Project Name:
Construction Supervision of the renovation works in
the water supply, Fire Protection, Drainage Systems
of Floating Garden for River House Condominium.
Project Value:
3,523,800 baht
Owner (Representative):
River House Condominium Corporation.
Location:
764 Ladya Rd.,Klongsan, Bangkok.

ชือโครงการ:
โครงการควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายนําประปา
ระบบท่อนําดับเพลิง ระบบท่อระบายนําสวนลอย อาคารริเวอร์
เฮ้าส์คอนโดมิเนียม
มูลค่าโครงการ:
3,523,800 บาท
เจ้าของโครงการ:
นิติบคุ คลอาคารชุดริเวอร์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม
ทีตังโครงการ:
764
ถ.ลาดหญ้า
กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองสาน

เขตคลองสาน

Project Description:
The renovation works in the water supply (2 inches) in
diameter, Fire Protection (6 inches) in diameter,
Drainage systems of the Floating Garden, total area
1,000 sq.m.
PSMC Engagement:
Construction Supervision of the renovation works in
the water supply, Fire Protection, Drainage Systems
of Floating Garden.
Work Period:
August 2013 – December 2013

ลักษณะโครงการ :
ปรับปรุงระบบท่อนําประปา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ นิว
ระบบท่อนําดับเพลิง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ นิว ระบบท่อ
ระบายนําสวนลอย พืนทีประมาณ ,000 ตารางเมตร
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายนํา
ระบบท่อนําดับเพลิง ระบบท่อระบายนํา
ระยะเวลาดําเนินการ:
สิงหาคม – ธันวาคม

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Renovation Building for Office of Contemporary Art
and Culture, Ministry of Culture Thailand Project
Project Value:
179 M฿.
Owner (Representative):
Office of Contemporary Art and Culture. Ministry of
Culture. Thailand
Location:
Renovation and repair building No.2, Bureau of the
Crown Property, Ratchadamnoen Klang Road,
Bangkok.
Project Description:
Renovation and repair building No.2, Bureau of the
Crown Property which the reinforce concrete building
has 4-storey 1 unit, total area 5,000 sq.mm. Consists
of structural, architectural, sanitary and fire fighting airconditioning and ventilation, cinema room, lift, and
soil protection systems.
PSMC Engagement:
Construction supervision and management
Architectural, and Engineering works.

of

Work Period:
September 2012 and completed on December 2013

ชือโครงการ:
โครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์หอศิลป์ ร่วมสมัยราช
ดําเนิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มูลค่าโครงการ:
179 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ:
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ทีตังโครงการ:
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒ สํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย ์ ถนนราชดําเนินกลาง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ:
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒ สํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย ์ อาคาร ค.ส.ล.สูง ๔ ชัน จํานวน ๑ หลัง
พืนทีใช้สอย ,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบห้องฉาย
ภาพยนตร์ ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันดินพัง
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการบริหารงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ได้แก่
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและสือสาร
วิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ วิศวกรรมเครืองกล
วิศวกรรมสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั
ระยะเวลาดําเนินการ:
ก.ย.
– ธ.ค.

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction inspection of D-ekkachai Plus Project.
Project Value:

320,000,000 Bath
Owner (Representative):
D-Land Group Co.,Ltd.
Location:
99/10-11 Moo 4 Ekkachai Road, Tambol Khokkam,
Samutsakhon
Project Description:
The project is construction 2-story building which is a
residential and office building have total area 166
sq.mm. which consist of 3 bedrooms, 2 bathrooms 1
car park and the facilities include swimming pool,
Outdoor exercise, fitness, playground, park and
security the project.
PSMC Engagement:
Construction inspectors of engineering works to
quality includes:
- Inspects construction progress which may include
ensuring procedures and materials comply with
specifications; observes work in progress to
assure conformance with requirements and
acceptable workmanship.
- Reviews contract plans and specifications for
compliance with appropriate building codes and
project requirements.
- Prepares reports.
- Reviews existing mechanical systems for safety
requirements.

ชื่อโครงการ:

โครงการตรวจสอบ ควบคุม คุณ ภาพงานก่อ สร้า งของบ้า นดี
เอกชัยพลัส
มูลค่าโครงการ:
320 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ:

บริษัท ดี แลนด์ กรุ๊ป จํากัด (D-LAND)
ทีต่ ั้งโครงการ:

99/10-11 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม อ.เมือ ง จังหวัด
สมุทรสาคร
ลักษณะโครงการ:

เป็ นอาคารที่พกั อาศัย และสํานักงาน สูง 2 ชัน้ พืน้ ที่ใช้สอย
166 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องนํา้ 1 ที่จอด
รถ และสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สระว่ายนํา้ ลานออก
กําลังกายกลางแจ้ง ฟิ ตเนส สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ และ
ระบบความปลอดภัย ได้แก่ ระบบเข้า-ออกโครงการด้วย
เทคโนโลยี RFID กล้อง CCTV
ความรับผิดชอบ PSMC:

PSMC ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่ง
ประสานงานระหว่างลูกค้า และโครงการเพื่อ ให้คาํ ปรึกษาใน
การตรวจสอบ คุณภาพ ด้านวิศวกรรมกับลูกค้า
ระยะเวลาดําเนินการ:
ม.ค. 2556 – เมษายน 2556

Work Period:
January 2013 – April 2013

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction inspection of D-setthakij Project.
Project Value:

320,000,000 Bath
Owner (Representative):
D-Land Group Co.,Ltd.
Location:
99/10-11 Moo 4 Ekkachai Road, Tambol Khokkam,
Samutsakhon
Project Description:
The project is construction residential and office
building have 3 types as follow:
(1) Relax Townhome Type, total area 117 sq.mm.
which consist of 2 bedrooms, 2 bathrooms 1 car
park and 12 meter-wide roads in the project.
(2) Joyful Townhome, total area 130 sq.mm. which
consist of 2 bedrooms, 1 bathrooms 1 car park
and 12 meter-wide roads in the project.
(3) Modern Contemporary type, 3-story Commercial
Building, total area 166 sq.mm. and 12 meterwide roads in the project.
PSMC Engagement:
Construction inspectors of engineering works to
quality includes:
- Inspects construction progress which may include
ensuring procedures and materials comply with
specifications; observes work in progress to
assure conformance with requirements and
acceptable workmanship.
- Reviews contract plans and specifications for
compliance with appropriate building codes and
project requirements.
- Prepares reports.
- Reviews existing mechanical systems for safety
requirements.

