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  บรษิทั โมเดิรน์ ทรที แอนด ์เทค จ ากดั 

 

บริษทัโมเดิรน์ ทรีท แอนด ์เทค จ ากดั  (MT&T) 

เป็นนิติบคุคลมีผ ูถื้อห ุน้คน ไทย ทะเบียนกอ่ตัง้เป็น
บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษ าอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 5 

พฤศจิกายน 2534 โดยมีส านกังานท่ีท าการบริษทัฯ   

ตัง้อย ู่ เลขท่ี 142 /5  ซอยล าดพรา้ว  81 ถนน
ลาดพรา้ว   แขวง คลองเจา้คณุสิงห์   เขตวงั

ทองหลาง    กรงุเทพฯ 10310 ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะท าง านท่ีมี
ประสบการณค์วามสามารถ และมีประสิทธิภาพไดช้่วยกนัสรา้งคณุ ภาพงานจน
เป็นท่ียอมรบัโดยทัว่ไป  พรอ้มกนัน้ี MT&T เต็มเป่ียมไปดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหผ้ ูม้าใชบ้ริการและ  MT&T มีความจริงใจท่ีจะใหผ้ลงาน
เป็นท่ีประจกัษ ์และ สรา้งหลกัประกนัใหก้บัผ ูม้าใชบ้ริการ                       

 

                                                     ส านกังาน 

เลขท่ี142/5 ซอยลาดพรา้ว 81ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุ
สิงห ์เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310   โทรศพัท ์  

02-5302310 - 1   โทรสาร 02- 5302311 

 

                                                 การจดทะเบียน 

ผ ูค้วบคมุดแูลระบบประเภทนิติบคุคล เลขทะเบียน  บ100-   48-

002  หอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน  เลขทะเบียน   ว-016 ทะเบียน
การคา้  เลขท่ี 10472/2534 เลขหมายประจ าตวัผ ูเ้สียภาษี 
3011027684   

 

คณะกรรมการบริหาร 

นางกรณุา       เทียนประภาสิทธ์ิ         กรรมการผ ูจ้ดัการ        
       นายปณต        เทียนประภาสิทธ์ิ         ผ ูช้่วยกรรมการผ ูจ้ดัการ 

             นายธวชัชยั      หนชูยัแกว้                  ผ ูช้่วยกรรมการผ ูจ้ดัการ  

 

                                         บริการวิศวกรท่ีปรึกษา 
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*     ศึกษาวิจยัและส ารวจระบบบ าบดัน ้าเสียเบ้ืองตน้ 

*    ออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสีย 

        *     ทดสอบ และทดลองเดินระบบบ าบดัน ้าเสีย 
        *     บริการวิเคราะหค์ณุภาพน ้า และเก็บตวัอยา่งน ้า 

*     ควบคมุดแูลระบบบ าบดัน ้าเสีย    และออกรายงานผล         

วิเคราะห ์ เพ่ือยืน่ต่อหน่วยงาน ราชการ   
 

โครงการท่ีด าเนินการ 
         
           - ควบคมุดแูล ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

   1. โรงงานบริษทั จิบฮัว่เชียงจัน่ จ ากดั 
   2. โรงงานหา้งห ุน้สว่นจ ากดัศรีไพศาล  
   3. โรงงานบริษทั เสน้หม่ีเหรียญทอง จ ากดั 
   4. โรงงานแป้งมนัเอเซีย จ ากดั  
   5. โรงงานบริษทั ไทยโปรดคัทเ์ปเปอรมิ์ลล ์จ ากดั 
   6. โรงงานยเูน่ียนเท็คซนิ์ตต้ิง จ ากดั 
   7. โรงงานบริษทั สินเจริญการทอ จ ากดั 

 

8. โรงงานบริษทั บริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล ์ จ ากดั 
9. โรงงานบริษทั สินมัน่คงการทอ  จ ากดั 
10. โรงงานบริษทั เซเว่น-อพับอตตล่ิง (กรงุเทพฯ) จ ากดั 
11. โรงพยาบาลนวมินทร ์ 1 

