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Project Name:  
Huay Por Hydropower plant Project  
 
Project Value:  
24.3 million US. 
 
Owner (Representative):  
KHOUNKHAM GROUP 
 
Location: 
Lao PDR. 
 
Project Description: 
Huay Por Hydropower plant, in which the main source 
of electricity, consisting of structures and buildings 
include Concrete gate dam, trapezoid open channel, 
concrete core earth, rock-fill dam of auxiliary  dam, 
open fore bay, penstock, ground workshop, power 
house and tailrace The main dam height is 12 meters, 
length is 98 meters with a reservoir capacity of 76,000 
cubic meters. The height of the secondary dam height 
is  7 meters, length is 217 meters with a reservoir 
capacity of 135,000 cubic feet, water flow rate is 29.0 
cubic meters per second, Penstock pipe size 3.5 
meters, length 990 meters, head pressure is 61.0 
meters and installed capacity is 15 megawatts and 5 
MW. 2 sets, 2.5MW. 2 sets and Horizontal Francis 
Turbine Generator unit, generator outlet volt is 5 MW., 
3 sets to consist a expansion unit wiring to raise the 
volt to 115 kv. to connect with system. 
 
PSMC Engagement:  
Technical reviews of engineering works include 
drawing and approval material.  
 
Work Period:  
March – December 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการกอสรางโรงไฟฟ้าพลังนํ้าห้วยเปาะ 
 
มูลคาโครงการ:  
24.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ   
 
เจาของโครงการ:  
KHOUNKHAM GROUP 
 
ที่ต้ังโครงการ:  
แขตสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
 
ลักษณะโครงการ: 
โรงไฟฟ้าพลังนํ้าห้วยเปาะ เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าหลัก 
ประกอบด้วย โครงสร้าง และอาคาร ท่ีสําคัญ ได้แก่ เข่ือนทดนํ้า
หลัก คลองผันนํ้า เข่ือนทดนํ้ารอง ประตูผันนํ้าเข้าท่อส่งนํ้า 
อาคารผลิตกระแสไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย  ความสูงเข่ือนหลักสูง 
12 เมตร ยาว 98 เมตร มีความจุของอ่างเก็บนํ้าท่ีปริมาตร 
76,000 ลูกบาศก์เมตร ความสูงของฝายกั้นนํ้าสูง 7 เมตร ยาว 
217 เมตร มีความจุของอ่างเก็บนํ้าท่ีปริมาตร 135,000 ลูกบาศก์ 
(6 บานประตู) อัตราการไหลของนํ้าเป็น 29.0 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที  ขนาดท่อ penstock 3.5 เมตร ความยาว 990 เมตร 
ความดันระดับนํ้า เป็น 61.0 เมตร และกําลังผลิตไฟฟ้า 15 เมกะ
วัตต์ โดยเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด ขนาด 
2.5 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด ชนิดกังหันฟรานซีสแบบแนวนอน 
ผลิตแรงดันไฟฟ้าท่ี 6.3 เควี และต่อเช่ือมกับหม้อแปลงขนาด 5 
เมกกะวัตต์ จํานวน 3 ชุด เพื่อเพ่ิมแรงดันข้ึนท่ีสถานีไฟฟ้าเป็น 
115 เควีต่อเช่ือมกับระบบสายส่ง 
  
ความรับผิดชอบ PSMC:    
ท่ีปรึกษางานกอสรางงานเขื่อน คลองสงนํ้า อางเก็บนํ้า ทอสง
นํ้า โรงผลิตกระแสไฟฟา และสถานีไฟฟายอยเพ่ือสงเขา          
ตรวจสอบแบบ และ ตรวจสอบอนุมัติวัสดุ 
    
ระยะเวลาดําเนินการ:  
มีนาคม – ธันวาคม 2559 
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Project Name:   
Lower Houay Lumphan Hydropower Project 
 
 
Project Value:  
45  MUSD. 
 
Owner (Representative):  
EDL-Generation Public Company. 
 
 
 
Location:  
Lamam, Sekong Province, Laos PDR    
Project Description:  
This project is is the main electrical power generation, 
comprising of structures and buildings, including 
Homogeneous Earth Dam, Coffer Dam, Spillway, Rockfill 
Dam, Penstock, Power House, Tailrace. Its height is 202 
M., MSL. The dam is 55 M. high and the dam length is 
523 M., covering an area of 380 SQ.M. It has a reservoir 
capacity of 73.9 Million Cu.M. Penstock diameter 2,300 
MM.,150 M. length, Turbine capacity 7.5 MW. 2 unit. The 
water flow rate is 19.5 cubic meters per second. The 
water head pressure is 51.4 M.Head and has a capacity 
of 15 MW. output. 
 
PSMC Engagement: 
Review conceptual design, material and how-to 
installation of civil, electrical, drainage, firefighting and 
sanitary works. 
 
Work Period:  
July  2017 – December 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  

  โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงันํา้หว้ยลาํพนัตอนล่าง 
 
มูลค่าโครงการ:  
45  ลา้น ดอลลารส์หรฐั  
  
เจ้าของโครงการ:  
บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว จาํกดั 
 
ทีต้ั่งโครงการ:  
เขตสาละวนั สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ลักษณะโครงการ:  
เป็นแหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้าหลกั ประกอบดว้ย โครงสรา้ง และ
อาคาร ท่ีส ําคัญ  Homogeneous Earth Dam, Coffer Dam, 
Spillway, Rockfill Dam, Penstock, Power House, Tailrace 
เขื่อนสงูประมาณ 202 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล  ขนาดความ
สูงของเขื่อน 55 เมตร ยาว 523 เมตร ครอบคลุมพื ้นท่ี 380 
ตารางเมตร ท่ีมีความจขุองอ่างเก็บนํา้ท่ีปริมาตร 73.9 ลา้น ลบ.
เมตร Penstock ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 2,300 เมตร ยาว  150 
เมตร เครื่องกังหันนํา้ (Turbine) ขนาคความจุ 7.5 เมกกะวัตต ์
จาํนวน 2 ยูนิต อัตราการไหลของนํา้ 19.5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที  ความดันหัวนํา้ 51.4 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และกาํลังการ
ผลิตติดตัง้ 15 เมกกะวตัต ์ 
 
ความรับผิดชอบ PSMC: 
ตรวจสอบ ทบทวน แบบ Conceptual Design วสัด ุและวิธีการ
ติดตัง้ต่างๆ ของงานโครงสรา้ง งานระบบไฟฟ้า ระบบระบายนํา้ 
ระบบดบัเพลิง ระบบสขุาภิบาล 
 
ระยะเวลาดาํเนินการ:  
ก.ค.  2560 – ธ.ค..2563  
 
 
 
 

PENSTOCK 

POWER HOUSE 

SUBSTATION 

Lower Houay Lamphan Dam  

Lower Houay Lamphan Dam Grouting  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuvLqd7PzOAhXBqY8KHReBALYQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ounon19.com%2FSalavan.htm&usg=AFQjCNGN6IRaIbHMi4OF5a1cWcWjg7Sp1w
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Project Name:  
Feasibility Study for Preliminary Investment of Palm 
Residue Power Plants 
 
Owner (Representative): 
The department of alternative energy development 
and effiency (Responsibilities under consultants of 
technology Co., Ltd) 
 
Location:  
Southern of Thailand 
 
Project Description:  
Survey and collect preliminary data of palm oil 
industry to use palm oil residues as fuel in the area of 
interest. Survey and collect data of palm oil production 
and residue in 50 kilometers around the target palm oil 
mill. Analyze and assess potential of use of palm oil 
residues for power production. Analyze chemical and 
physical characteristic of palm oil residue for power 
production. Perform energy audit of the target palm oil 
mill. Study and design power system by use of palm 
oil residues and corresponding grid connection. Study 
and assess economics of investment plan. Study and 
outline loan palm form financial institutes. Assess the 
initial environmental examination of palm oil power 
plant code of practice of science and environmental 
ministry. 
 
PSMC Engagement:  
Project management, Collect preliminary data of palm 
oil industry. Assess potential of palm oil industry for 
power production from palm oil residues and 
determination of the target palm oil mills. Collect data 
from the target and other palm oil mills in 50 
kilometers radius. Analyze and assess energy use of 
the target palm oil mills. Design power system fuelled 
by palm oil residues. Assess investment palm. Assess 
barrier of investment. Study initial environmental 
examination of palm oil power plant. 
 