ชื่อโครงการ:

โครงการตรวจสอบ ควบคุม คุณ ภาพงานก่อ สร้า งของบ้า นดี
เศรษฐกิจ
มูลค่าโครงการ:
320 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ:

บริษัท ดี แลนด์ กรุ๊ป จํากัด (D-LAND)
ทีต่ ั้งโครงการ:

99/10-11 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม อ.เมือ ง จังหวัด
สมุทรสาคร
ลักษณะโครงการ:

เป็ นอาคารที่พกั อาศัย และสํานักงาน จะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
(1) แบบ RELAX TOWNHOME มีพนื ้ ที่ใช้สอย 117 ตาราง
เมตร ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องนํา้ 1 ที่จอดรถ
ถนนภายในโครงการกว้าง 12 เมตร
(2) แบบ JOYFULL TOWNHOME มีพนื ้ ที่ใช้สอย 130
ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องนํา้ 1 ที่จอด
รถ ถนนภายในโครงการกว้าง 12 เมตร
(3) แบบ Modern Contemporary เป็ นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
มี พื ้น ที่ ใช้ส อย 166 ตารางเมตร ถนนภายในโครงการ
กว้าง 12 เมตร
ความรับผิดชอบ PSMC:

PSMC ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่ง
ประสานงานระหว่างลูกค้า และโครงการเพื่อ ให้คาํ ปรึกษาใน
การตรวจสอบ คุณภาพ ด้านวิศวกรรมกับลูกค้า
ระยะเวลาดําเนินการ:
ธ.ค. 2555 – มีนาคม 2556

Work Period:
December 2012 – March 2013

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Design and construction of improvement of exhaust
pipe of Sanitary System within the Office Building
Project Value:
1,700,000 M฿.
Owner (Representative):
Bangkok Commercial Asset Management (Public)
Co.,Ltd.
Location:
99 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok.
Project Description:
Improvement of water supply system (Branch) in the
area 18-storey the office building, total area of
approximately 25,000 square meters to detect,
diagnose, and cure smells, odors, gases from leaky
sewer lines or sewage piping, and sewage backups
indoors or outside and to support employee growth in
the future.
PSMC Engagement:
- Design & construction supervision for improvement
of exhaust pipe of sanitary system
- Prepare specification.
-

Cost estimation and prepare tender documents
and construction plan.

Work Period:
Design Period: May – June 2016
Construction Period: October – December 2016

ชื่อโครงการ:
โครงการออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงท่อระบายอากาศ
ของระบบสุขาภิบาล
มูลค่าโครงการ:
1,700,000 บาท
เจ้าของโครงการ:
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทีต่ ัง้ โครงการ:
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ :
เป็ น อาคารสํานัก งานสูง 18 ชั้น ที่ เปิ ด ใช้งานมานาน ซึ่งทาง
บสก. มีวตั ถุป ระสงค์ที่จะทําการปรับปรุ งระบบสุข าภิ บาลใน
ส่วนของท่อระบายอากาศของระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร
สํานักงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อไม่ให้เกิดปั ญ หาท่อ
รั่ว ซึม อุด ตัน และกลิ่ น ไม่ พึ ง ประสงค์ จากท่ อ ระบายอากาศ
และเป็ นการรองรับกับจํานวนผูใ้ ช้บริการที่เพิ่มมาก
ความรับผิดชอบ PSMC:
- ออกแบบและควบคุมการปรับปรุงแนวการเดินท่อใหม่ของ
ระบบระบายอากาศของระบบสุขาภิบาล
- จัดทําเอกสารายการประกอบแบบ
- ประมาณการค่าก่อสร้างและการจัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาในการปรับปรุงก่อสร้าง
ระยะเวลาดําเนินการ:
ช่วงออกแบบ : พฤษภาคม – มิถนุ ายน 2559
ช่วงควบคุมงาน : ตุลาคม – ธันวาคม 2559

Project Name:
Design of the renovation works in the water supply,
Fire Protection, Drainage Systems of Floating Garden
for River House Condominium.
Project Value:
3,523,800 baht
Owner (Representative):
River House Condominium Corporation.

ชือโครงการ:
โครงการออกแบบปรับปรุงระบบท่อจ่ายนําประปา ระบบท่อนํา
ดับเพลิง ระบบท่อระบายนําสวนลอย อาคารริเวอร์เฮ้าส์
คอนโดมิเนียม
มูลค่าโครงการ:
3,523,800 บาท
เจ้าของโครงการ:
นิติบคุ คลอาคารชุดริเวอร์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม

Location:
764 Ladya Rd.,Klongsan, Bangkok.
Project Description:

ทีตังโครงการ:
764
ถ.ลาดหญ้า
กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองสาน

เขตคลองสาน

The renovation works in the water supply (2 inches) in
diameter, Fire Protection (6 inches) in diameter,
Drainage systems of the Floating Garden, total area
1,000 sq.m.
PSMC Engagement:
Design of the renovation works in the water supply,
Fire Protection, Drainage Systems of Floating Garden.
Work Period:

ลักษณะโครงการ :
ปรับปรุงระบบท่อนําประปา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ นิว
ระบบท่อนําดับเพลิง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ นิว ระบบท่อ
ระบายนําสวนลอย พืนทีประมาณ ,000 ตารางเมตร
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการออกแบบปรับปรุงระบบท่อจ่ายนํา ระบบท่อ
นําดับเพลิง ระบบท่อระบายนํา

February 2013 – April 2013

ระยะเวลาดําเนินการ:
กุมภาพันธ์ – เมษายน

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Sprinkler System Improvement Project.

Project Value:
16,191,887 baht
Owner (Representative):
Aeronautical Radio of Thailand Co.,Ltd.

Location:
102 Ngamduplee, Tungmahamek, Bangkok.10120

Project Description:
-

Explore the sprinkler system that is already
installed for 9th and 10th floor rooms. Adjusted to be
consistent with the newly installed Sprinkler
system.

-

The design can support usage in accordance with
other related system used within the building such
as electrical, fire alarm and Ventilation systems,
etc. including fire pump room, underground tank,
Fire hose Cabinet to be used as well.

PSMC Engagement:
Explore and design Sprinkler System and related
system used within the building such as electrical, fire
alarm and Ventilation systems.

Work Period:
15 August 2018 – 28 October 2018

ชื่อโครงการ:
โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิง (Sprinkler System) อาคาร
งามดูพลี สํานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
มูลค่าโครงการ:
16,191,887 บาท
เจ้าของโครงการ:
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
ทีต่ ้งั โครงการ:
102
อาคารงามดูพลี
กรุงเทพมหานคร

แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร

ลักษณะโครงการ :
- สํารวจระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ที่
ติดตัง้ อยู่เดิม (ห้องพักชัน้ ๙ และ ๑๐) และปรับแก้ไขให้
สอดคล้องกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)
ที่ติดตัง้ ใหม่ (ชัน้ ๑ - ๘ และโถงหน้าลิฟท์ทกุ ชัน้ )
- ออกแบบสามารถรองรับต่อการใช้งานสอดคล้องกังาน
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภยั ระบบระบายอากาศ เป็ นต้น
รวมถึงอาคารห้องเครื่องปั๊มดับเพลิง ถังเก็บนํา้ ใต้ดิน ตู้
เก็บสายดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ที่จะใช้งานด้วย
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดํา เนิ น การสํา รวจและออกแบบงานปรับ ปรุ ง ระบบ
ดับเพลิง ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ภายในอาคาร เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือนอัคคีภยั ระบบระบายอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ:
15 สิงหาคม 2561 – 28 ตุลาคม 2561

PSMC Co.,Ltd.