12. โรงงานบริษทั เอส พี เมทลัพารท์  
13. บริษทัเดอะมอลล ์กร ุป๊ (สาขางามวงศว์าน) จ ากดั 
14. โรงพยาบาลนวมินทร ์ 2 

  15. ตลาดวฒันานนัท ์

  16. โรงพยาบาลเพชรเวช 

  17. โรงพยาบาลนวมินทร ์ 9 

  18.บริษทั สากลบอตตล่ิง จ ากดั 
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19. บริษทั วราภรณ ์ สมพงษ ์ ฟู้ ดส ์ จ ากดั 

20. โรงแรม เดอะ ไดนาสต้ี จ ากดั 

21. โรงแรม บางกอก พาเลส 

22. BANGKOK MASTER WORK 

23. โรงพยาบาลเพชรเวช 

24. Digital gate way  

25. โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่              
26.  บริษทั ดิ เอราวณั กร ุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

27. ปัญจทรพัย ์พารค์                                    

28. บริษทั ไทยอินดสัเตรียลพารท์  จ ากดั 

29. บริษทั  ทีเจพี  จ ากดั                       

30. บริษทั เอวนักร ุป๊  จ ากดั 

31. บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

32. บริษทั แอมเพิล เอสเตท จ ากดั 

33. นิติบคุคลอาคารชดุ บางขนุนนทท์าวเวอร ์      

34. บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  จ ากดั   

35. ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษกมหาวิทยาลยัมหิดล 

36. บริษทั บี แอนด ์จี พารค์ จ ากดั  
      (อาคาร อินเตอรเ์ชนจ 21)  

37. นิติบคุคลอาคารชดุ สมบติับรุ ี

38. บมจ. จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก  

39. โรงงานแกะเน้ือปลาโอ (ปัตตานี)  

40. อาคาร Cyber world 

                 

  -  งานโครงการของทางราชการ 

               *   กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

                 -  งานปรับปรงุแกไ้ขกล่ินภายในหอ้งน า้และอาคาร 
               *   โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

                 -  งานจา้งเหมาติดตัง้อปุกรณใ์นระบบบ าบัด 

                    น า้เสีย 

                 -  งานจา้งเหมาเปล่ียนอปุกรณใ์นระบบบ าบัดน า้เสีย 

              

            *   ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล  
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                    - งานจา้งเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนอปุกรณใ์นระบบบ าบัดน า้เสีย 

                  - งานซ่อมปรับปรงุ บ่อพักน า้เสีย 1/6  

                  - งานอบรมและจดัท าคูมื่อการจดัการสารเคมีภายในโรงพยาบาลให ้   

                       ถกูตอ้งตามมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

                    - ควบคมุดแูลระบบบ าบัดน า้เสีย 

                    - วิเคราะหค์ณุภาพน า้เสีย 

 

   -  วิเคราะหต์วัอยา่งน ้า           

  

 1. โรงงานบริษทั กรงุเทพอาหารสตัว ์จ ากดั 
 2. โรงงานบริษทั เกตวุานิชอตุสาหกรรม จ ากดั 

 3. โรงงานบริษทั พงษจิ์ตต ์จ ากดั 
 4. โรงงานบริษทั ยไูนเต็ดฟดูส ์จ ากดั (มหาชน) 

 5. โรงงานบริษทั ศิลป์มิตรยอ้ม 

 6. โรงงานบริษทั ไทยอินเตอรเ์นชัน่แนลไรซ้ฟ์าลว์ จ ากดั 

 7. โรงงานบริษทั บญุประเสริฐ คอนเฟ็คชัน่เนอรี่ จ ากดั 
 8. โรงงานบริษทั พาโมลา จ ากดั 
 9. โรงงานบริษทั สินทวีการทอ จ ากดั 
10. โรงงานบริษทั ไทย วาย เค จ ากดั 
11. โรงงานบริษทั National Adhesives จ ากดั 

12.  โรงงานบริษทัวฒันะสิน จ ากดั 
13. โรงงานบริษทั เนสเล ่จ ากดั 
14. โรงงานบริษทั โปรแฟทอินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
15. โรงงานบริษทั เต็กฮะเฮง จ ากดั 

16. โรงงานบริษทั เอเวอรก์รีนอินดสัตรี้ส ์จ ากดั 
17. โรงงานบริษทัไพศาลนิตต้ิง จ ากดั 

18. โรงงานบริษทั SINO-THAI STARCH CO.,LTD.   