Work Period:  
September 2006 – September 2007 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :  
โครงการศึกษาความเหมาะสมกอนการลงทุนการผลิตไฟฟา
โดยใชชีวมวลเปนเชื้อเพลงิในโรงงานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
 
เจาของโครงการ:   
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (รับผิดชอบ
ภายใตบริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด   
 
ที่ต้ังโครงการ :  
เขตภาคใต 
 
ลักษณะโครงการ :  
1  สํารวจและรวบรวมขอมูลในการนําชีวมวล เสนใย 

เปลือกและกะลาปาลมเปนเช้ือเพลิงในพื้นที่ศึกษา 
2 สํารวจและรวบรวมขอมูลการผลิตและวัสดุเหลือใชจาก

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในรัศมี 50 กิโลเมตร  
3 วิเคราะหและประเมินศักยภาพวัสดุเหลือใชจากนํ้ามัน

ปาลมเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับการผลิตไฟฟา 
4 วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ  
5 วิเคราะหรายละเอียดการผลิตและการใชพลังงานของ

โรงงานเปาหมาย 
 
 
ความรับผิดชอบ :  
บริหารจัดการโครงการในการสํารวจ และรวบรวมขอมูล 
ออกแบบรายละเอียดระบบการผลติไฟฟา และการเช่ือมตอ
ระบบไฟฟากับระบบจําหนาย ประเมินความเหมาะสมของการ
ลงทุน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน ประชาสัมพันธ
และรับฟงความเห็นและประเมินผลการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกร รวมถึงการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรผล
การศึกษา  
 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน:  
กันยายน 2549 – กันยายน 2550 
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Project Name:   
Detailed Engineering Design for Cleaning up old 
Municipal Solid Waste Landfill Site and Opening Up 
New Site 
 
 
Owner (Representative):    
Nonthaburi Provincial Local Administration  
 
Location:  
Nonthaburi province 
 
 
Project Description:    
Cleaning up Old Municipal Solid Waste Landfill Site 
and Opening Up New Site. 
 
 
PSMC Engagement:  
Study and field survey of quantity and 
characteristics of solid waste; soil boring/testing for 
detailed engineering design for cleaning up old 
disposal site and detailed engineering design of new 
disposal site including economic and financial study. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงและปดสถานที่
กําจัดมูลฝอยเดิม และการออกแบบรายละเอียดระบบ
กําจัดมูลฝอยแหงใหม 
 
เจาของโครงการ:  
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
 
ที่ตั้งโครงการ:  
จังหวัดนนทบุรี 
  
 
ลักษณะโครงการ:  
ปรับปรุงและปดสถานที่ กําจัดมูลฝอยเดิม  และการ
ออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดมูลฝอยแหงใหม 
 
 
ความรับผิดชอบ PSMC:    
ศึกษา สํารวจ ภาคสนาม ปริมาณและคุณลักษณะขยะ 
เจาะสํารวจดินศึกษาการปนเปอนของดิน ออกแบบ
รายละเอียดปรับปรุงระบบกําจัดมูลฝอย  ศึกษาดาน
เศรษฐศาสตรและการเงิน 
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Project Name:   
Detailed Engineering Design for Coal 
Ash Landfill  
Owner (Representative):    
BLCP Power  Co.,Ltd.  
Location:  
Rayong 
  
Project Description:    
The Construction for Ash Landfill waste 
which burning coal stone and wood type 
fuels lab and bituminous coal   
 
PSMC Engagement:  
Engaged to survey to identify the 
potential areas for construction of pond 
ash landfill and prepare technical 
documentation for permit to 
transportation and waste disposal and 
the preliminary design of the Ash 
Landfill 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการออกแบบรายละเอียดพื้นท่ีฝงกลบเถาถานหิน  
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จํากัด 
 
ที่ตั้งโครงการ:  
จังหวัดระยอง 
  
ลักษณะโครงการ:  
เปนโครงการกอสรางบอฝงกลบกากขี้เถาจากการเผา
ไหมถาน หินแกลบ และเปลือกไม  ประเภทเชื้อเพลิง 
ถานหินบิทูมินัส 
 
ความรับผิดชอบ PSMC:    
ปรึกษาในการสํารวจเพื่อคัดเลือกพื้นท่ีสําหรับกอสราง
บอฝงกลบข้ีเถา จัดเตรียมเอกสารดานเทคนิคเพื่อ
ประกอบการขออนุญาตทําการขนสง และกําจัดกาก 
และทําการออกแบบเบือ้งตนของบอฝงกลบขี้เถา 
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Project Name:   
Industrial Waste Incinerator 
 
Owner (Representative):    
Department of Industrial Works 
 
Location:  
Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 
 
 
Project Description:    
Consultancy for inspection of construction drawing 
and construction supervision of industrial waste 
incinerator by using rotary klin with a capacity of 2 
tons/hr. for Department of Industrial Works 
 
PSMC Engagement:  
To review, recommend and inspect the construction 
drawing and calculation according to TOR.  
To recommend and/or approve the material for 
construction  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม 
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) 
 
เจาของโครงการ:  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ที่ตั้งโครงการ:  
นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ 
  
ลักษณะโครงการ:  
เปนโครงการลักษณะออกแบบรวมกอสราง (Turnkey 
Design&Construction) บนพื้นท่ีดินประมาณ 18 ไร
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซึ่ งสามารถเผาขยะ
อุตสาหกรรมไดท้ังในลักษณะของแข็ง ของเหลว กาก 
ของเสีย และถังบรรจุขยะของเสียอุตสาหกรรมขนาด 
200 ลิตร มีความสามารถในการเผาทําลายประมาณ 2 
ตัน/วัน 
 
ความรับผิดชอบ PSMC:    
ปรึกษา ตรวจสอบการออกแบบกอสราง และรายการ
กอสรางของโครงการ และควบคุมงานกอสราง 
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Project Name:   
Waste Transfer Station (New System) 
  
Owner (Representative):    
Solid Waste Disposal Division, Department of 
Environment, Bangkok 
 
Location:  
Nong Khaem Disposal Center, Nong Khaem, 
Bangkok 
 
Project Description:    
Construction of waste transfer station (new 
station) equiped with compactor system and 
related equipment, waste water treatment 
system and reused water system, road, 
drainage system, including utility system, e.g. 
weighbridges, automatic car washing 
system,etc. The capacity of station is a 
minimum of 2,000 tons per maximum 12 
operating hours in an area of approximation 
20 Rai.  
 
PSMC Engagement:  
Construction Supervision and Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการกอสรางสถานีขนถายมูลฝอย(ระบบใหม)   
 
เจาของโครงการ:  
กอง โ ร ง ง านกํ า จั ดมู ลฝอย  สํ า นั ก ส่ิ ง แวดล อม 
กรุงเทพมหานคร 
 
ที่ตั้งโครงการ:  
ศู นย กํ า จั ดมู ลฝอยหนองแขม  เ ขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 
  
ลักษณะโครงการ: 
เปนการกอสรางสถานีขนถายมูลฝอย (ระบบใหม) 
พรอมติดต้ังเคร่ืองอัดมูลฝอยเคร่ืองจักรอุปกรณงาน
ระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบนํานํ้ากลับมาใชใหม งาน
ถนน งานระบายนํ้าในโครงการ และกอสรางอาคาร
ประกอบอื่น ๆ ท่ีจําเปน โดยมีขนาดรับมูลฝอยจากรถ
เก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเขาเทและขนออกได
ไมนอยกวาวันละ 2,000 ตันตอการทํางานไมเกิน 12 
ชั่วโมง ในพื้นท่ี 20 ไร 
  

ความรับผิดชอบ PSMC:    
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาและ
ประสานงานกอสรางโครงการ 
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Project Name:   
Solid  Waste Incinerator Plant Project 
 
Owner (Representative):    
Sermsup Paisan Group 1999 Co.,Ltd. 
 
Location:  
Dongkorn Tambol, Chainat 
 
Project Description:    
Solid waste Incinerator plant make it 
necessary to run a reliable combustion 
system with extremely low flue gas emission 
values. Step by step.  
 Efficiency: 

A high plant efficiency increases the 
income from the energy sales. Especially 
with respect to additionally bought fuels 
every point of percentage in efficiency 
represents a few months shortened pay-
back time of investment.  

 Flexibility: 
Due to its natural origin, biomass is not 
homogenous in quality. Wet, dry, coarse, 
fine, contaminated with inert materials, the 
flexible EtaComb Combustion System 
offers a wide range in firing various fuel 
qualities with absolute reliability.  

 Quality of ash: 
Dry de-ashing and an outstanding burn out 
of the ash can provide a valuable by-
product. The costs of disposal are minimal.  

 Limitation of temperature: 
The innovative exhaust gas recirculation 
system reduces the heat losses of exhaust 
gas at the stack.  