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

อาคารหอดูนก

ศาลาพักคอย

LANDMARK

Project Name:
Wangchan Forest Learning Center Project.
Project Value:
84 M฿.
Owner (Representative):
PTT Public Company Limited (Responsibility under
Axiz Landscape Co.,Ltd.).
Location:
222 Moo 1, Payupnai, Wangchan,Rayong 21210
Project Description:
- A Landmark that is the highlight of the venue and
for the recognition of the visitor / tourist.
- Improve the route development work from
Welcome Center (Point C) to Exhibition Building
(Point A)
- Renovation of Exhibition Building (Point A)
- Improve building area development work And the
nursery area (point B)
- Improve the development work of the nature study
path, the wonder of plants (purple line).
- Improvement work for the development of nature
study path around the pond 1 (green line).
- Improve the development of nature study routes
around the project (pink line).
- Improve the VIP Resort.
- Development, improvement other additions such
as the Guardhouse (Point D), design of a view
pavilion or learning point (Point J)
PSMC Engagement:
Conceptual Design, Detailed Design and preparation
of specification, bill of quantities, Cost Estimation of
Civil, fire extinguishing, drainage, Air conditioning and
ventilation, water treatment, water supply, sanitation,
Electrical and communication systems.
Work Period:
April - May 2020

อาคารนิ ทรรศการ

Multipurpose

Welcome Center

ศาลาเรียนรู้เรื่องดิ น

ชื่อโครงการ:
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูป้ ่ าวังจันทร์ จ.ระยอง PHASE 2
มูลค่าโครงการ:
84 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ:
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (รับผิดชอบภายใต้บริษัท แอ๊ก-

ซิส แลนด์สเคป จํากัด

ทีต่ ้งั โครงการ:
222 หมู่ 1 ตําบล ป่ ายุบใน อําเภอวังจันทร์ ระยอง 21210
ลักษณะโครงการ:
- Landmark ที่เป็ นจุดเด่นของสถานที่และเพื่อการจดจําของ
ผูเ้ ข้าเยี่ยมชม/ นักท่องเทีย่ ว
- ปรับปรุงงานพัฒนาเส้นทางจาก Welcome Center (จุด C)
ไปยังอาคาร นิทรรศการ (จุด A)
- ปรับปรุงงานต่อเติมอาคารนิทรรศการ (จุด A)
- ปรับปรุงงานพัฒนาพืน้ ที่อาคาร และบริเวณเรือนเพาะชํา
(จุด B)
- ปรับปรุงงานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติโซนมหัศจรรย์
พรรณไม้ (เส้นสีมว่ ง)
- ปรับปรุงงานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติรอบสระเก็บนํา้
1 (เส้นสีเขียว)
- ปรับปรุงงานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณรอบ
โครงการ (เส้นทางสี ชมพู)
- ปรับปรุงบ้านพักรับรอง
- ปรับปรุงงานพัฒนาและต่อเติมอื่น ๆ เช่น ออกแบบ
ปรับปรุงป้อม รปภ.(จุด D) ออกแบบศาลาชมวิวหรือจุด
เรียนรู ้ (จุด J)
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการจัดทําแนวคิดเบือ้ งต้น ออกแบบรายละเอียด
รายการประกอบแบบ การประมาณราคาเบือ้ งต้น รายการการ
ประมาณราคา (Bill of Quantity) และราคากลาง ของงาน
โครงสร้าง ระบบดับเพลิง ระบบระบายนํา้ ระบบสาธารณูปโภค
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบบําบัดนํา้ เสีย ระบบ
นํา้ ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ระยะเวลาดําเนินการ:
เม.ย. – พ.ค. 2563
PSMC Co.,Ltd.

Construction Supervision of Flood Wall

ชื่อโครงการ:
โครงการก่อสร้างกําแพงป้องกันนํา้ ท่วม

Project Value:
56 M฿.

มูลค่าโครงการ:
56 ล้านบาท

Owner (Representative):
Siam Kubota Corporation Co.,Ltd. (Responsible for Utility
Design Consultants Co.,Ltd.)

เจ้าของโครงการ:
บริษั ท สยามคูโบต้า อุต สาหกรรม จํากัด (รับ ผิดชอบภายใต้
บริษัท ยูทลิ ิตี ้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จํากัด )

Project Name:

Location:
Navanakorn, Pathumthanee

ทีต่ ั้งโครงการ:
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

Project Description:
The demolition and construction of the flood wall for
boundary factory. There are 1,129 meters long and utilities
such as electricity, drainage, fire fighting system.

ลักษณะโครงการ:
เป็ นการรือ้ ถอน และก่อ สร้างใหม่ข องกําแพงเดิม โดยมีความ
ยาวขนาด 1,129 เมตรล้อ มรอบโรงงาน พร้อ มงานระบบ
สาธารณู ปโภค เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบระบายนํา้ ระบบ
ดับเพลิง

PSMC Engagement:
Construction supervision of civil electricity, drainage, fire
fighting works.

ความรับผิดชอบ PSMC:
ควบคุมงานก่อสร้างด้านงานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ระบบ
ระบายนํา้ ระบบดับเพลิง

Work Period:
April – December 2012

ระยะเวลาดําเนินการ:
เม.ย. 2555 – ธ.ค..2555

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Building Cobolt-60 Project
Project Value:
100 M฿.
Owner (Representative):
Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT)
(Responsibility under Tritech Consultant Co.,Ltd.)
Location:
9/9 Moo 7, Saimool, Ongkarak, Nakorn Nayok, 26120
Project Description:
The project building is emit radiation Cobolt-60 located
in the section radiation shield and support treat work
on 8 rai. Contains room installation the gamma ray
irradiated which radiation protection wall 2 meters
thick for prevent leakage of radiation with support
treat work , room installation system dynamics set of
radiation origin, control room operation, laboratory
radiation measurement and quality product control ,
laboratory in the biology, cold storage for storage
biological products and other agriculture , room for
maintenance tools , laboratory for water purification
equipment and storage transfer flask tools, planning
conference room , security room for storage gem and
other room for work.
PSMC Engagement:
Construction supervision and management.
Work Period:
May 2009 and completed on March 2010

ชื่อโครงการ:
โครงการอาคาร Cobolt-60 สวนกําบังรังสี และสวนสนับสนุน
การปฎิบัติงาน
มูลคาโครงการ:
100 ลานบาท
เจาของโครงการ:
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน) (รับผิดชอบภายใต
บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด)
ที่ตั้งโครงการ:
ศูนยวิจัยนิวเคลียรองครักษ 9/9 หมูที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ
จ.นครนายก
ลักษณะโครงการ:
เปนอาคารฉายกัมมันตภาพรังสี Cobolt-60 ของสวนกําบังรังสี
และสวนสนับสนุนการปฎิบัติงาน บนพื้นที่
8 ไร ซึ่ง
ประกอบดวย หองติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาเปนผนังปองกัน
รังสีขนาดหนา 2 เมตร เพื่อปองกันการรั่วของรังสี พรอมระบบ
ปฎิบัติการ,หองติดตั้งระบบขับเคลื่อนชุดตนกําเนิดรังสี,
หองควบคุมการทํางาน, หองปฎิบัติการวัดปริมาณรังสีและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ, หองปฎิบัติการดานชีววิทยา, หอง
เย็นสําหรับเก็บผลิตภัณฑทางชีววิทยาและการเกษตรอื่น ๆ ,
หองซอมบํารุงเครื่องมือ, หองติดตั้งอุปกรณทําน้ําบริสุทธิ์และ
เก็บ Transfer Flask, หองประชุมวางแผนปฎิบัติงาน, หอง
นิรภัยสําหรับเก็บอัญมณี และหองอื่น ๆ ในการทํางาน
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ไดดําเนินการควบคุมการกอสรางในสวนของงานระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศในหองกําเนิดรังสี , ระบบความ
ปลอดภัยของตัวอาคาร,
ระบบปองกันฟาผา ระบบ
สาธารณูปโภคของระบบปฎิบัติการ ไดแก ระบบไฟฟา ระบบ
โทรศัพท ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟาสํารอง ระบบประปา
ระยะเวลาดําเนินการ:
1 พ.ค. 2552 – 28 ก.พ. 2553

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Supervision of Happy Condo & Sport Club
Ladprao 101
Project Value:
1,000,000,000 Bath

มูลคาโครงการ:
1,000 ลานบาท

Owner (Representative):
Plan Land Co.,Ltd.

