) การส ารวจ ออกแบบรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้ง ประกอบดว้ย

l ทบทวนโครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้ ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

ซึง่ไดท้  าการก่อสรา้งแลว้เสร็จและเดนิระบบแลว้ในปจัจบุนั

l ส ารวจออกแบบรายละเอยีดเพือ่ก่อสรา้งปรบัปรุงและขยายระบบระบายน า้ 

ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ซอยวดัหนองใหญ่ เมอืงพทัยา

l ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด 

l ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้งและจดัท าแบบรายงานขององคป์ระกอบโครงการ 

l ประมาณการราคาค่าก่อสรา้งโดยละเอยีด

l จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ 

l จดัท าเอกสารประกวดราคา 

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l งานระบบระบายน า้และรวบรวมน า้เสยี ประกอบดว้ย

1) ก่อสรา้ง และ/หรือ ปรบัปรุงระบบทอ่ระบายน า้ ความยาวรวม 5.581 กม. ในถนน

   ซอยเทพประสทิธิ์ 7 ถงึซอยบณุยก์ญัจนา 4 ซอยเทพประสทิธิ์ 9 ถงึซอยบณุยก์ญัจนา 7 

   ซอยเชื่อมซอยจฬุารตัน ์ถงึซอยเทพประสทิธิ์ 7 ทอ่ระบายน า้ทิ้งในถนนบณุยก์ญัจนา 

   ซอยบณุยก์ญัจนา 5 ถงึซอยชยัพฤกษ ์3 ทอ่ระบายน า้รวมในถนนบณุยก์ญัจนา และก่อสรา้ง

   เรียงหนิยาแนวในคลองระบายน า้

2) ก่อสรา้งทอ่ดกัน า้เสยีแรงโนม้ถ่วง ความยาวรวม 1.861 กม. ในถนนบณุยก์ญัจนา และ  

   ซอยบณุยก์ญัจนา 7 ถงึซอยชยัพฤกษ ์3

3) ก่อสรา้งทอ่ดกัน า้เสยีแรงดนั ความยาวรวม 1.891 กม. ในถนนบณุยก์ญัจนา และ  

   ซอยบณุยก์ญัจนา 7 ถงึซอยชยัพฤกษ ์3

4) ก่อสรา้งทอ่น าน า้กลบัมาใชป้ระโยชน ์ในซอยบณุยก์ญัจนา 2 ความยาว 0.710 กม.

5) ก่อสรา้งอาคารดกัน า้เสยี CSO J1- CSO J9 จ านวน 9 แหง่

6) ก่อสรา้งและ/หรือปรบัปรุงอาคารสถานีสูบน า้เสยี PJ1 และ Mountain Beach 

   จ านวน 2 แหง่

7) ปรบัปรุงเครื่องจกัรและอปุกรณ์ของสถานีสูบน า้เสยี P1, P2, P4, P5, P6, สโมสรเรือใบ

   ราชวรุณ, Mountain Beach และโรงแรมเอเชีย จ านวน 8 แหง่

l งานระบบบ าบดัน า้เสยี  ประกอบดว้ย
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ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

1) งานระบบบ าบดัน า้เสยี ชนิด Step-Feed Biological Nitrogen Removal ขยายขดีความ

   สามารถในการบ าบดัจากเดมิ เพิม่จาก 20,000 ลบ.ม./วนั เป็น 63,000 ลบ.ม./วนั (ADWF) 

2) งานระบบบ าบดัน า้เสยีส าหรบัน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม ่เป็นระบบกรอง

   ชนิด Moving Bed Sand Filter ทีอ่ตัราการไหลออกแบบ 4,800 ลบ.ม./วนั

29.  โครงการบ าบดัน า้เสยีมนีบรุี (ศึกษาความ  พื้นทีแ่ขวงมนีบรุีและแขวงแสนแสบ  ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี โดยมอีายุโครงการ X X X X 19 มกราคม 13 กรกฎาคม กรุงเทพมหานคร 560.30

 เหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด)  เขตมนีบรุี มขีนาดพื้นทีบ่ริการ 2.93 ตร.กม.  เพือ่การออกแบบ (project design life) ก าหนดไวท้ี ่25 ปี รวมท ัง้ศึกษาและออกแบบใหม้ี 2555 2555 (FS)

  สถานทีต่ ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยี : 452.89

 ต ัง้อยู่ตดิคลองแสนแสบฝัง่ใต ้  ในพื้นที ่29.76 ตร.กม. ขอบเขตงาน ประกอบดว้ย (DD)

 บริเวณประตูระบายน า้คลองแสนแสบ l การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

 ตอนมนีบรุี - ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลกั The Master Plan on Sewage Sludge

 พื้นที ่3 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา   Treatment/Disposal and Reclaimed Wastewater Reuse in Bangkok

- รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น พรอ้มท ัง้ท  าการศึกษาวเิคราะหข์อ้มลูและพยากรณ์ขอ้มลูทีจ่  าเป็น

  ส าหรบัการออกแบบระบบรวบรวมน า้เสยีและบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัอายุโครงการเพือ่การ