PSMC Engagement:  
Study of detail project which consists of the 
environmental, air, noise, hydrology and 
water quality, ground water, surface water 
biological resources, transportation, social 
conditions occupational health and safety, 
Measures to monitor environmental Quality.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการโรงงานเตาเผาขยะแบบไรมลพิษเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา 
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท เสริมทรัพยไพศาล กรุป 1999 จํากัด 
  
ที่ตั้งโครงการ:  
ตําบลดงคอน  จังหวัดชัยนาท  
  
ลักษณะโครงการ:  
เปนการเผาแบบไรมลพิษ การปองกันกล่ินเปนระบบ 
VACUM จะดูดเอากลิ่นของขยะไปเปนเช้ือเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟา จากนั้นก็ใชความรอนจากการเผาและใช
อากาศเปนตัวชวยในการเผาขยะเผาความรอนที่ 800-
1500 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนความรอนที่สูง  ควบคุมดวย
ระบบคอมพิวเตอร สามารถส่ังการดึงอากาศท่ีเปนพิษ
ตางๆ มาเผาทําลายซํ้าจนกวาแกสพิษจะหมดไปทําใหไร
กล่ิน ไรควัน พื้นที่ในการสรางโรงงานฯ ประมาณ 35 ไร 
สามารถเผากําจัดขยะได 200 - 500 ตันตอวันและสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาจําหนาย ได 4 เมกกะวัตต ตอช่ัวโมง หรือ
ประมาณวันละ 600,000 บาท หรือ 
 
ความรับผิดชอบ PSMC:    
ศึกษารายละเอียดของโครงการ ประกอบดวย 
สภาพแวดลอมปจจบุัน ดานอากาศ เสียง  อุทกวิทยา 
และคุณภาพนํ้าผิวดิน นํ้าใตดิน ทรัพยากรชีวภาพ การ
คมนาคมขนสง  กากของเสียและขยะมูลฝอย สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การศึกษามาตรการปองกันและการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 
 
   



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
Project Name:   
Solid  Waste Incinerator Plant Project 
 
Owner (Representative):    
Sermsup Paisan Group 1999 Co.,Ltd. 
 
Location:  
Paisalee Amphoe, Nakornsawan 
 
Project Description:    
Solid waste Incinerator plant make it 
necessary to run a reliable combustion 
system with extremely low flue gas emission 
values. Step by step.  
 Efficiency: 

A high plant efficiency increases the 
income from the energy sales. Especially 
with respect to additionally bought fuels 
every point of percentage in efficiency 
represents a few months shortened pay-
back time of investment.  

 Flexibility: 
Due to its natural origin, biomass is not 
homogenous in quality. Wet, dry, coarse, 
fine, contaminated with inert materials, the 
flexible EtaComb Combustion System 
offers a wide range in firing various fuel 
qualities with absolute reliability.  

 Quality of ash: 
Dry de-ashing and an outstanding burn out 
of the ash can provide a valuable by-
product. The costs of disposal are minimal.  

 Limitation of temperature: 
The innovative exhaust gas recirculation 
system reduces the heat losses of exhaust 
gas at the stack.  

PSMC Engagement:  
Study of detail project which consists of the 
environmental, air, noise, hydrology and 
water quality, ground water, surface water 
biological resources, transportation, social 
conditions occupational health and safety, 
Measures to monitor environmental Quality.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการโรงงานเตาเผาขยะแบบไรมลพิษเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา 
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท เสริมทรัพยไพศาล กรุป 1999 จํากัด 
  
ที่ตั้งโครงการ:  
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
  
ลักษณะโครงการ:  
เปนการเผาแบบไรมลพิษ การปองกันกล่ินเปนระบบ 
VACUM จะดูดเอากลิ่นของขยะไปเปนเช้ือเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟา จากนั้นก็ใชความรอนจากการเผาและใช
อากาศเปนตัวชวยในการเผาขยะเผาความรอนที่ 800-
1500 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนความรอนที่สูง  ควบคุมดวย
ระบบคอมพิวเตอร สามารถส่ังการดึงอากาศท่ีเปนพิษ
ตางๆ มาเผาทําลายซํ้าจนกวาแกสพิษจะหมดไปทําใหไร
กล่ิน ไรควัน พื้นที่ในการสรางโรงงานฯ ประมาณ 35 ไร 
สามารถเผากําจัดขยะได 200 - 500 ตันตอวันและสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาจําหนาย ได 4 เมกกะวัตต ตอช่ัวโมง หรือ
ประมาณวันละ 600,000 บาท หรือ 
 
ความรับผิดชอบ PSMC:    
ศึกษารายละเอียดของโครงการ ประกอบดวย 
สภาพแวดลอมปจจบุัน ดานอากาศ เสียง  อุทกวิทยา 
และคุณภาพนํ้าผิวดิน นํ้าใตดิน ทรัพยากรชีวภาพ การ
คมนาคมขนสง  กากของเสียและขยะมูลฝอย สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การศึกษามาตรการปองกันและการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 
 
   



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Construction Supervision of Solar Farm (Area 4)  
Project 
 
Project Value:  
880 M฿. 
 
Owner (Representative):  
DEMCO (Public) Co.,Ltd. 
 
Location:  
Rojana Industrial Park, Ayuthaya 
 
Project Description:  
A total of Three (3) areas have been allocated for the 
Solar Farms. Eash of the three 8.0 MW. Solar Farms 
will supply electricity to the provincial Electricity 
Authority of Thailand ‘ s PEA 24kV Power grid. Grid 
connection for each site will be at different locations 
as determined by the PEA. 
 
PSMC Engagement:  
Construction supervision of Engineering works such 
as structural, HVAC, Sanitary, Fire protection, Power 
Generation, Incoming Power, Protective Earthing, 
Alarm/Security and communication, SCADA,   
 
 
Work Period:  
October 2012 and completed on  December 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการควบคุมงานกอสรางระบบพลังงานแสงอาทิตย  AREA 
4 
 
มูลคาโครงการ:  
880 ลานบาท  
เจาของโครงการ:  
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)     
ที่ต้ังโครงการ:  
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ลักษณะโครงการ:  
พ้ืนท่ีในการกอสรางระบบพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย 3 
พ้ืนท่ี โดยแตละพ้ืนท่ี มีขนาด 8.0 เมกกะวัตต ผลิตและสงจาย
กระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค รวม 24 เมกกะวัตต         
ความรับผิดชอบ PSMC:  
PSMC ดําเนินการควบคุมงานกอสรางวิศวกรรม ไดแก งาน
โครงสราง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง 
ระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ระบบสงจายไฟฟาขาเขา ระบบ
ปองกันกระแสไฟฟาลงดิน ระบบเตือน / ความปลอดภัย และ
ระบบส่ือสาร  
 
ระยะเวลาดําเนนิการ:  
1 ต.ค. 2555 – ธนัวาคม 2556 
 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Construction Supervision of Solar Farm (Area 3)  
Project 
 
Project Value:  
880 M฿. 
 
Owner (Representative):  
DEMCO (Public) Co.,Ltd. 
 
Location:  
Rojana Industrial Park, Ayuthaya 
 
Project Description:  
A total of Three (3) areas have been allocated for the 
Solar Farms. Eash of the three 8.0 MW. Solar Farms 
will supply electricity to the provincial Electricity 
Authority of Thailand ‘ s PEA 24kV Power grid. Grid 
connection for each site will be at different locations 
as determined by the PEA. 
 
PSMC Engagement:  
Construction supervision of Engineering works such 
as structural, HVAC, Sanitary, Fire protection, Power 
Generation, Incoming Power, Protective Earthing, 
Alarm/Security and communication, SCADA,   
 
 
Work Period:  
October 2012 and completed on  December 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการควบคุมงานกอสรางระบบพลังงานแสงอาทิตย  
AREA3  
มูลคาโครงการ:  
880 ลานบาท  
เจาของโครงการ:  
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)     
ที่ต้ังโครงการ:  
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ลักษณะโครงการ:  
พ้ืนท่ีในการกอสรางระบบพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย 3 
พ้ืนท่ี โดยแตละพ้ืนท่ี มีขนาด 8.0 เมกกะวัตต ผลิตและสงจาย
กระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค รวม 24 เมกกะวัตต         
ความรับผิดชอบ PSMC:  
PSMC ดําเนินการควบคุมงานกอสรางวิศวกรรม ไดแก งาน
โครงสราง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง 
ระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ระบบสงจายไฟฟาขาเขา ระบบ
ปองกันกระแสไฟฟาลงดิน ระบบเตือน / ความปลอดภัย และ
ระบบส่ือสาร  
 
ระยะเวลาดําเนนิการ:  
1 ต.ค. 2555 – ธนัวาคม 2556 
 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Construction Supervision of Solar Farm (Area 2)  
Project 
 
Project Value:  
880 M฿. 
 
Owner (Representative):  
DEMCO (Public) Co.,Ltd. 
 
Location:  
Rojana Industrial Park, Ayuthaya 
 
Project Description:  
A total of Three (3) areas have been allocated for the 
Solar Farms. Eash of the three 8.0 MW. Solar Farms 
will supply electricity to the provincial Electricity 
Authority of Thailand ‘ s PEA 24kV Power grid. Grid 
connection for each site will be at different locations 
as determined by the PEA. 
 