เจาของโครงการ:
บริษทั เพลน แลนด จํากัด

Location:
1240 Ladprao 101, Klongjun, Bangkapi, Bangkok
Project Description:
The project is construction condominium have 6-7 storey
8 units. Total of building 8 units and total room 500 units.
Total area 19 Rai
- Building A
- Building B
- Building C
- Building D
- Building E
- Building F
- Building G
- Building H
PSMC Engagement:
Construction
Supervision
and
Management
Architectural, Structural, Mechanical, Electrical
Communication, Sanitary Works
Work Experience:
November 2008 – December 2010

ชื่อโครงการ:
โครงการบริหารงานกอสรางอาคารที่พักอาศัย Happy Condo
& Sport Club ลาดพราว 101

of
&

ที่ตั้งโครงการ:
1240 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะโครงการ :
เปนโครงการที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมสูง 6-7 ชัน้ จํานวน 5
อาคาร รวม 500 ยูนิต พื้นที่ใชสอย 29 - 74 ตารางเมตร และ
พื้นที่โครงการประมาณ 19 ไร แบบหองมีใหเลือก 5 แบบ คือ
แบบ Studio ขนาด 29 , 36 และ 38 ตารางเมตร ภายใน
โครงการมีสปอรต คอมเพล็กซขนาดใหญ ประกอบดวย สระ
วายน้ํา ฟสเนต สปา ยิมเนเซียมที่จุคนไดถึง 2,000 คน โรงเรียน
สอนมวยไทย สนามฟุตบอล คอรทแบดมินตัน คอรทเทนนิส
คอรทสควอช หองประชุมสัมมนา ค็อฟฟ ช็อป และหองอาหาร
นานาชาติ
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการบริหารงานกอสรางทางดานบริหารโครงการ
ใหคําปรึกษาตรวจสอบการติดตั้งงานระบบไฟฟาและสื่อสาร
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและ
ปองกันอัคคีภัย และระบบสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ:
พ.ย. 2551 – มีนาคม 2553

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Supervision of Happy Condo & Sport
Club Ratchada Soi.18.

800,000,000 Bath

เจาของโครงการ:
บริษัท เพลน แลนด จํากัด

Owner (Representative):
Plan Land Co.,Ltd.
Location:
Pracharatbamphen

Pracharatbamphen39)

Rd.,

Samsennok

(Soi.

Huaikhwang

Bangkok 10310
Project Description:
The project is construction condominium have 8
storey. Designed 4 type Model Studio room size
28sq.m, Model Suit 1 bedroom size 37sq.m, Model
Suit 1 bedroom 1 living room size 43sq.m and Deluxe
size 81sq.m total of building 4 units and total room
500 units. Total area 4-1-31 Rai
-

Building A

Total 129 units

-

Building B

Total 119 units

-

Building C

Total 119 units

-

Building D

Total 133 units

Include Swimming pool, Fitness club, Defend club,
Badminton

court,

football

field,

Spa,

sauna,

Restaurant, Shopping and Car park 200 units.
PSMC Engagement:
Construction

HappyCondo &

มูลคาโครงการ:
800 ลานบาท

Project Value:

773/87

ชือ่ โครงการ:
โครงการบริหารงานกอสรางอาคารที่พักอาศัย
SportClub รัชดาซอย 18

Supervision

and

Management

of

Architectural, Structural, Mechanical, Electrical &
Communication, Sanitary Works
Work Period:
November 2008 – December 2009

ทีต่ ง้ั โครงการ:
ตั้งอยูที่ 773/87 ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ (ซอยประชาราษฎร
บําเพ็ญ 39 ) แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ลักษณะโครงการ:
เปนโครงการที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมเปนโครงการคอนโดมิเนียม
เพื่อคนรักกีฬาและสุขภาพในสไตลรีสอรท สูง 8 ชั้น มูลคาโครงการ
800 ลานบาท มีแบบหองใหเลือก 4 แบบ ไดแก แบบ Studio ขนาด
28 ตารางเมตร แบบ Suite 1 หองนอน ขนาด 37 ตารางเมตร แบบ
Suite 1 หองนอน 1 หองโถง ขนาด 43 ตารางเมตร และแบบ
Deluxe ขนาด 81 ตารางเมตร จํานวน 4 อาคารรวม 500 ยูนิต รวม
พื้นที่โครงการประมาณ 4 -1 – 31 ไร ซึ่งประกอบดวย
- อาคาร A
จํานวน 129 หอง
- อาคาร B จํานวน 119 หอง
- อาคาร C
จํานวน 119 หอง
- อาคาร D จํานวน 133 หอง
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สระวายน้ํา , ฟตเนส, โรงเรียน
สอนศิลปะปองกันตัว , สนามฟุตบอล, แบดมินตั้น , พื้นที่จอดรถกวา
200 คัน สนามกีฬาพื้นที่ 15 ไร, รานอาหาร, สนามฟุตบอล, สนาม
ฟุตซอล, สปา, ซาวนา
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการบริหารงานกอสราง ใหคําปรึกษาตรวจสอบการ
ติดตั้งงานระบบไฟฟาและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ ระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย รวมไปถึงระบบ
สาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ:
พ.ย. 2551 – ธันวาคม 2552

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Supervision and Management of Ideo
Blucove Sathorn Project
Project Value:

มูลคาโครงการ:
300 ลานบาท

300,000,000 Bath
Owner (Representative):

เจาของโครงการ:
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จํากัด

Ananda Development Two Co.,Ltd.
Location:

ที่ตั้งโครงการ:
ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร

Sathorn, Bangkok
Project Description:
The project is construction resident condominium
have 8-storey 2 Units, and 266 units. Near BTS
(Vongvienyai Station). Parking area and outdoor
runway estimates 1,095 sq.m., Total area 14,962
sq.m.
PSMC Engagement:
Construction

Supervision

and

Management

of

Engineering works. The division operates a range 3
range are period prior to construction, construction
period and delivery period.
Work Period:
June 2008 – June 2010

ชื่อโครงการ:
โครงการบริหารงานกอสรางอาคารที่พักอาศัย Ideo Blucove
Sathorn

ลักษณะโครงการ :
อาคารคอนโดมิเนียมสําหรับที่พักอาศัยกลางใจเมือง สูง 8 ชั้น
จํานวน 2 อาคาร จํานวน 266 ยูนิต ติด BTS วงเวียนใหญ
พื้นที่จอดรถและทางวิ่งภายนอกอาคาร ประมาณ 1,095 ตร.ม.
พื้นที่ใชสอยรวมทั้งหมด 14,962 ตร.ม.
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการบริหารงานกอสรางทางดานวิศวกรรม ไดแก
สถาปตยกรรม วิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
วิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย โดยแบงชวง
ดําเนินการเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนการกอสราง ชวงกอสราง
ชวงสงมอบงาน
ระยะเวลาดําเนินการ:
มิถนุ ายน 2551 – มิถนุ ายน 2553

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Inspector of Ideo Ladprao 5 Project
Project Value:
240,000,000 Bath

ชื่อโครงการ:
โครงการตรวจสอบงานกอสรางอาคารที่พักอาศัย Ideo
Ladprao 5

Owner (Representative):
Ananda Development Two Co.,Ltd.

