
1.Feasibility Study

    - Costs and benefits of each alternative 

    - Cash flow

    - Cost/benefit analysis

    - Net present value

    - Payback period

    - Return on investment (ROI) 

4.Engineering Design for Architectural Projects

- Using IT in design such as AutoCAD  

- Pile, footing and underground design

- Structural design

- Lighting, power supply and lightning design

- Air-conditioning, lift and pumping system design

- Soil and water supply pipe design

- Fire alarm and protection design

- Site visits and solving problems that might occur 

during building

7.Soil Investigation

- Soil boring, and disturbed and undisturbed 

sampling 

- Field and laboratory testing 

- Field test using Electric Dutch Cone Penetrometer

- Slope stability analysis using various up-to-date 

software

- Analysis and design of shallow and deep 

foundations

10.Construction Supervision

    - Establishing document processes for organized 

      and disciplined construction

    - Administering contracts for time, cost, quality

    - Addressing/evaluating contractor claims and 

      disputes

    - Establishing interface with electrical and 

      mechanical works/other trades and coordinat-

      ing with related activities

    - Coordinating with leasing and operations for 

      organized handing over

    - Organizing as built drawings, O&M manuals, 

      warranties/guaranties as part of the handover 

      documentation

    - Preparing project schedules and working out a 

      critical path 

    - Coordinating and supervising according to the 

      specification and design

    - Providing and enforcing the quality standard

    - Budget control for payment and budget 

      forecasting

    - Preparing weekly and monthly reports

    - Controlling the schedule project in a timely 

      manner

    - Checking and verifying work completion

2.Irrigation Design

    - Using IT in design such as AutoCAD  

    - Location of weir, dam, pumping station,     

      canal and pipeline

    - Site visits and solving problems that might 

      occur during building

5.Engineering Design for Irrigation Projects 

    - Using IT in design such as AutoCAD  

    - Foundation improvement design

    - Tunnel design

    - Structural design

    - Pumping, hydraulic and steel work design

    - Power supply and control system design 

    - Site visits and solving problems that might 

      occur during building

8.Cost Estimation

    - Determining the quantity of materials and 

      labor needed to furnish by process called the

      quantity survey or “takeoff” which involves 

      completing standard estimating forms, filling 

      in dimensions, numbers of units, and other 

      information

    - Preparing a cost summary for the entire 

      project, including the costs of labor, 

      equipment, materials, subcontracts, overhead, 

      taxes, insurance, markup, and any other costs 

      that may affect the project

11.Operation & Maintenance Phase

    - Following up contractors’ maintenance 

      responsibilities

    - Establishing a preventive maintenance 

      procedure

    - Following up a periodical maintenance 

      procedure

    - Procuring necessary spare parts

    - Establishing operation & maintenance plans

3.Architectural Design

    - Using IT in design such as AutoCAD

    - Designing projects based on client require

      ments, conditions particular to the site, and 

      many other external needs 

    - Advice on innovative solutions

    - Advice on sustainable energy solutions

    - Site visits and solving problems that might 

      occur during building

6.Survey

    - Making exact measurements and determining 

      property boundaries

    - Providing data relevant to the shape, contour, 

      gravitation, location, elevation, or dimension 

      of land or land features on or near the earth 

      surface for engineering, mapping, mining, land 

      evaluation, construction, and other purposes

9.Tender Process and Evaluation

    - Prequalifying contractors for various trades 

      and initiating the tendering process for 

      different project activities 

    - Selection and invitation of contractors  

    - Preparing tender applications & presentations 

    - Evaluating tenders, negotiating and preparing 

      tender reports for client’s approval

    - Drafting letters of intent and preparing work 

      orders 

12. Building Inspector

    - Structural stability inspection

    - Building system inspection

    - Fire alarm and protection inspection

    - Safety management inspection

13. Monitoring and Evaluation
Water Projects

- Irrigation

  - Concrete weir with steel gate

  - Rubber weir 

  - Earthfill/rockfill/RCC/concrete dam 

  - Irrigation system

  - Tunnel 

  - Coastal protection system

  - Dam instrument

  - SCADA

- Water supply

  - Raw water pipe

  - Water supply plant

  - Water supply pipe

- Wastewater treatment

  - Wastewater pipe

  - Wastewater treatment plant

 