PSMC Engagement:  
Construction supervision of Engineering works such 
as structural, HVAC, Sanitary, Fire protection, Power 
Generation, Incoming Power, Protective Earthing, 
Alarm/Security and communication, SCADA,   
 
 
Work Period:  
October 2012 and completed on  December 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการควบคุมงานกอสรางระบบพลังงานแสงอาทิตย  
AREA2  
มูลคาโครงการ:  
880 ลานบาท  
เจาของโครงการ:  
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)     
ที่ต้ังโครงการ:  
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ลักษณะโครงการ:  
พ้ืนท่ีในการกอสรางระบบพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย 3 
พ้ืนท่ี โดยแตละพ้ืนท่ี มีขนาด 8.0 เมกกะวัตต ผลิตและสงจาย
กระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค รวม 24 เมกกะวัตต         
ความรับผิดชอบ PSMC:  
PSMC ดําเนินการควบคุมงานกอสรางวิศวกรรม ไดแก งาน
โครงสราง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง 
ระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ระบบสงจายไฟฟาขาเขา ระบบ
ปองกันกระแสไฟฟาลงดิน ระบบเตือน / ความปลอดภัย และ
ระบบส่ือสาร  
 
ระยะเวลาดําเนนิการ:  
1 ต.ค. 2555 – ธนัวาคม 2556 
 
 
 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Project Name:   
Design, Calculation and certify  of Monorail 6 Line 
Project 
 
 
Project Value:   
1,200,000 Bath 
 
Owner (Representative):  
Siam General Engineering Co.,Ltd.(SGE) 
 
Location: 
68 Soi Bangbon 3 Soi 5, Bangbon, Bangkok  
 
   
Project Description:  
Design, calculations and certify of Monorail 6 Line for 
the weight and performance engineering  
 
 
PSMC Engagement:    
Design,Calculation and Certify of  Monorail 6 Line as 
the following: 
- Set motor trolley and hoist. 
- Set the mounting rail, Monorail. 
- Set Motor driving the front and rear. 
- Set the swing weight of the front and back. 
- Structure of the carrying  vehicle and set the 

vehicle 
- Set the control panel. 
 
Work Period:    
May 2012 - July 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการออกแบบการออกแบบคํานวณและรับรองผลระบบราง 
Monorail 6 Line  
มูลคาโครงการ:  
1,200,000 บาท  
เจาของโครงการ:  
บริษัท สยามเจอเนอรรอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (SGE)  
ที่ต้ังโครงการ:  
68 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร   
ลักษณะโครงการ :   
ออกแบบคํานวณรับรองผลงานขนสงทางราง   เ พ่ือตองการ
รับรองการรับนํ้าหนักและการทํางานทางวิศวกรรม

ความรับผิดชอบ PSMC:    
ออกแบบ คํานวณรับรองผล งานขนสงทางราง ทางดาน
วิศวกรรมโดยมีรายละเอียดของงานตาง ๆ ดังน้ี  
- ชุดรอกเคลือ่นท่ีและมอเตอรขบัเคลื่อน  
- ชุดโครงสรางจับยึดราง Monorail  
- ชุดมอเตอรขับยกหนาและหลัง  
- ชุดสายสวิงรองรับนํ้าหนักท้ังหนาและหลัง  
- ชุดเรืองโครงสรางยกรถและชุดห้ิวรถ  
-ชุดตูไฟฟาควบคุมการทํางานกลองและรีโมทควบคุม  
 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
พฤษภาคม 2555 – ก.ค. 2555 
 
 

  
 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Project Name:   
Design, Calculation and certify  of Hanger 6 set 
Project. 
 
Project Value:   
1,500,000 Bath 
 
 
Owner (Representative):  
Siam General Engineering Co.,Ltd.(SGE) 
 
Location: 
68 Soibangbon 3 Soi 5, Bangbon, Bangkok  
 
 
Project Description: 
Design, calculations and certify of Monorail 6 Line for 
the weight and performance engineering  
 
 
PSMC Engagement:  
Design,Calculation and Certify of  Monorail 6 Line as 
the following: 
- Set motor trolley and hoist. 
- Set the mounting rail, Monorail. 
- Set Motor driving the front and rear. 
- Set the swing weight of the front and back. 
- Structure of the carrying  vehicle and set the 

vehicle 
 

Work Period:    
May 2012 - July 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการการออกแบบ คํานวณและรับรองผลระบบ Hanger 6 
เคร่ือง 
 
มูลคาโครงการ:  
1,500,000 บาท  
เจาของโครงการ:  
บริษัท สยามเจอเนอรรอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (SGE) 
 
ที่ต้ังโครงการ:  
68 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร  
 
ลักษณะโครงการ :   
ออกแบบคํานวณรับรองผลระบบ  Hanger 6 เคร่ือง   เ พ่ือ
ตองการรับรองการรับนํ้าหนักและการทํางานทางวิศวกรรม

ความรับผิดชอบ PSMC:    
ออกแบบ คํานวณรับรองผล ระบบ Hanger ทางดานวิศวกรรม
โดยมีรายละเอียดของงานตาง ๆ ดังน้ี  
- ชุดลอเคลื่อนท่ีและมอเตอรขับเคลื่อน  
- ชุดโครงสรางจับยึดราง Monorail  
- ชุดมอเตอรขับยกหนาและหลัง  
- ชุดสายสวิงรองรับนํ้าหนักท้ังหนาและหลัง  
- ชุดโครงสรางยกรถและชุดห้ิวรถ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
พฤษภาคม 2555 – ก.ค. 2555 
 
 
 



 

PSMC CO.,LTD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Phaseout the use of CFC-12 in Refrigerator Service 
Sector (Thailand ODS Phaseout Project (OTF 2196-
TH)  
Project Value:  
50 MB. 
 
Owner (Representative):  
Department of Industrial Works, Department of Skill 
Development, TMB Bank Public Company Limited 
and The World Bank  
 
Location:   
North, East, Northeast of Thailand   
 
Project Description:  
The Government of Thailand, through the 
Department of Industrial Works (DIW) has received 
an approval from the Multilateral Fund (MLF) to 
implement a program to phaseout the use of CFCs in 
the country by applying a combination of regulations, 
monitoring, and financial assistance. The program, 
which is called the National CFCs Phaseout Program 
(NCFCP), will be implemented through the World 
Bank which Procurement of consultants services will 
be done in accordance with the World Bank 
Guidelines on Selection and Employment of 
Consultants by the World Bank Borrowers” published 
by the Bank in January 1997, revised September 
1997, January 1999 and May 2002 (The Consultant 
Guideline).  
 
PSMC Engagement:  
Task 1: Verification of Applications and Supporting 

Documents 
Task 2: Distribution of Voucher, Inspection of RSS 

Service Shops and Signing of Letter of 
Intent 

Task 3: Facilitate Procurement of Equipment Using 
Scheme 

Task 4: Follow-up and Monitoring on Equipment 
Delivery and Hand-on Training 

Task 5: Communication with RSS Service Shops 
Task 6: Facilitate Disbursement of Voucher 
 
Work Period:   
November 2008-June 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการลดและเลกิใชสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนใน
ภาคการซอมบํารุงตูเย็นท่ีใชในบานเรือน และตูเย็น/ตูแชท่ีใช
ในเชิงพาณิชย เพื่อลดและเลิกใชสารทําความเย็น R-12 
 
มูลคาโครงการ:  
50,000,000 บาท  
 
เจาของโครงการ:  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมกับธนาคารโลก ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
ลักษณะโครงการ:     
เปนการใหความชวยเหลือผูประกอบการรานซอมบํารุง  ฯ ให
ลดปริมาณการใชสาร R-12 โดยจะเสริมสราง ความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองในการซอมบํารุงท้ังท่ีใชสาร R-12 และท่ีใชสาร
ทดแทน R-134a และการจัดซ้ืออุปกรณท่ีจําเปนตอการซอม
บํารุง ไดแก ปมสูญญากาศ เกจวัดความดัน เครื่องมือเจาะ
ทอ เครื่องตรวจรอยรั่วซึม และอุปกรณเติมสารทําความเย็น 
จํานวน 815 ราน  
 
ความรับผิดชอบ PSMC:  
- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารของรานซอมบํารุง ฯ ท่ีเขา

รวมโครงการ  
- ตรวจสอบรานซอมบํารุง ฯ ณ.สถานประกอบการ ตาม

เงื่อนไข แจกบัตรกํานัล  
- ตรวจสอบและถายรปูเครือ่งมอืและการอบรมการใช

เครื่องมือ ณ.สถานประกอบการ   
- ตรวจสอบความพึงพอใจของรานซอมบํารุง ฯ กับ

เครื่องมือท่ีไดรับ และการบริการหลังการขายของผูแทน
จําหนาย  

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงนิของผูแทนจําหนาย  
- จัดทําเอกสารตาง ๆ และประสานงานโครงการกับทุก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
พฤศจิกายน 2551– มถินุายน 2553 
 
 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Bongkot Vibration Study Site Visit Report  
 
Project Value:  
50 M฿. 
 