มูลคาโครงการ:
240 ลานบาท

Location:
Ladprao 5, Bangkok

เจาของโครงการ:
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จํากัด

Project Description:
The project is construction resident condominium
High-rise has 24 storey and 418 units. Include
Swimming pool, Fitness club, Shopping, Kid Club,
Library, Garden, Car park, Lift and CCTV. Total area
2.5 Rai
PSMC Engagement:
Construction inspectors of engineering works to
quality includes:
- Inspects construction progress which may include
ensuring procedures and materials comply with
specifications; observes work in progress to
assure conformance with requirements and
acceptable workmanship.
- Reviews contract plans and specifications for
compliance with appropriate building codes and
project requirements.
- Prepares reports.
- Reviews existing mechanical systems for safety
requirements.
Work Period:
September 2010 – December 2010

ที่ตั้งโครงการ:
ถนนลาดพราว กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ :
อาคารคอนโดมิเนียมสําหรับที่พักอาศัยกลางใจเมือง สูง 23 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร จํานวน 449 ยูนิต พื้นที่โครงการ 2.3 ไร
ประกอบดวย
ชั้นใตดิน พื้นที่จอดรถ
ชั้น Ground:
รานคา สวน พื้นที่จอดรถ
ชั้น 2 - 4:
รานคา และพื้นที่จอดรถ
ชั้น 5 :
สระวายน้าํ หองออกกําลังกาย สวน
และหองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 -23:
หองชุดพักอาศัย
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางแลวเสร็จ ซึ่ง
ประสานงานระหวางลูกคา และโครงการเพื่อใหคําปรึกษาใน
การตรวจสอบ คุณภาพ ดานวิศวกรรมกับลูกคา
ระยะเวลาดําเนินการ:
ตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2553

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Supervision and Management of Ideo
Onnuch Project

มูลคาโครงการ:
600 ลานบาท

Project Value:
600,000,000 Bath
Owner (Representative):

เจาของโครงการ:
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จํากัด

Ananda Development Two Co.,Ltd.
Location:

ที่ตั้งโครงการ:
ออนนุช กรุงเทพมหานคร

Onnuch, Bangkok
Project Description:
The project is construction resident condominium
High-rise has 30 storey and 490 units. Include
Swimming pool, Fitness club, Shopping, Library, Car
park, Lift and CCTV. Total area -1-32.6 Rai.
PSMC Engagement:
Construction

Supervision

and

Management

of

engineering works. The division operates a range 3
range are period prior to construction, construction
period and delivery period.
Work Period:
June 2008 – November 2010

ชื่อโครงการ:
โครงการบริหารงานกอสรางอาคารที่พักอาศัย Ideo Onnuch

ลักษณะโครงการ :
อาคารคอนโดมิเนียม High-rise สําหรับที่พักอาศัย สูง 30 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร ประกอบดวย รานคา พื้นที่จอดรถยนต สระ
วายน้ํา ฟตเนส หองสมุด ระบบลิฟทโดยสาร ระบบโทรทัศน
วงจรปด จํานวน 490 ยูนิต พื้นที่โครงการ 3-1-32.6 ไร
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการบริหารงานกอสรางทางดานวิศวกรรม ไดแก
สถาปตยกรรม วิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
วิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย โดยแบงชวง
ดําเนินการเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนการกอสราง ชวงกอสราง
ชวงสงมอบงาน
ระยะเวลาดําเนินการ:
มิถนุ ายน 2551 – มีนาคม 2554

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Inspector of Ideo Mix Phaholyothin
Project Value:
240,000,000 Bath

ชื่อโครงการ:
โครงการตรวจสอบงานกอสรางอาคารที่พักอาศัย Ideo Mix
Phaholyothin

Owner (Representative):
Ananda Development Two Co.,Ltd.

มูลคาโครงการ:
240 ลานบาท

Location:
Ratchada-huaykwang, Bangkok

เจาของโครงการ:
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จํากัด

Project Description:
The project is construction resident condominium
High-rise has 23 storey and 449 units. Include
Swimming pool, Fitness club, Shopping, Kid Club,
Library, Garden, Car park, Lift and CCTV. Total area
2.3 Rai
PSMC Engagement:
Construction inspectors of engineering works to
quality includes:
- Inspects construction progress which may include
ensuring procedures and materials comply with
specifications; observes work in progress to
assure conformance with requirements and
acceptable workmanship.
- Reviews contract plans and specifications for
compliance with appropriate building codes and
project requirements.
- Prepares reports.
- Reviews existing mechanical systems for safety
requirements.
Work Period:
September 2010 – December 2010

ที่ตั้งโครงการ:
ถนนพหลโยธิน ติดกับสถานี BTS พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ:
อาคารคอนโดมิเนียมสําหรับที่พักอาศัยกลางใจเมือง สูง 23 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร จํานวน 449 ยูนิต พื้นที่โครงการ 2.3 ไร
ประกอบดวย
ชั้นใตดิน พื้นที่จอดรถ
ชั้น Ground:
รานคา สวน พื้นที่จอดรถ
ชั้น 2 - 4:
รานคา และพื้นที่ จอดรถ
ชั้น 5:
สระวายน้ํา หอง ออกกําลังกาย สวน
และหองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 -23:
หองชุดพักอาศัย
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางแลวเสร็จ ซึ่ง
ประสานงานระหวางลูกคา และโครงการเพื่อใหคําปรึกษาใน
การตรวจสอบ คุณภาพ ดานวิศวกรรมกับลูกคา
ระยะเวลาดําเนินการ:
ตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2553

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Inspector of Ideo Rattchada-huaykwang
Project Value:
190,000,000 Bath
Owner (Representative):
Ananda Development Two Co.,Ltd.
Location:
Ratchada-huaykwang, Bangkok
Project Description:
The project is construction resident condominium
High-rise has 19 storey and 398 units. Include
Swimming pool, Fitness club, Shopping, Library, Car
park, Lift and CCTV. Total area 2-1-25 Rai
PSMC Engagement:
Construction inspectors of engineering works to
quality includes:
- Inspects construction progress which may include
ensuring procedures and materials comply with
specifications; observes work in progress to
assure conformance with requirements and
acceptable workmanship.
- Reviews contract plans and specifications for
compliance with appropriate building codes and
project requirements.
- Prepares reports.
- Reviews existing mechanical systems for safety
requirements.
Work Period:
February 2010 – October 2010