19. โรงงานบริษทัแปซิฟิคคอมโพแนน้ท ์จ ากดั 

20. โรงงานบริษทั นครปฐมพิมพย์อ้ม จ ากดั 
21. โรงงานบริษทัอาภาฟอกยอ้ม จ ากดั                  

22. โรงงานบริษทัศานติบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 

23. โรงงานบริษทัร ุง่ทวีสิน จ ากดั 

24. บริษทั เว็ทโกอิ้นเตอรเ์นชัน่แนล  จ ากดั 
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25. INOX International Co.,Ltd. 

26. บริษทั มณียาเรียลต้ี จ ากดั 

27. โรงพยาบาลศาลายา 
28. บริษทั ไทยสตีลโปรไฟล ์จ ากดั 

29. หา้งสรรพสินคา้พาตา้ป่ินเกลา้ 
30. บริษทั รอยลัอินดสัตตรีส ์(ไทยแลนด์)จ ากดั (มหาชน) 

31. เทศบาลเมืองล าพนู 
32. โรงพยาบาลนพรตันร์าชธานี  
33. โรงพยาบาลสนัป่าตอง 

34. โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
35. บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

36. บริษทั เม็กวอเตอร ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
37. บริษทั ยานภณัท ์ จ ากดั 
38. ตลาดวฒันานนัท ์

39.โรงพยาบาลเพชรเวช 

40.บริษทั ผลิตภณัฑอ์าหารสนีุ จ ากดั 

41.บริษทั  ยมูาย  จ ากดั             

42.บริษทั ศิริชิน จ ากดั 

43.ท่าเรือยนิูไทย 

44.บริษทั เค ดี ฮีท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

45. Digital gate way               

46. BANGKOK MASTER WORK 

47.โรงแรม บางกอก พาเลส 

48.โรงพยาบาลนวมินทร ์1 

49.โรงพยาบาลนวมินทร ์2  

50.โรงพยาบาลนวมินทร ์ 9 

51. U.I  ENGENEERING  

52.บริษทั กรีนเดย ์โกบอล จ ากดั 

53.บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

54.บจก. กรงุเทพผลิตภณัฑอ์าหาร     

55. CS. Non-Ferrous Center Co., Ltd        

56.โรงแรม เดอะ ไดนาสต้ี      
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57.โรงงานลกูช้ิน   

58.หจก.เอก๊ซเ์ปอรเ์ทค     

59. LNR – ASSOCIATES CO.,LTD.  

60.บริษทั  สานิต แอนด ์ ซนัส ์

61.อาคารมหานครยปิซมั 
62.บริษทั เชฟ ชอ้ย จ ากดั 

63.บริษทั  สยามออ๊กซ่ีพาส จ ากดั   

64.ตลาดสะพาน 2     

65.โรงพยาบาลกรงุสยามเซนตค์ารล์อส  

66.บริษทั บเูลอวารด์ โฮเต็ล  จ ากดั     

67.โรงแรมอโนมา 
68.นิติบคุคลอาคารชดุ อมรพนัธ ุ ์   
69.บริษทั ไทยเฟรม แอนด ์แอคเซ็สโซรี จ ากดั     

70.ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย   

71.บริษทั อินเตอร ์คลีนน่ิง ซพัพลายส ์   

72.บจก.ไทยยรูีเทนพลาสติก   

73.บริษทั โยเนะเด็น  จ ากดั   

74.โรงพยาบาลวงัวิเศษ    
75.โรงพยาบาลสิเกา 
76.โรงพยาบาลมหาชยั 2   
77. UTOPIA JEWELLERY LTD. 