  ออกแบบ (project design life) ก าหนดไวท้ี ่25 ปี

- ส ารวจทางกายภาพ เพือ่ประเมนิขดีความสามารถในการระบายน า้ในบริเวณพื้นทีโ่ครงการ

  ในปจัจบุนัประมาณ 2.85 ตร.กม. และศึกษาขอ้มลูโดยรอบพื้นทีโ่ครงการ ซึง่เป็นพื้นทีอ่นาคต

  ระยะที ่2 โดยรอบประมาณ 23 ตร.กม. เพือ่พจิารณาการออกแบบระบบทอ่รวบรวมน า้เสยี

  และระบบบ าบดัน า้เสยี

- การส ารวจสภาพแวดลอ้มเบื้องตน้

- จดัท าเกณฑใ์นการออกแบบ (Design Criteria) ส าหรบัระบบรวบรวมน า้เสยีและบ าบดัน า้เสยี

- การก าหนดแนวทางเลอืกส าหรบัระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบรวบรวมน า้เสยี

- เสนอแนวทางการน าน า้ทีผ่า่นการบ าบดักลบัมาใชป้ระโยชน์

- การส ารวจขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ท  าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบข ัน้ตน้

- การส ารวจสภาพทางเศรษฐกจิ-สงัคม

- การออกแบบเชิงหลกัการ (Conceptual Design) ของระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี

- การวเิคราะหท์างเลอืกและคดัเลอืกทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสม

- การออกแบบเบื้องตน้ (Preliminary Design) ของทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสม

- การเสนอแผนการด าเนินโครงการ

l การส ารวจ ออกแบบรายละเอยีดเพือ่การก่อสรา้ง (Detailed Design)

- ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด

- ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในพื้นทีก่่อสรา้งของโครงการ

- การจดัท าหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

 ความพรอ้มทีจ่ะขยายขดีความสามารถ เพือ่รบัน า้เสยีจากพื้นทีบ่ริการทีข่ยายตวัในอนาคต
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- ออกแบบรายละเอยีดการก่อสรา้งและจดัท าแบบรายละเอยีดส าหรบัองคป์ระกอบของโครงการ

- ประมาณการราคาค่าก่อสรา้งโดยละเอยีด พรอ้มท ัง้ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษา

- จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารงบประมาณ ระยะเวลา

  การก่อสรา้ง และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

- จดัท าเอกสารและประสานงาน เพือ่เตรียมขออนุญาตก่อสรา้งกบัหน่วยงานราชการหรือเอกชน

- ประชาสมัพนัธเ์สนอแผนและแนวทางรวมท ัง้อปุกรณ์เครื่องมอืเพือ่ประชาสมัพนัธ์

l การจดัเตรียมเอกสารการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Auction) : จดัท า

ขอ้ก าหนดทางเทคนิค บญัชีแยกรายการปริมาณงาน และประมาณราคา

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l ระบบรวบรวมน า้เสยีเป็นแบบระบบทอ่ดกัน า้เสยี (Intercepting Sewer System) โดย

ก่อสรา้งบอ่ดกัน า้เสยี (Combined Sewer Overflow Structure : CSO) ไวท้ีป่ลาย

ทอ่ระบายน า้ก่อนทิ้งลงสู่แหลง่รบัน า้ (Outfall) ทกุแหง่ ครอบคลมุพื้นทีบ่ริการ 2.93 ตร.กม.

ในเขตมนีบรุี ประกอบดว้ย

1) ทอ่รวบรวมน า้เสยีหลกั ขนาด dia. 600-1,000 มม. ทีว่างไปตามแนวคลอง ความยาว 6.08 กม.

2) ทอ่รวบรวมน า้เสยีทีเ่กาะไปตามแนวคลอง เพือ่รบัน า้เสยีจากบา้นเรือนริมคลอง

   รวมความยาว 0.86 กม.

3) บอ่ดกัน า้เสยี (Combined Sewer Overflow Structure, CSOs) จ านวน 40 บอ่

4) บอ่พกัน า้เสยี จ านวน 48 บอ่

5) ทอ่เชื่อม (Diversion Pipe) ระหว่างบอ่ดกัน า้เสยีและทอ่รวบรวมน า้เสยี ความยาว 1.03 กม.

6) งานชัว่คราวและงานระบายน า้

l ระบบบ าบดัน า้เสยี แบบ AS-BNR (Activated Sludge Biological Nutrient Removal) 

ความสามารถในการบ าบดัน า้เสยี 10,000 ลบ.ม./วนั

l ระบบน าน า้ทีบ่  าบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชน ์ปริมาณ 500 ลบ.ม./วนั 

l ระบบปลอ่ยระบายน า้ทีผ่า่นการบ าบดัแลว้ลงสู่คลอง ทีอ่ตัราการไหลสูงสุด 32,200 ลบ.ม./วนั 

หมายเหต ุ :  งาน MP หมายถงึ งานศึกษาวางแผนหลกั               งาน FS หมายถงึ งานศึกษาความเหมาะสม                งาน DD หมายถงึ งานออกแบบรายละเอยีดและจดัท าเอกสารประกวดราคา

       งาน IEE หมายถงึ งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้ งาน TF หมายถงึ งานศึกษาอตัราคา่บริการและองคก์รบริหาร งาน EVA หมายถงึ งานวิเคราะหข์อ้เสนอประกวดราคาเพื่อคดัเลอืกผูร้บัจา้ง