Owner (Representative):  
Worley Parsons (Thailand) Limited. 
 
Location:  

 
Bongkot offshore Site.   

Project Description:  

 

PTTEP intends to reduce the vibration of equipment, 
piping and structure at Bongkot Complex: Production 
Platform (PP) Sour Production Platform (SPP) and 
Riser Platform (RP). 

PSMC Engagement:  
- To measure the vibration of equipment, piping 

spools and structures.  
- Analyze the source of vibration, the magnitude of 

vibration, the stress and strain level, and then 
perform fatigue analysis for system to evaluate the 
fatigue life. 

 
Work Period:  
August - October 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
Bongkot Vibration Study Site Visit Report  
 
มูลคาโครงการ:  
50 ลานบาท 
 
เจาของโครงการ:  
Worley Parsons (Thailand) Limited. 
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
Bongkot offshore Site
 

  

ลักษณะโครงการ :  
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  มี
วัตถุประสงคท่ีจะลดการสั่นสะเทือนของอุปกรณ,ทอ, และ
โครงสราง  
 
ความรับผิดชอบ PSMC:  
- To measure the vibration of equipment, piping spools 

and structures.  
- To analyze the source of vibration, the magnitude of 

vibration, the stress and strain level, and then 
perform fatigue analysis for system to evaluate the 
fatigue life. 

 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
ส.ค. – ต.ค. 2551 

 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Debottle Neck (DBN) to 250 KTA Project 
 
Project Value:  
1,600 M฿. 
 
Owner (Representative):  
Bayer Thai Co.,Ltd. 
 
Location:  
Map Ta Phut, Rayong 
 
Project Description:  
The project objective is to increase production of 
polycarbonate to 250 kilo ton and upgrade 
infrastructure. The project will modify and add some 
new machine in the existing facilities e.g. 
- PC Plant: Phosgene units, reaction units, 

extractions units, pre-concentration units, extrusion 
units. 

- BPA Plant: reactor units, desorber units. 
- Infrastructure: CO Supply, plant air, conveys air 

system, tower water, chillers steam, plant water, 
wastewater system.  

PSMC Engagement:  
Activities consultation, project planning, design & 
calculation, construction, demolition & modification 
supervision, test & inspection and commissioning. 
Detail of works are as follows: 
- Review and certify the designed document and 

drawing and technical advice e.g. for construction 
of process floe diagram (PFD), Piping & 
Instrument Diagram (P&ID), Layout, calculation 
sheets. 

-   Equipments installation supervision. 
-   Equipments installation quality control. 
-   Review and certify the construction drawing e.g. as 

built of PFD, P&ID, Layout. 
-   Review and certify the test & commissioning of the 

plant. 
-   Review and certify the safety hazardous. 
-   Process start up operation. 
-   Review plant layout according to Thai Law (Act, 

Regulation, Announcement) e.g. Factory Act., 
Environmental Act. 

-    Legal services by certify application for the plant 
operation permit to Industrial estate authority of 
Thailand (IEAT), related document e.g. calculation 
of waste treatment, air treatment, machines layout 
and equipment lists.  

Work Period:  
April 1, 2006-August 31, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการขยายกําลงัการผลติ 250 KTA  
 
มูลคาโครงการ:  
1,600 ลานบาท 
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด  
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 
 
ลักษณะโครงการ:  
โครงการมีวัตถุประสงคท่ีจะเพิ่มกําลังการผลิตโพลีคารบอเนต 
เปน 250 กิโลตันตอป และปรับปรุงโครงสราง โครงการน้ีจะ
ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ไดแก  
- โรงงาน Poly Carbonate ประกอบดวย Phosgene units, 

Reaction units, Extractions units, Pre-concentration 
units, Extrusion units 

- โรงงาน Bisphenol ประกอบดวย Reactor units, 
Disrober units 

- งานสาธารณปูโภค ประกอบดวย ระบบจายกาซ
คารบอนไดออกไซด ระบบโรงผลติอากาศ ระบบขนสง
อากาศอัด ระบบนํ้าใช ระบบทําความเย็น ระบบไอนํ้า 
ระบบโรงผลิตนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสีย  

 
ความรับผิดชอบ PSMC:      
PSMC ไดดําเนินการ ดังน้ี  
- ตรวจสอบการออกแบบกระบวนการผลติใหม  
- ใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคในกระบวนการผลิต 
- การทดสอบระบบ 
- การใหคําแนะนําการติดตั้งกระบวนการผลิต 
- การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง 
- การใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการควบคุมและรับ

ขอมูล รวมถึงการตรวจติดตามการผลิต โดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร โดยการควบคุมระยะไกลสูหองควบคุม
สวนกลาง 

- การวิเคราะหการใชพลงังานและการกําหนดมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน  

- การเริ่มเดินเครื่องการผลิต  
- การรับรองเอกสาร การขออนุญาตการดําเนินการผลิต โดย

ย่ืนตอการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
1 เมษายน 2549 – 31 สิงหาคม 2549 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Increase production palm oil of Morakot Industries  
 
Project Value:  
700 M฿. 
 
Owner (Representative):  
Morakot Industries Public Co.,Ltd. 
 
Location:  
Poochasamingphrai Rd., Samutprakarn 
 
Project Description:  
The project objective is to increase production of plant 
which consists of process equipment as following: 
- Machine capacity 0.5-1,170 hp., total 5,130 hp, 

total 70 units. 
- Production purifier system 
- Chill water system and cooling system 
- Conveyer system 
- Packaging system 
- Filtrated water system capacity 60 m3

- Water purifier 300 m
/d. 
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- Wastewater treatment plant 200 m
/d. 

3

 
/d.  

PSMC Engagement:  
Activities consultation, review design & calculation, 
supervision and inspection, detail of works are as 
follow:- 
- Review and certify the designed and drawing of 

machine layout. 
- Process technical advice. 
- Field inspection installation. 
- Review and certify the waste treatment, air 

treatment, and a machine list. 
- Legal service by certify in an application for the 

operational plant permit to Department of Industrial 
Works. 

 
Work Period:  
March 6,2006-May 20, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการขยายกําลังผลิตนํ้ามันพืชมรกต 
 
มูลคาโครงการ:  
งบประมาณในการดาํเนินการ ประมาณ 700 ลานบาท  
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท อุตสาหกรรมนํ้ามันพืชมรกต จํากัด (มหาชน) 
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
ถนนปูเจาสมิงพราย จ.สมทุรปราการ 
 
ลักษณะโครงการ:  
โครงการมีวัตถุประสงคดําเนินการขยายกําลังผลิตนํ้ามันพืช
มรกตในพื้นท่ีโรงงานโดยกระบวนการผลิตของโรงงาน
ประกอบดวย ดังน้ี  
- เครื่องจักร อุปกรณ ขนาด 0.5-1 ,170 แรงมา รวม 5 ,130 

แรงมา จํานวน 7รายการ 
- ระบบผลิตนํ้ามันพืชบริสุทธิ์ ระบบนํ้าเย็น และระบบหลอ

เย็น 
- ระบบลําเลียง 
- ระบบบรรจุ 
- ระบบนํ้ากรอง ขนาด 60   ลบ.เมตร/วัน  
- ระบบผลิตนํ้าดี ขนาด 300 ลบ.เมตร/วัน 
- ระบบบําบัดนํ้าเสีย ขนาด  200 ลบ.เมตร/วัน  
โดยทางโครงการตองการใหท่ีปรึกษาดําเนินงานใหคําปรึกษา 
ตรวจสอบ และรับรองผลการดําเนินการ  
 
ความรับผิดชอบ PSMC:      
PSMC ไดดําเนินการโดยมีรายละเอียดการใหบริการ ดังน้ี  
- การตรวจสอบและรับรองแบบ การวางผังเครื่องจักร และ

อุปกรณตาง ๆ ในกระบวนการผลิต  
- การใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคในกระบวนการผลิต  
- การตรวจสอบการติดตั้งกระบวนการผลิต  
- การตรวจสอบการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย  
- การวิเคราะหการใชพลงังาน และการกําหนดมาตรการการ

ประหยัดพลังงาน  
- การใหคําปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานในกระบวนการ

ผลิต  
- การรับรองเอกสาร การขออนุญาตการดําเนินการผลิตโดย

ย่ืนตอกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
6 มีนาคม 2549 – 20 พฤษภาคม 2549 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Increase production palm oil of J.B.T. Industrial Project 
 
Project Value:  
10 M฿. 
 
Owner (Representative):  
J.B.T. Industrial Co.,Ltd. 
 