78.บริษทั  ทานิโอะไทย  จ ากดั       
79. โรงแรมตะวนันา 
80. ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษกมหาวิทยาลยัมหิดล 
81. PS.C.B. Paint                   
82. โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม ่ 

83. บริษทั ดิ เอราวณั กร ุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

84. บริษทั บี แอนด ์จี พารค์ จ ากดั (อาคาร อินเตอรเ์ชนจ 21)            

85. บริษทั จินเจริญ การทอ จ ากดั 

86. บริษทั  เบอรโ์ก  จ ากดั 

87. ปัญจทรพัย ์พารค์                                    

88 . บริษทั ไทยอินดสัเตรียลพารท์  จ ากดั 

89. บริษทั  ทีเจพี  จ ากดั 
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90.  บริษทั  ไทยเมตลั ฟอจจิง  จ ากดั   
91.  บริษทั  ไทยร ุง่ ยเูนียนคาร ์ จ ากดั  
92.  ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ   
       (สวทช.)  

93. บริษทั  แสงเจริญทลูล ์เซ็นตเตอร ์ จ ากดั 

94. บริษทั  เวสเวด ประเทศไทย จ ากดั    
95. Ariental Aroma Co.,Ltd 

96. บริษทั เอส ที เจ คอนเทนเนอร ์จ ากดั 

97. นิติบคุคลเทพธิกิตต ์คอนโด 

98. บ. ฤทธา จ ากดั (โรงถ่าย ACTS  STUDIO) 

99. บริษทั เอวนักร ุป๊  จ ากดั                                                       

100. บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

101. บริษทั แอมเพิล เอสเตท จ ากดั       
102. บริษทั  อควาฟิลท ์ จ ากดั 

103. นิติบคุคลอาคารชดุ บางขนุนนทท์าวเวอร ์      
104. บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  จ ากดั 

105. Exchang  Tower          

106. นิติบคุคลอาคารชดุ สมบติับรุ ี

107. บมจ. จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 

108. โรงงานแกะเน้ือปลาโอ (ปัตตานี)  

109. อาคาร Cyber world 

110. โรงพยาบาลเวชธานี 

111. บริษทั ไอเดีย เพลทต้ิง จ ากดั 

112. บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

113. บริษทั แซง - โกแบ็ง เวเบอร ์จ ากดั 

114. อาคารโชคชยัรว่มมิตร 

115. บริษทั บางปะกอก ฮอสพิตอล กร ุป๊ จ ากดั 

116. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

117. บริษทั อีสเทิรน์ เอเนอรจ้ี์ พลสั จ ากดั 

 

 

ประสบการณด์า้นการปรบัปรงุระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

*   บริษทั โรซ่าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 

*   บริษทั ลีร ุง่เรืองสตีล จ ากดั 

*   บริษทั สหมิตรฟอกยอ้ม จ ากดั 

*   โรงงานน ้าตาลสหไทยร ุง่เรือง จ ากดั       

*   บริษทั ไทยวา๊ปนิตต้ิง จ ากดั 

*   บริษทั เซ็นทรลัเซรามิค จ ากดั 

*   บริษทั ผลิตภณัฑน์ ้าตาลไทย จ ากดั  

*   บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดั 

*   บริษทั นครปฐมพิมพย์อ้ม จ ากดั  

*   บริษทั ทอผา้เพชรเกษม จ ากดั 

*   บริษทั เหรียญไทยเท็กไทลอิ์นดสัเตรียล จ ากดั  

*   บริษทั ศรีเกา้การทออตุสาหกรรม จ ากดั 

*   บริษทัพิพฒันฟ์อกยอ้ม จ ากดั 

*   บริษทัพี.พี.เท็กลไ์ทล ์ฟอกยอ้ม จ ากดั  

*   บริษทั จิบฮัว่เชียงจัน่ จ ากดั 

*   บริษทั เท็กซม์าสเตอร ์จ ากดั 

*   หา้งห ุน้สว่นจ ากดัล้ิมเซง้ย ูเ่ชียง 

*   หา้งห ุน้สว่นจ ากดัศรีไพศาล 

*   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหารสตัว ์จงัหวดัสงขลา 

*   บริษทั กรงุเทพแหอวน จ ากดั จงัหวดัขอนแกน่ 

*   บริษทั เหวินฮวา จ ากดั จงัหวดัชลบรุี 
*   บริษทั สยามเท็กซไ์ทลเ์คมีคอล จ ากดั  