ชื่อโครงการ:
โครงการตรวจสอบงานกอสรางอาคารที่พักอาศัยIdeo
Huaykwang
มูลคาโครงการ:
190 ลานบาท
เจาของโครงการ:
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จํากัด
ที่ตั้งโครงการ:
ถนนรัชดา-หวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ :
อาคารคอนโดมิเนียมสําหรับที่พักอาศัยกลางใจเมือง สูง 19 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร จํานวน 398 ยูนิต พื้นที่โครงการ 2-1-25 ไร
ประกอบดวย
ชั้น Ground:
ล็อบบี้ ราน คา ซักรีด สวน และที่จอดรถ
ชั้น 2 - 4:
ที่จอดรถ
ชั้น 5:
ที่พักอาศัย สวนชั้นหลังคา สระวายน้าํ
หองล็อคเกอร และหองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-18 :
หองชุดที่พักอาศัย
ชั้น 19:
หองออกกําลังกาย และอุปกรณ ทางเดิน
ออกกําลังกาย สระวายน้าํ
สระเด็ก
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางแลวเสร็จ ซึ่ง
ประสานงานระหวางลูกคา และโครงการเพื่อใหคําปรึกษาใน
การตรวจสอบ คุณภาพ ดานวิศวกรรมกับลูกคา
ระยะเวลาดําเนินการ:
กุมภาพันธ 2553 – ตุลาคม 2553
PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Inspector of Ideo Sathorn-taksin
Project Value:
500,000,000 Bath
Owner (Representative):
Ananda Development Two Co.,Ltd.
Location:
Sathorn-taksin, Bangkok
Project Description:
The project is construction resident condominium
High-rise has 27 storey and 349 units. Include
Swimming pool, Fitness club, Shopping, Library, Car
park, Lift and CCTV. Total area -1-2-83 Rai
PSMC Engagement:
Construction inspectors of engineering works to
quality includes:
- Inspects construction progress which may include
ensuring procedures and materials comply with
specifications; observes work in progress to
assure conformance with requirements and
acceptable workmanship.
- Reviews contract plans and specifications for
compliance with appropriate building codes and
project requirements.
- Prepares reports.
- Reviews existing mechanical systems for safety
requirements.
Work Period:
May 2010 – December 2010

ชื่อโครงการ:
โครงการตรวจสอบงานกอสรางอาคารที่พักอาศัยIdeo
Sathorn-taksin
มูลคาโครงการ:
500 ลานบาท
เจาของโครงการ:
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จํากัด
ที่ตั้งโครงการ:
ถนนสาทร-ตากสิน กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ :
อาคารคอนโดมิเนียมสําหรับที่พักอาศัยกลางใจเมือง สูง 27 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร จํานวน 349 ยูนิต พื้นที่โครงการ 1-2-83 ไร
ประกอบดวย
ชัน Ground:
ล็อบบี รานซักรีด สวน และทีจอดรถ
ชัน 2 - 6:
ทีจอดรถ
ชัน 7:
สระวายนํา หองล็อคเกอร และหอง
ชุดพักอาศัย
ชัน 8:
หองออกกําลังกาย โถงพักผอน และ
หองชุดพักอาศัย
ชัน 9 -12A:
หองชุดพักอาศัย
ชัน 14:
สวนลอยฟา และหองชุดพักอาศัย
ชัน 15 - 20:
หองชุดพักอาศัย
ชัน 21:
สวนลอยฟา และหองชุดพักอาศัย
ชัน 22 - 27:
หองชุดพักอาศัย
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางแลวเสร็จ ซึ่ง
ประสานงานระหวางลูกคา และโครงการเพื่อใหคําปรึกษาใน
การตรวจสอบ คุณภาพ ดานวิศวกรรมกับลูกคา
ระยะเวลาดําเนินการ:
พฤษภาคม 2553 – ธันวาคม 2553

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction supervision and renovate of Amporn Place
Throne, Tawee Wattana Palace and construction project
special events of Royal Family.
Project Value:
19 MB
Owner (Representative):
Department of Public Works and Town & Country
Planning Ministry of Inerior
Location:
Bangkok
Project Description:
This project consists of 5 parts
- Construction supervision and renovate of Amporn
Place Throne including government center, Royal
Garage
- Construction supervision of Thawee Wattana Palace
including Government Center Building, Resort House
and waterfront pavilion.
- Special Administrative Region 904 which consist of Art
& Crafts Shop, Flat Vassal
- Renovation of Deploy House 904
- Other Project areas
PSMC Engagement:
Design and installation of utility electrical system, fire
alarm, power, lightning protection, grounding and
emergency power back up systems.
Work Period:
1 November 2008 – 30 June 2009

ชื่อโครงการ:
โครงการควบคุมงานกอสรางและปรับปรุงหมูพระที่นั่งอัมพร
สถาน วังทวีวัฒนา และโครงการกอสรางกิจกรรมพิเศษใน
พระบรมวงศานุวงศ
มูลคาโครงการ:
19 ลานบาท
เจาของโครงการ:
กรมโยธาธิการและผังเมือง (รับผิดชอบภายใต บริษัท ที.พี.
เอฟ.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)
ที่ตั้งโครงการ:
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ:
โครงการจะแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
- โครงการกอสรางปรับปรุงหมูพระที่นั่งอัมพรสถาน
ประกอบดวย อาคารศูนยราชการสวนพระองค อาคาร
ภูษา อาคาร ROYAL GARAGE พรอมลานจอดรถมี
หลังคา
- โครงการปรับปรุงวังทวีวัฒนา ประกอบดวย อาคารศูนย
ราชการ อาคาร RESORT HOUSE และศาลาทาน้ํา
- พื้นที่ปกครองพิเศษ 904 ประกอบดวย อาคารรานศิลปา
ชีพ 904 อาคารแฟลตขาราชบริพาร
- พื้นที่ปรับปรุง DEPLOY HOUSE 904 ประกอบดวย
อาคารที่ประทับหมูบานธนาซิตี้
- พื้นที่โครงการอื่นๆ ในสวนพระองค
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ไดดําเนินการควบคุมการกอสรางในสวนของอาคาร
งานระบบไฟฟาและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและปองกัน
อัคคีภยั ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ:
1 พฤศจิกายน 2551 – 18 มิถนุ ายน 2553

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Renovation of Energy Conservation Building in Honor
of His Majesty the King Project.
Project Value:
800,000 ฿.
Owner (Representative):
Ministry of Energy Development and Efficiency,
Ministry of Energy.
Location:
Pathumthanee Province
Project Description:
Energy Conservation Building in Honor of his Majesty
the King is the celebration on the King. This building
design and construction adopted the advanced energy
conservation technology by natural system of Thailand
climatic weather and cooling environment. The design
of building internal system and material selection that
capably block the external heat and moisture, hence
these minimize the building energy use by maintaining
still the value and image of architecture.
PSMC Engagement:
Construction supervision for stair in front of building
and including renovate two energy conservation
housing etc. review material.
Work Period:
September-November,2007

ชื่อโครงการ:
โครงการออกแบบและปรับปรุงทางขึ้นอาคารอนุรักษพลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ และบานประหยัดพลังงานแบบ ACTIVE และ
PASSIVE
มูลคาโครงการ:
800,000 บาท
เจาของโครงการ:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ที่ตั้งโครงการ:
จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะโครงการ:
เปนการออกแบบและปรับปรุงทางขึ้นอาคารอนุรักษพลังงาน
เฉลิมพระเกียรติโดยกอสรางเปนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมถึงการปรับปรุงสวนประกอบบานประหยัดพลังงาน จํานวน
2 หลัง โดยซอมแซมสวนตาง ๆ ของบาน ประกอบดวย ฝา ผนัง
หลังคา และอุปกรณประกอบของบานประเภทไม กระจก
กระเบือ้ ง และสวนอื่น ๆ ที่ชํารุด
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ไดดําเนินการออกแบบ และปรับปรุงทางขึน้
และ
สวนประกอบของบานประหยัดพลังงาน ตรวจสอบคุณภาพของ
วัสดุที่ใชในการปรับปรุง
ระยะเวลาดําเนินการ:
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2550

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Union Vector Building Project
Project Value:
120 M฿.
Owner (Representative):
Utility Design Co.,Ltd.
Location:
96/19 Sukhumvit 23 Soi, Bangkok
Project Description:
A

construction

building.