Location:  
Laemchabang Industrial Estate, Chonburi 
 
Project Description:  
J.B.T. Industrial (JBT) is a manufacturer of polyvinyl 
chloride polymer (PVC) 

 

in an area of approx. 420 
sq.m. which is one building and mezzanine, where 
PVC production scale of 3.75 tons per year    

PSMC Engagement:  
Activities consultation, review design & calculation, 
supervision and inspection, detail of works are as 
follow:- 
- Review and certify the designed and drawing of 

machine layout. 
- Process technical advice. 
- Field inspection installation. 
- Review and certify the waste treatment, air 

treatment, and a machine list. 
- Legal service by certify in an application for the 

operational plant permit to Department of Industrial 
Works. 

 
Work Period:  
March 25,- April 20, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อโครงการ:  
โครงการตรวจสอบ และรบัรองแบบสาํหรบัการขยายกําลงัผลติ
เม็ดพีวีซี 
 
มูลคาโครงการ:  
10 ลานบาท 
 
เจาของโครงการ:  
บรษิทั เจ.บี.ที. อินดัสเทรียล จํากัด   
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
227-227/1 ม.3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง     
ต.ทุงสุขลา อ.ศรรีาชา  จ.ชลบุร ี20110 
 
ลักษณะโครงการ:  
เปนโรงงานผลิตเม็ดพีวีซี บนพื้นท่ี 420 ตารางเมตร เปนอาคาร
ช้ันเดียว มีช้ันลอยบางสวน โดยอาคารผลิตเม็ดพีวีซีแบงสวนมา
จากอาคารคลังวัตถุดิบ มีจํานวนเครื่องจักร หลัก 3 เครื่อง 
กําลังการผลิต 3.75 ตันตอป  
 
ความรับผิดชอบ PSMC:      
PSMC ไดดําเนินการโดยมีรายละเอียดการใหบริการ ดังน้ี  
- การตรวจสอบและรับรองแบบ การวางผังเครื่องจักร และ

อุปกรณตาง ๆ ในกระบวนการผลิต  
- การใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคในกระบวนการผลิต  
- การตรวจสอบการติดตั้งกระบวนการผลิต  
- การตรวจสอบการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย  
- การวิเคราะหการใชพลงังาน และการกําหนดมาตรการการ

ประหยัดพลังงาน  
- การใหคําปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานในกระบวนการ

ผลิต  
- การรับรองเอกสาร การขออนุญาตการดําเนินการผลิตโดย

ย่ืนตอกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ:  

25 มีนาคม 2551 – 20 เมษายน 2551 

 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Name:  
Detail Energy Audit and Analysis for Walailuk University 

 
Project Value:    
850,000 Baht 

 
Owner (Representative):  
Walailuk University 

 
Location:   
Tasala , Nakornsrithammarat 

 
Project Description:  
Each building consist of 64 educational buildings, total floor 
area of 259,862.55 sq.m. which have total transformer 
capacity 12,567,600 kWh, total split type air condition 1,898 
units, total capacity 4646.6 ton, total chiller 4 unit, total 
capacity 400 ton 3,531,451.41 kWh 

 
PSMC Engagement:    
Implemented detail energy audit and analysis, to evaluate 
the energy saving potential of building through various 
energy conservation measures. The return on investment of 
each measure being evaluated in both financial and 
economic point of view. Then, the detail of improvement of 
cost-effective measure also present in form of technical 
drawing for implementation. 

 
Work Period:    
January-March 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการ ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด
ของมหาวิทยาลยั  วลยัลกัษณ 
 
มูลคาโครงการ:  
850,000 บาท 
 
เจาของโครงการ:  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (รับผิดชอบภายใตบริษัท การจัดการ
สิ่งแวดลอมหาดใหญ จํากัด 
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
อาํเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ลักษณะโครงการ:     
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณเปนหนวยงานราชการ มจีาํนวน
อาคารท้ังสิ้น 64 อาคาร มีพื้นท่ีใชสอยรวม 259 ,862.55 ตาราง
เมตร มีปริมาณการใชไฟฟา 12,567,600 kWh/ป 
 
ความรับผิดชอบ PSMC:  
PSMC ไดดําเนินการตรวจวัด และวิเคราะหการใชพลังงานของ
อาคาร รวมถึงการจัดทําเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงาน
ของอาคาร  ตลอดจน การจัดฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน
ใหกับบุคลากร และเจาหนาท่ีภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
มกราคม – มีนาคม 2551 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
Study design demonstrate power  plant  from isolation 
caasva 
 
Project Value:  
The department of alternative energy development 
and effiency (Responsibilities under consultants of 
technology Co., Ltd) 
 
Owner (Representative): 
 
 
Location:  
Province in East West and East of Thailand 
 
Project Description:  
Power  plant is main target for study. Location is in 
Nakornratchasima. The collection of biomass fuels 
within 50 km radius In study select location , design 
power plant details, financial analysis include 
environmental impact assessment for assess the 
suitability of the project in both technical , investment 
and environmental. 
 
PSMC Engagement:  
Project management in the survey and data 
collection , detailed design of electrical power systems 
and connectivity and electrical distribution 
systems,assess the suitability of investments , 
environmental impact assessment , promote and 
comment and evaluate the involvement of citizens and 
organizations include seminars to publish the study 
results. 
  
Work Period:  
1 January  2006 – 10 June 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ :  
โครงการศึกษาออกแบบโรงไฟฟาสาธิตจากเหงามันสําปะหลัง  
 
เจาของโครงการ:   
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   
 
ท่ีต้ังโครงการ :  
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
 
ลักษณะโครงการ :  
โรงไฟฟาเปนเปาหมายหลักท่ีทําการศึกษา จะตั้งอยูในเขต
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวบรวมเช้ือเพลิง ชีวมวลในรัศมี 50 
กิโลเมตรมาใชงาน ในการศึกษาไดดําเนินการคัดเลือกท่ีตั้ง 
และการออกแบบรายละเอียดโรงไฟฟา การวิเคราะหดาน
การเงิน รวมถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของโครงการท้ังในดานเทคนิค ดานการ
ลงทุน และดานสิ่งแวดลอม 
 
ความรับผิดชอบ :  
บริหารจัดการโครงการในการสํารวจ และรวบรวมขอมูล 
ออกแบบรายละเอียดระบบการผลิตไฟฟา และการเช่ือมตอ
ระบบไฟฟากับระบบจําหนาย ประเมนิความเหมาะสมของการ
ลงทุน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ประชาสัมพันธ
และรับฟงความเห็นและประเมินผลการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกร รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรผล
การศกึษา  
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน:  
4 มีนาคม 2548 – 3 พฤษภาคม 2549 
 

 

 

 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
The Operational Directing by Controlled Mechanical 
Profession Project  
Project Value:  
The registered capital is 7,441 M฿. 
 
Owner (Representative):  
Bayer Thai Co.,Ltd.  
Location:  
Map Ta Phut, Rayong  
Project Description:  
The project objective is to provide mechanical 
engineer to perform the function of administration for 
the BTC’s production plants which consists of: 
-    Machines system over 500 KW. about 21 systems. 
-    Pressure Vessels over 13 bar over 10 m3

-    Refrigeration over 500 kw. = 3 x 2,500 kw., 2 x 
2,890 kw. 

 about 
222 vessels. 

-    Piping System 
-    Energy consumption, power 450,000 kWh/d, raw 

material 14,000 m3/d, gases 50,000 m3

The aim of the project is making the plants to comply 
with the article of the council of engineers governing 
standards of Engineering profession B.E.2547 item 
3(6). 

/d, steam 
10-70 bar 1,950 t/d. 

 
PSMC Engagement:  
Activities i.e. consultation, project administration or 
directing of the operation, utilization and maintenance 
and energy consumption of  Production plant such as 
Bisphenol A plant, Poly Carbonate plant and 
Compounding plant. Detail of works is as follows: 
- Review and certify the operational and 

maintenance manual. 
- General consulting on technical mater to BTC’s 

staffs. 
- Equipment installation supervision. 
- Process controlling data acquisition and monitoring 

everything of process equipment by remote from 
central control room by computer technology. 

- Analysis plant database via Lotus Notes. 
- Process start up operation after yearly 

maintenance shutdown. 
- Energy analysis and conservation set up program 
- Consulting on energy management and 

construction to mechanical engineer, 
- Legal service by certify in an application for plant 

operation permit to the Engineer Act B.E.2542 
 
Work Period:  
March 1,2006 and completed on November 14,2006 
 

ชื่อโครงการ:  
โครงการอํานวยการควบคุมการใชงานโดยวิศวกรเครื่องกล 
 
มูลคาโครงการ:  
ตามทุนจดทะเบียน 7,441 ลานบาท 
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (รับผิดชอบภายใต บริษัท ซี โอ ยู จํากัด) 
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 
 
ลักษณะโครงการ:  
โครงการมีวัตถุประสงคท่ีจะจัดหาวุฒิวิศวกรเครื่องกล เพื่อทํา
หนาท่ีอํานวยการควบคุมการใชงานเครื่องจักร และอุปกรณใน
กระบวนการผลิตของโรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
- ถังรับความดันมากกวา 13 บาร  ขนาดมากกวา 10 ลบ.ม.  