*   บริษทั สยามเรซิน และเคมีภณัฑ ์จ ากดั 

*   บริษทั พาราไดซซิ์ต้ี จ ากดั 

*   บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั 

*   ตลาดสดวฒันานนัท ์ 
*   วดัริมแมน่ ้าท่าจีน 12 แห่ง  

*   บริษทั สินมัน่คงการทอ จ ากดั 
*   บริษทั สินเจริญการทอ   จ ากดั 

*   บริษทั เซเว่น-อพั บอตตล่ิง (กรงุเทพ) จ ากดั 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

*    โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  
*    โรงพยาบาลมหาชยั 2  

*    UTOPIA JEWELLERY LTD. 

*   ตลาดสดสะพาน 2 

                       *    บริษทั โยเนะเด็น  จ ากดั   

                             *  นิติบคุคลอาคารชดุ สมบติับรุี 
                 *   บมจ. จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 

                   *   ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล  

                       *    โรงแรมบางกอกพาเลส 

                 *    บริษทั ยเูนียนฟดูอินดสัตรี จ ากดั 

                 *    บริษทั  กระดาษแข็งไทย  จ ากดั 

                       *    โรงพยาบาลประชาพฒัน ์

 

 

ประสบการณด์า้นการออกแบบและก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

* บริษทั วราภรณ ์สมพงษ ์ฟดูส ์จ ากดั 

* โรงงานแสงทอง 

* ตลาดสดมีนบรุี 
* โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

* C.C.S. ENGINEERING 

* KA CREAM CO., LTD.  

* MNT CO., LTD.  

* โครงการตลาดวฒันานนัท ์

* บริษทั เซเว่น-อพั บอตตล่ิง จ ากดั ( RC ) 

* บริษทั โรงแรม เดอะ ไดนาสต้ี  จ ากดั 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

* นิติบคุคลอาคารชดุ สีลม สวีท 

* เทศบาลต าบลสลกบาตร 

* เตาปนูแมนชัน่ 
* LNR – ASSOCIATES CO.,LTD.   

                * CS. Non-Ferrous Center Co., Ltd  

                           *  บริษทั เค ดี ฮีท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

                  *  บริษทั ไทย แอ็ดวานซก์ารเกษตร จ ากดั 

                *  โรงงานแกะเน้ือปลาโอ (ปัตตานี) 

                *  บริษทั ยเูนียนฟดูอินดสัตรี จ ากดั 

                * บริษทั ม้ีด จอหน์สนั นิวทริชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

งานศึกษาความเหมาะสม 

 

*   การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพ่ือการ
กอ่สรา้งระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลนคร
ล าปาง 

*   การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพ่ือการ
กอ่สรา้งระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสีย องคก์าร
บริหารสว่นต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

*  โครงการศึกษาความเหมาะสมศนูยก์ าจดัขยะมลูฝอยแบบ
ผสมผสานเพ่ือผลิตไฟฟ้าพทัลงุเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดั
พทัลงุ 

 

 *  การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพ่ือการ
กอ่สรา้งระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลเมือง
พทัลงุ 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 *  โครงการศึกษาระบบระบายน ้ารวม 8 ต าบล รอบเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรุี 

 

งานติดตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสียเคมี 

 

                       *  บริษทั ซิงเกิล้ พอยท ์เพลทติง้ จ ากดั                   

 *   C.C.S. ENGINEERING 

 *   LNR – ASSOCIATES CO.,LTD.   

                       *   UTOPIA JEWELLERY LTD. 