Total

of

5-storey

area

is

reinforced

concrete

4,500 sq.m. consist

of

Basement, control room, residential and office center,
parking area.
PSMC Engagement:
Review drawing, Inspection equipment installation for
electrical, sanitary

and air condition & ventilation

system such as power supply, lighting, fire alarm, fire
protection, wastewater treatment, booster pump. Also
having in testing and commissioning, report.
Work Period:
September-October 2007

ชื่อโครงการ:
โครงการอาคารสํานักงานและที่พักอาศัยยูเนี่ยนเวคเตอร
เจาของโครงการ:
บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน คอนซัลแตนท จํากัด
ที่ตั้งโครงการ:
96/1 ซอยสุขุมวิท 23 ถ.นนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ:
เปนอาคารสํานักงาน และที่พักอาศัย สูง 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ
4,500 ตารางเมตร ประกอบดวย
- ชั้นใตดิน (Basement) ประกอบดวย พื้นที่สําหรับเก็บของ
หองเครื่องปมน้ํา ใตพื้นเปนถังเก็บน้ําดีขนาด 513 ม3 และ
บอบําบัดน้ําเสีย ขนาด 484 ม3
- ชั้น 1 ประกอบดวย หองโถงพักคอย โถงหนาลิฟท หองน้ํา
หองแมบาน และพื้นที่จอดรถ
- ชั้น 2 ประกอบดวย หองพา ณิชย หองสํานักงาน โถงหนา
ลิฟท หองน้ําชาย หองน้าํ หญิง หองทานอาหาร และ
หองควบคุมไฟฟา
- ชั้น 3 ประกอบดวย หองสํานักงาน 2 หอง โถงหนาลิฟท
หองน้ําชาย หองน้ําหญิง และหอง Pantry
- ชั้น 4 ประกอบดวย หองสํานักงาน 2 หอง โถงหนาลิฟท
หองน้ําชาย หองน้าํ หญิง และหองทานอาหาร
- ชั้น 5 เปนพื้นที่สําหรับพักอาศัย ประกอบดวย หองนอน
หองพระ หองพักผอน หองครัว หองน้ํา หองชักลาง และโถง
หนาลิฟท
- ชั้น ดาดฟา (Roof) ประกอบดวย หองเครื่องลิฟท และถัง
เก็บน้ําดี
ความรับผิดชอบ PSMC:
สํารวจ ตรวจสอบงานระบบ ไดแก
- ระบบไฟฟาและสื่อสาร เชน ระบบสงจายไฟฟากําลัง
,
ระบบแสงสวางและเตารับ, ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิง
ไหม, ระบบสงจายไฟฟากําลัง
- ระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภยั เชน ระบบประปา ,
ระบบดับเพลิง, ระบบบําบัดน้ําเสีย
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เชน ระบบปรับอากาศ ,
ระบบระบายอากาศ
- จัดทํารายงานการตรวจสอบงานระบบ รวมถึงปญหา และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ
ระยะเวลาดําเนินการ:
25 กันยายน 2550 – 15 ตุลาคม 2550
PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Fresh-food Market#1, Phuket City

ชื่อโครงการ:
โครงการควบคุมงานกอสรางตลาดสดเทศบาลนครเมืองภูเก็ต

Project Value:
215 M฿.

มูลคาโครงการ:
215 ลานบาท

Owner (Representative):
Phuket City Municipality (under responsibility of
Tritech

เจาของโครงการ:
เทศบาลนครภูเก็ต (รับผิดชอบภายใต บริษัท ไตรเทค คอนซัลแตนส จํากัด)

Location:
Ranong Rd., Phuket
Project Description:
th
The project is Fresh food market public a building 4
floor area building 48 x 56 square meter , 590 stand
with floor 1-2 are sell goods, floor 3-4 is car park area,
commercial building 3-storey and mezzanine total 27
rooms, area building 4 x 12 meters per room and also
having elevator, waste collection treatment systems,
PSMC Engagement:
Construction supervision of Mechanical, Electrical &
Communication, Sanitary Works
Work Period:
July 2008 – October 2008

ที่ตั้งโครงการ:
ถนนระนอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะโครงการ :
เปนตลาดสดสาธารณะ 1 เปนอาคาร 4 ชั้น ขนาดพื้นที่อาคาร
ประมาณ 48 x 56 ตารางเมตร จํานวนแทนประมาณ 590 แทน
โดยบริเวณชัน้ 1 – 2 เปนสถานที่ขายสินคา ชั้น 3 – 4 เปนที่
จอดรถ มีอาคารพาณิชย สูง 3 ชั้น มีชั้นลอย จํานวน 27 คูหา
ขนาดพื้นที่อาคารแตละคูหากวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร โดยมี
องคประกอบที่สําคัญคือ ทางขึ้นลงที่จอดรถ ลิฟตขนของ ที่ทิ้ง
ขยะ ที่บําบัดและรวบรวมของเสีย
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ดําเนินการควบคุมงานกอสรางทางดานวิศวกรรม ไดแก
วิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร วิศวกรรมปรับอากาศและระบาย
อากาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาลและปองกัน
อัคคีภัย
ระยะเวลาดําเนินการ:
กรกฎาคม 2551 – ตุลาคม 2551

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Supervision of Office of The National Anticorruption Commission (Phase I)
Project Value:
621,000,000 Baht
Owner (Representative):
The
National
Anti-corruption
Commission
responsibility TPFC International Co.,Ltd.)

(Under

Location:
Thatray, Nonthaburi
Project Description:
This project is many office buildings and improving existing
infrastructure which includes building demolition and original
construction consist of:
- New Building such as building I : building committee,
Executive Office ‘s NACC, Building II: building practice
- Renovate Building such as Building V: building security
PSMC Engagement:
Construction Supervision of Architectural, Structural,
Mechanical, Electrical & Communication, Sanitary Works
Work Period:
19 February 2008 – 31 March 2010

ชื่อโครงการ:
โครงการ กอสรางอาคารที่ทําการสํานักงาน ป.ป.ช. แหงใหม
พรอมงานระบบสาธารณูปโภคและภูมสิ ถาปตยกรรม
(ระยะที่ 1)
มูลคาโครงการ:
621 ลานบาท
เจาของโครงการ:
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (รับผิดชอบภายใต บริษัท ที พี เอฟ ซี อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด)
ที่ตั้งโครงการ:
ตําบลทาทราย จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะโครงการ :
โครงการกอสรางสํานักงาน ป.ป.ช. เปนอาคารสํานักงานหลาย
อาคาร และ การปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคเดิม
ซึ่ง
ประกอบดวย งานรื้อถอนอาคารและสิ่งกอสรางเดิม
ซึ่ง
ประกอบดวย
• อาคารสรางใหม ไดแก อาคาร 1 อาคารคณะกรรมการ/
ผูบริหาร สํานักงาน ป.ป.ช. อาคาร 2 อาคารสวนปฏิบัติการ
• อาคารปรับปรุง ไดแก อาคาร 5 อาคารศูนยรักษาความ
ปลอดภัย (ปรับปรุงจากอาคารเดิม และกอสรางอาคารพัก
คอยเพิ่มเติมใหม)
• งานระบบสาธารณูปโภค และภูมสิ ถาปตยกรรม
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ไดดําเนินการควบคุมการกอสรางในสวนของงานระบบ
ไฟฟาและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย ระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ:
19 ก.พ. 2551 – 31 มี.ค. 2553

PSMC Co.,ltd.