จํานวน 222 ถัง 
- ระบบไอนํ้าความดัน  ขนาด 10-70 บาร จํานวน 1,950 ตัน/

ช่ัวโมง 
- กาซในการผลติ จํานวน 50,000 ลบ.ม./วัน 
- ระบบทอลําเลียงตาง ๆ จํานวน 1,500 ระบบ 
- ระบบคอมพิวเตอร ควบคุมระยะไกล จํานวน 1 ระบบ 
- ระบบทําความเย็น ขนาด 3 x 2,500 และ 2 x 2,890 KW  
โดยทางโครงการตองการใหการดําเนินงานเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิศวกรควบคุม พ.ศ.2547 ขอ 3(6) 
 
ความรับผิดชอบ PSMC:        
PSMC ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิศวกรควบคุม โดย
ใหคําปรึกษาการอํานวยการควบคุมการใชงาน รวมถึงการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณในกระบวนการผลิตตาง ๆ 
ไดแก โรงงาน Bisphenol A โรงงาน Poly Carbonate โรงงาน 
Compounding ซ่ึงมีรายละเอียดของการใหบริการ ดังน้ี  
- ตรวจสอบการและรับรองคูมือการใชงาน และการ

บํารุงรักษาในเครื่องจักร และอุปกรณในกระบวนการผลิต  
- ใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคในเครื่องจักร และอุปกรณใน

กระบวนการผลติ  
- การเดินเครื่องและการบํารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ

ในกระบวนการผลติ  
- การใหคําแนะนําการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณใน

กระบวนการผลติ  
- การควบคุมคุณภาพการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณใน

กระบวนการผลติ 
- การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการควบคุม การรับขอมูล 

และการตรวจติดตามการใชงานโดยการควบคุมระยะไกลสู
หองควบคุมสวนกลาง  

- การเดินเครื่องจักร เครื่องจักร และอุปกรณในกระบวนการ
ผลิต หลังจากการหยุดบํารุงรักษารายป  

- การวิเคราะหการใชพลงังานและการกําหนดมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน  

- การใหคําปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานในเครื่องจักร 
และอปุกรณในกระบวนการผลติ  

- การรับรองเอกสาร การขออนุญาตการดําเนินการผลิต โดย
ย่ืนตอการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
1 มีนาคม 2549 – 14 พฤศจิกายน 2549 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Name:  
The Operational Directing by Controlled Electrical 
Profession Project  
Project Value:  
The registered capital is 7,441 M฿.  
Owner (Representative):  
Bayer Thai Co.,Ltd. 
 
Location:  
Map Ta Phut, Rayong  
Project Description:  
The project objective is to provide electrical engineer 
to perform the function of administration for the BTC’s 
production plants which consists of: 
-     Transformer over 1,000 KVA 26 units 
-    Substation about 30 MW. 115/22 KV., 22KV/380V. 

5 units 
-    Variable speed drive of motor control over 1,000 

KVA. 5 units 
-   Electrical Motor over 1,000 KVA.5 units 
-    Switchgear over 22 KV. or over 1,000 KVA.18units 
-   Fire alarm system  
-   Supervisory control and data acquisition system 

(SCADA) 
The aim of the project is making the plants to comply 
with the article of the council of engineers governing 
standards of Engineering profession B.E.2547 item 
3(6). 
 
PSMC Engagement:  
Activities with the comply to Engineering Act.2547 i.e. 
consultation,  project administration or directing of the 
operation, utilization and maintenance of Production 
plant such as Biphenol A plant, Poly Carbonate plant 
and Compounding plant. Detail of works is as follows: 
- Review and certify the operational and 

maintenance manual. 
- Electrical technical advice. 
- Instrument installation supervision. 
- Computer technology controlling by supervisory 

controlling and data acquisition system and 
monitoring by remote from central control room. 

- Analysis plant database via Lotus Notes. 
- Power energizes after shut down yearly 

maintenance. 
- Energy analysis and conservation set up program 
- Consulting on electrical energy management and 

construction to electrical engineer, 
- Legal service by certify in an application for plant 

operation permit to the Engineer Act B.E.2542  
Work Period:  
March 1,2006 and completed on November 14,2006 
 
 
 

ชื่อโครงการ:  
โครงการอํานวยการควบคุมการใชงานโดยวิศวกรไฟฟา 
 
มูลคาโครงการ:  
ตามทุนจดทะเบียน 7,441 ลานบาท 
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (รับผิดชอบภายใต บริษัท ซี โอ ยู จํากัด) 
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 
 
ลักษณะโครงการ:  
โครงการมีวัตถุประสงคท่ีจะจัดหาวุฒิวิศวกรไฟฟา เพื่อทํา
หนาท่ีอํานวยการควบคุมการใชงานระบบไฟฟากําลังของ
โรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
- สถานีไฟฟายอย 30 MW ขนาด 115/22” จํานวน 1 สถานี  
- สถานีไฟฟายอย ขนาด 22 KW/380V. จํานวน 1 สถานี  
- หมอแปลงไฟฟา  ขนาดมากกวา 1 ,000 KVA จํานวน  26 

หนวย 
- ระบบปรบัรอบมอเตอร  ขนาดมากกวา 1 ,000 KVA จํานวน 

5 หนวย 
- มอเตอร ขนาดมากกวา 1,000 KVA จํานวน 5 หนวย 
- สวิทซเกียร 22 KV ขนาดมากกวา 1 ,000 KVA จํานวน 18 

หนวย 
- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จํานวน 1 ระบบ 
- ระบบคอมพิวเตอร ควบคุมระยะไกล จํานวน 1 ระบบ 
โดยทางโครงการตองการใหการดําเนินงาน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิศวกรควบคุม พ.ศ.2547 ขอ 3(6)  
 
ความรับผิดชอบ PSMC:  
PSMC ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิศวกรควบคุม โดย
ใหคําปรึกษาการอํานวยการควบคุมการใชงาน รวมถึงการ
บํารุงรักษาโรงงานผลิตตาง ๆ ไดแก โรงงาน Bisphenol A 
โรงงาน Poly Carbonate โรงงาน Compounding ซ่ึงมี
รายละเอียดของการใหบริการ ดังน้ี  
- ตรวจสอบการและรับรองคูมือการใชงาน และการ

บํารุงรักษาในระบบไฟฟากําลัง 
- ใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคในระบบไฟฟากําลัง 
- การใหคําแนะนําการติดตั้งระบบไฟฟากําลัง 
- การควบคุมคุณภาพการติดตั้งระบบไฟฟากําลัง 
- การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการควบคุม การรับขอมูล 

และการตรวจติดตามการใชงานโดยการควบคุมระยะไกลสู
หองควบคุมสวนกลาง  

- การเดินเครื่องจายกระแสไฟฟาของระบบการผลิต หลังจาก
การหยุดบํารงุรกัษารายป  

- การวิเคราะหการใชพลงังานและการกําหนดมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน  

- การใหคําปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟา
กําลัง 

- การรับรองเอกสาร การขออนุญาตการดําเนินการผลิต โดย
ย่ืนตอการนิคมอุตสาหกรรม 

   มาบตาพุด  
 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
1 มีนาคม 2549 – 14 พฤศจิกายน 2549 
 
 
 



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Name:  
A Study of Verify Assessment and Safety Program in Ethanol  
Manufacturing Project (Kalasin Province) 
 
Project Value:  
1,000 M฿. 
 
Owner (Representative):  
Petrogreen Co.,Ltd. 
 
Location:  
Amphoe Kuchinarai, Kalasin Province. 

 
Project Description:  
This company produces Ethanol Manufacturing by using 
Clarified Juice and Molasses as the raw material where 
ethanol productions scale of 200,000 liters per day. 