                 *  บริษทั ยเูนียนฟดูอินดสัตรี จ ากดั 

 

 

งานติดตัง้ระบบบ าบดัน ้าดี (Reverse Osmosis) 

                     *   สถาบนัคชบาลแห่งชาติในพระอปุถมัภฯ์ จ.กระบ่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตวัอยา่งโครงการต่างๆ 

2  ปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

เจา้ของโครงการ  :  บริษทั มี้ด จอหน์สนั นวิทริชนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

ลกัษณะโครงการ  :  ออกแบบ กอ่สรา้งระบบบ าบดัน า้เสีย 

ท่ีตัง้โครงการ        :  700/428 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฮ่อ อ.เมืองชลบรีุ 

                               จ.ชลบรีุ 

งบประมาณโครงการ : 8,253,662 บาท 

รายละเอียดโครงการ : 
 1.  งานกอ่สรา้งระบบบ าบดัน า้เสีย  
 2.  งานตดิตัง้อปุกรณใ์นระบบบ าบดัน า้เสีย 

      3.  งาน Start Up ระบบบ าบดัน า้เสีย 

 

ภาพโครงการ : 
 

           

                        
 

      

                     
 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 

 

                    
 
 
 

                     
 
 
 

                       
 
 

 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 

 

                        
 

 

                       
 
 
 

                      
 
 
 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 
 

                         
 
 

                         
 
 
 

                          
 
 
 
 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 
 
 

                        
 
 
 

                        
 
 
 

                      
 
 
 
 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 
 

                          
 
 
 

                           
 
 
 

                          
 
 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

                 
 

 

                   
 

 

 

                 
                 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

เจา้ของโครงการ  : บริษทั กระดาษแขง็ไทย จ ากดั 

ลกัษณะโครงการ  : ตดิตัง้อปุกรณแ์ละปรบัปรงุระบบบ าบดัน า้เสีย  

ท่ีตัง้โครงการ        : 1/22  หมู่ 2 ซอยวัดไร่ขงิ   ถนนเพชรเกษม  
                               ต าบลไร่ขงิ  อ าเภอสามพราน  จ.นครปฐม  73210 

งบประมาณโครงการ : 3,500,000 บาท 

รายละเอียดโครงการ : 
 1.  ตดิตัง้อปุกรณใ์นระบบบ าบดัน า้เสีย 

      2.  ปรบัปรงุระบบบ าบดัน า้เสีย 

 

   ภาพโครงการ : 

     

            
 

 

      
 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

            
 

 

            
   

 

                              

                                           



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

เจา้ของโครงการ  :  บริษทั ยเูนยีนฟูดอินดสัตรี จ ากดั 

ลกัษณะโครงการ  :  กอ่สรา้งและตดิตัง้อปุกรณร์ะบบบ าบดัน า้เสียเคมีและชีวภาพ  

ท่ีตัง้โครงการ        :   139 หมู่  8  ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่  อ.สามพราน   
                                จ. นครปฐม 73160   

งบประมาณโครงการ :  2,900,000  บาท 

รายละเอียดโครงการ : 
 1.  งานกอ่สรา้งระบบบ าบดัน า้เสีย  
 2.  งานตดิตัง้อปุกรณใ์นระบบบ าบดัน า้เสีย 

      3.  งาน Start Up ระบบบ าบดัน า้เสีย 

ภาพโครงการ : 

 

              
 

 

             
 



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

                   
 

 

                
 

 

              



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 

เจา้ของโครงการ  :  บริษทั ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั 

ลกัษณะโครงการ  :  ส ารวจออกแบบและตดิตัง้อปุกรณ์ระบบบ าบดัน า้เสีย 

ท่ีตัง้โครงการ        :   54/2 หมู่ 9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูดั ต.บางม่วง 

                                อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

งบประมาณโครงการ : 3,500,000 บาท 

รายละเอียดโครงการ : 
1.  ส ารวจออกแบบและตดิตัง้ระบบบ าบดัน า้เสีย  

2.  ควบคมุระบบและวิเคราะหน์ า้ 

 

ภาพโครงการ : 

                    

             
 

                                    



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

              
 

              
 

              



  บริษทั โมเดิร์น ทรีท แอนด ์เทค จ ำกดั  

  MT&T 

 

 

                                                                                           
 