Project Name:
Construction Supervision of Office of The National Anticorruption Commission (Phase II)
Project Value:
628,000,000 Baht
Owner (Representative):
The National Anti-corruption Commission
responsibility TPFC International Co.,Ltd.)

(Under

Location:
Thatray, Nonthaburi
Project Description:
This project is office buildings and infrastructure works,
total area 42-2-21 Rai which consist of:
- Disaster Prevention of Corruption and Diligence
Building(Bldg. 3), total area of approx. 9,885 sq.mm.
- Auditorium and parking Building (Bldg. 4), total area
of approx. 19,774 sq.mm.
- Durable Building1, 2,3,4,5
- Infrastructure
PSMC Engagement:
Construction Supervision of Architectural, Structural,
Mechanical, Electrical & Communication, Sanitary Works
Work Period:
10 September 2009 – January 2012

ชื่อโครงการ:
โครงการ กอสรางอาคารที่ทําการสํานักงาน ป.ป.ช. แหงใหม
พรอมงานระบบสาธารณูปโภคและภูมสิ ถาปตยกรรม
(ระยะที่ 2)
มูลคาโครงการ:
628 ลานบาท
เจาของโครงการ:
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (รับผิดชอบภายใต บริษัท ที พี เอฟ ซี อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด)
ที่ตั้งโครงการ:
ถนนนนทบุรี – สนามบินน้ํา ตําบลทาทราย จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะโครงการ:
โครงการกอสรางสํานักงาน ป.ป.ช. เปนอาคารสํานักงานหลาย
อาคาร และระบบสาธารณูปโภคเดิม รวมพื้นที่ 42-2-21 ไร ซึ่ง
ประกอบดวย
• อาคารฝายปองกันการทุจริตและตรวจสอบทรัพยสิน
(อาคาร 3) พื้นที่ใชสอยประมาณ 9,885 ตารางเมตร
• อาคารหอประชุมและที่จอดรถ (อาคาร 4 ) พื้นที่ใชสอย
ประมาณ 19,774 ตารางเมตร
• งานระบบสาธารณูปโภคและภูมสิ ถาปตยกรรม (ระยะที่ 2)
• งานครุภัณฑ ประจําอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร
4 และอาคาร 5
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ไดดําเนินการควบคุมการกอสรางในสวนของงานระบบ
ไฟฟาและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย ระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ:
10 ก.ย. 2552 – 7 ม.ค. 2555

PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Supervision of Study Building and Health
Laboratory Science, Construction Supervision of Medicine
Thai Applied, Construction Supervision of Study Building
and Society Student
Project Value:
104,000,000 Baht (Project 1)
99,770,000 Baht (Project 2)
94,500,000 Baht (Project 3)
Owner (Representative):
Mae Fah Luang University
Location:
Chiang Rai
Project Description :
This project is consist of:
Project 1: The project is construction study building and
scientific lab healthy. 3-storey and total floor
area
9,800sq.m
include
structural,
architectural, communication, fire alarm,
electrical, air conditioning, sanitary and fire
protection.
Project 2: The project is construction medicine Thai
applied. The construction 3 storey and total
floor 6,300sq.m include structural, architectural,
communication, fire alarm, electrical, air
conditioning, sanitary, fire protection and
connection to public utility.
Project 3: The project is construction study building and
society student. The construction 4-storey and
total floor area 7,600sq.m include structural,
architectural, electrical, communication, fire
alarm, air conditioning, sanitary and fire
protection.
PSMC Engagement:
Construction Supervision of Mechanical, Electrical &
Communication, Sanitary Systems
Work Period:
September 2006-September 2008 (Project 1)
August 2007-November 2008 (Project 2)
August 2008 – February 2009 (Project 3)

ชือ่ โครงการ:
โครงการกอสรางอาคารเรียน และปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ /
โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานแพทยแผนไทยประยุกต /
โครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มูลคาโครงการ:
104,000,000 บาท (โครงการ 1)
99,770,000 บาท (โครงการ 2)
94,500,000 บาท (โครงการ 3)
เจาของโครงการ:
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ที่ตง้ั โครงการ:
จ.เชียงราย
ลักษณะโครงการ :
เปนการกอสรางอาคารเรียน และปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง ประกอบดวย
โครงการ 1
โครงการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ (งานระบบ)เปนงานกอสรางอาคาร 3 ชัน้ มี
พื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น 9,800 ตารางเมตร ประกอบดวยงานระบบ
โครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟา งานระบบสื่อสาร
และระบบแจงเหตุเพลิงไหม งานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ และงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
โครงการ 2
โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานแพทย
แผนไทยประยุกต (งานระบบ) เปนงานกอสรางอาคาร 3 ชัน้ มี
พื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น 6,300 ตารางเมตร ประกอบดวยงานระบบ
โครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟา งานระบบสื่อสาร
และระบบแจงเหตุเพลิงไหม
งานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และงานเชื่อมตอ
สาธารณูปโภค
โครงการ 3
โครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและกิจกรรม
นักศึกษา (งานระบบ) เปนงานสรางอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยรวม
ทั้งสิ้น 7,600 ตารางเมตร ประกอบดวยงานระบบโครงสราง งาน
สถาปตยกรรม งานระบบไฟฟา งานระบบสื่อสารและระบบแจง
เหตุเพลิงไหม งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ และงาน
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ไดดําเนินการควบคุมการกอสรางในสวนของงานระบบไฟฟา
และสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ:
16 ก.ย. 2549 – 19 ก.ย. 2551 (โครงการ 1)
31 ส.ค. 2550 - 22 พ.ย. 2551 (โครงการ 2)
31 ส.ค. 2550 – 20 ก.พ. 2552 (โครงการ 3)
PSMC Co.,Ltd.

Project Name:
Construction Office of Higher Education commission

ชื่อโครงการ:
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Project Value:
340,000,000.00 MB

มูลคาโครงการ:
340,000,000.00 ลานบาท

Owner (Representative):
Office of the Higher Education commission

เจาของโครงการ:
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Location:
328 Payathai
Bangkok

ที่ตั้งโครงการ:
328 ถนนพญาไท แขวงทุง พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

R.,

Tungpayathai ,

Ratchathaewe ,

Project Description:
Office Building 22 storey
PSMC Engagement:
Construction Supervision of Mechanical, Electrical &
Communication, Sanitary Works
Work Period:
25 January 2007 – 8 September 2010

ลักษณะโครงการ :
เปนอาคารสํานักงานสูง 22 ชั้น มีชั้นจอดรถยนตจํานวน 9 ชั้น
ความรับผิดชอบ PSMC:
PSMC ไดดําเนินการควบคุมการกอสรางในสวนของงานระบบ
ไฟฟาและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย ระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ:
25 มกราคม 2550 – 8 กันยายน 2553

PSMC Co.,Ltd.