 
PSMC Engagement:  
The study of safety program in Ethanol Manufacturing for 
using fuel.  Detail of works is as follows: 
- Assessment production and quality using ethanol fuel. 
- Verify and installation of electric power system. 
- Suggestion for instrument installation supervision of 

electric power system. 
- Suggestion for installation supervision and maintenance 

of electric power system. 
- Verify and monitoring of steam energy system. 
- Suggestion for instrument installation supervision of 

steam energy system 
- Suggestion for installation supervision and maintenance 

of steam energy system. 
- Verify of electric energy system. 
- Verify of steam energy system. 
- The assessment of using ethanol as renewable energy. 
- Risk analysis and assessment. 
- Risk controlled plan. 
- Work controlled plan. 
- Emergency plan. 
- Explanation of the safety inspection checklist in Ethanol  

Manufacturing 
 

Work Period:  
September 14, 2007 and completed on October 31, 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ:  
โครงการศึกษามาตรการ ตรวจสอบ ประเมินผล และความ
ปลอดภัยของโรงงานผลิต   เอทานอลเปนเชื้อเพลิง จ.กาฬสินธุ  
มูลคาโครงการ:  
1,000 ลานบาท  
เจาของโครงการ:  
บริษัท เพโทรกรีน จํากัด   
ที่ต้ังโครงการ:  
99 หมูท่ี 1 ถนนบัวขาว – โพนทอง ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉิ
นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ  
ลักษณะโครงการ:  
เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจผลิตเอทานอล โดยใชออยเปนวัตถุดิบ 
จํานวน 800,000 ตันตอป มีกําลังการผลิต  200,000  ลิตรตอ
วัน     
ความรับผิดชอบ PSMC:     
ดําเนินการศึกษามาตรการ ตรวจสอบ ประเมินผล และความ
ปลอดภัยของโรงงานผลิต เอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง โดยมี
รายละเอียดการบริการ ดังน้ี 
- ประเมินผลการผลิตและคุณภาพการใชงานในการนํามาใช

เปนเชื้อเพลิง 
- การตรวจสอบ การติดต้ัง ระบบไฟฟากําลัง  
- การใหคําแนะนําในการควบคุมการใชงานของระบบไฟฟา

กําลัง 
- การใหคําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟากําลัง 
- การตรวจสอบ การติดตาม ระบบพลังงานไอนํ้า  
- การใหคําแนะนํา ควบคุม ระบบพลังงานไอนํ้า  
- การใหคําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณระบบไอนํ้า  
- การตรวจสอบการใชพลังงานดานไฟฟา 
- การตรวจสอบการใชพลังงานดานไอนํ้า  
- การประเมินผลการใชงานของเอทานอลเปนพลังงาน

เชื้อเพลิงทดแทน 
- การวิเคราะหและประเมินความเส่ียง 
- การจัดทําแผนควบคุมความเส่ียง 
- การจัดทําแผนควบคุมการปฎิบัติงาน 
- การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
- การชี้แจงผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการควบคุม

ความปลอดภัยภายในโรงงาน ภายหลังไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ   

ระยะเวลาดําเนินการ:  
14 กันยายน 2550 – 31 ตุลาคม 2550  



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Name:  
A Study of Verify Assessment and Safety Program in 
Ethanol Manufacturing Project (Chaiyapoom Province) 
 
Project Value: 
1,000 M฿. 
 
Owner (Representative):  
Petrogreen Co.,Ltd. 
 
Location: 
Amphoe Phukieaw, Chaiyapoom Province 
 
Project Description:  
This company produce Ethanol Manufacturing by using 
Clarified and Molasses as the raw material where ethanol 
production scale of 400,000 liters per day. 
 
PSMC Engagement:  
The study of safety program in Ethanol Manufacturing for 
using ethanol fuel.  Detail of works is as follows: 
- Assessment production and quality using ethanol fuel. 
- Verify and installation of electric power system. 
- Suggestion for instrument installation supervision of 

electric power system. 
- Suggestion for installation supervision and maintenance 

of electric power system. 
- Verify and monitoring of steam energy system. 
- Suggestion for instrument installation supervision of 

steam energy system 
- Suggestion for installation supervision and maintenance 

of steam energy system. 
- Verify of electric energy system. 
- Verify of steam energy system. 
- The assessment of using ethanol as renewable energy. 
- Risk analysis and assessment. 
- Risk controlled plan. 
- Work controlled plan. 
- Emergency plan. 
- Explanation of the safety inspection checklist in Ethanol  

Manufacturing 
 

Work Period:  
September 14,2007 and completed on October 31,2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการ ศึกษามาตรการ ตรวจสอบ ประเมินผล และความ
ปลอดภัยของโรงงานผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิง จ.ชัยภมูิ 
 
มูลคาโครงการ:  
1,000 ลานบาท  
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท เพโทรกรีน จํากัด  
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
99 หมูท่ี 10  ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 
ลักษณะโครงการ:  
เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจผลิตเอทานอล โดยใชนํ้าออย และ
กากนํ้าตาลเปนวัตถุดิบ มีกําลังการผลิต  400,000  ลิตรตอวัน    
 
ความรับผิดชอบ PSMC:  
ดําเนินการศึกษามาตรการ ตรวจสอบ ประเมินผล และความ
ปลอดภัยของโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเช้ือเพลิง โดยมี
รายละเอียดการบริการ ดังน้ี 
- ประเมินผลการผลิตและคุณภาพการใชงานในการนํามาใช

เปนเช้ือเพลิง 
- การตรวจสอบ การติดตั้ง ระบบไฟฟากําลัง  
- การใหคําแนะนําในการควบคุมการใชงานของระบบไฟฟา

กําลัง 
- การใหคําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟากําลัง 
- การตรวจสอบ การติดตาม ระบบพลังงานไอนํ้า  
- การใหคําแนะนํา ควบคุม ระบบพลังงานไอนํ้า  
- การใหคําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณระบบไอนํ้า  
- การตรวจสอบการใชพลังงานดานไฟฟา 
- การตรวจสอบการใชพลังงานดานไอนํ้า  
- การประเมินผลการใชงานของเอทานอลเปนพลังงาน

เช้ือเพลิงทดแทน 
- การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
- การจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยง 
- การจัดทําแผนควบคุมการปฎิบัติงาน 
- การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
- การช้ีแจงผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการควบคุม

ความปลอดภัยภายในโรงงาน ภายหลังไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  

 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
14 กันยายน 2550 – 31 ตุลาคม 2550  



 

PSMC Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Project Name:   
A Study of Verify Assessment and Safety Program in 
Ethanol Manufacturing Project (Tak Province) 
 
Project Value:  
2,000 M฿. 
 
Owner (Representative):  
Maesod Clean Energy Co.,Ltd. 
 
Location:  
Amphoe Maesod, Tak Province 
 
Project Description:  
This company produce Ethanol Manufacturing by using 
sugar cane as the raw material where ethanol production 
scale of 200,000 liters per day. 
PSMC Engagement: The study of safety program in 
Ethanol Manufacturing for using ethanol fuel.  Detail of 
works is as follows: 
- Assessment production and quality using ethanol fuel. 
- Verify and installation of electric power system. 
- Suggestion for instrument installation supervision of 

electric power system. 
- Suggestion for installation supervision and 

maintenance of electric power system. 
- Verify and monitoring of steam energy system. 
- Suggestion for instrument installation supervision of 

steam energy system 
- Suggestion for installation supervision and 

maintenance of steam energy system. 
- Verify of electric energy system. 
- Verify of steam energy system. 
- The assessment of using ethanol as renewable 

energy. 
- Risk analysis and assessment. 
- Risk controlled plan. 
- Work controlled plan. 
- Emergency plan. 
- Explanation of the safety inspection checklist in 

Ethanol Manufacturing 
 
Work Period:  
June 5,2007 and completed on June 30,2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ:  
โครงการศึกษามาตรการ ตรวจสอบ ติดตามผล และความ
ปลอดภัยของโรงงานท่ีผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิง  
 
มูลคาโครงการ:  
 2,000 ลานบาท 
 
เจาของโครงการ:  
บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด  
 
ท่ีต้ังโครงการ:  
บานแมกุหลวง หมู 1 ตําบลแมกุ  อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
ลักษณะโครงการ:  
เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจผลิตเอทานอล   โดยใชออยเปน
วัตถุดิบ มีกําลังการผลิต   200,000  ลิตรตอวัน    
 
ความรับผิดชอบ PSMC:   
ดําเนินการศึกษามาตรการ ตรวจสอบ ติดตามผล และความ
ปลอดภัยของโรงงานท่ีผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเช้ือเพลิง โดยมี
รายละเอียดการบริการ ดังน้ี 
- ประเมินผลการผลิตและคุณภาพการใชงานในการนํามาใช

เปนเช้ือเพลิง 
- การตรวจสอบ การติดตั้ง ระบบไฟฟากําลัง  
- การใหคําแนะนําในการควบคุมการใชงานของระบบไฟฟา

กําลัง 
- การใหคําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟากําลัง 
- การตรวจสอบ การติดตาม ระบบพลังงานไอนํ้า  
- การใหคําแนะนํา ควบคุม ระบบพลังงานไอนํ้า  
- การใหคําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณระบบไอนํ้า  
- การตรวจสอบการใชพลังงานดานไฟฟา 
- การตรวจสอบการใชพลังงานดานไอนํ้า  
- การประเมินผลการใชงานของเอทานอลเปนพลังงาน

เช้ือเพลิงทดแทน 
- การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
- การจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยง 
- การจัดทําแผนควบคุมการปฎิบัติงาน 
- การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
- การช้ีแจงผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการควบคุม

ความปลอดภัยภายในโรงงาน ภายหลังไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  

 
ระยะเวลาดําเนินการ:  
5 มถินุายน 2550 – 30 มถินุายน 2550 
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