With the experience of more than 60 projects, we can offer a wide range of expertise, including:

Building Projects

- High rise building

- Hotel

- Shopping mall

- Hospital

- Condominium

- Apartment

- Office building

- Parking garage building

- Factory

- Pumping station

- Bus/train station

- Distribution center

- Power plant

- Substation

- Property development

- Club house

- Plaza interior 

Transportation System Projects

- Highway

- Expressway

- Bridge

- Railroad

- Port/warehouse

- Terminal/runway

- Power line

SCOPE OF OUR SERVICES 
Our diverse services comprise the following scopes: 

CONTACT US 
The Pann Building, 6rd Floor 

125 Khlong Lam Chiak Road, Nawamin 

Bueng Kum, Bangkok 10230

       0-2943-9630 to 1     

       0-2943-9632

       www.pandc.co.th

       pandc@pandc.co.th

บริษัท พี แอนด ซี แมเนจเมนท จำกัด  125 อาคารเดอะปณณ ชั้น 6 
ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230

0-2943-9630-1 0-2943-9632 WWW.PANDC.CO.TH PANDC@PANDC.CO.TH

BACKGROUND
Since its establishment in January 1993, P&C Management Co., Ltd. has provided consulting services to clients throughout the government and the private sectors. Our profession-

als specialize in construction supervision, feasibility studies, architectural design, irrigation design, cost estimation, tender process/evaluation, operation & maintenance, and 

building inspection for large water resource projects such as irrigation, water supply wastewater treatment; transportation system projects such as subway, highway, railroad, harbor, 

airport and bus station; and various building projects such as high rise buildings, office buildings, residential buildings, apartment, parking garage, substation, gas station, pumping 

station, control house and property development.

OUR POLICY

“To work closely with our clients for perfect goals in terms of quality, reasonable costs, safety,  health and environment 

and ensure that our services are based on good engineering principles.”

1. Company registration No. 471/2536 with a capital of 10,000,000 baht on January 18, 1993 with the Bureau of Business Registration, Department of Business Development, 

   Ministry of Commerce.

2. Type A of company registration No. 150 on December 6, 1993 with the Database of Thai Consultants, Ministry of Finance.

3. License for Professional Practice, Juristic Person Type, Registration No. 0016/44 on December 1, 2003 with the Council of Engineers. 

4. License for Building Inspector, Juristic Person Type, Registration No. Nor 0077/2550 on October 11, 2007 with the Department of Public Works and Town & Country Planning, 

   Ministry of Interior.

Government Sector such as the Royal Irrigation Department (RID), the Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), the Department of Public Works and 

Town & Country Planning, the Land Development Department (LDD), the Department of Water Resources, the Department of Groundwater Reseources, Kasetsart University, Pattaya 

City, Nakhon Sawan Municipality and Phitsanulok Municipality.

State Enterprise  such as the Wastewater Management Authority (WMA), Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) and Dhanarak Asset Development Company Ltd.

Private Sector The Shell Companies in Thailand, Exxon Mobil Co., Ltd., Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd. (SSI), Siam City Cement Public Company Limited, Barawindsor 

Co., Ltd., Uahwatanasakul Co., Ltd., Siri Thawat Co., Ltd., Kenber Holding Co., Ltd., Ban Yaowapa Co., Ltd., Lao Star Co., Ltd., Royal Charoen Krung Co., Ltd. and Siam Makro Public 

Co., Ltd.

REGISTRATION

PROJECT EXPERIENCE

OUR CLIENTS



»ÃÐàÀ·â¤Ã§¡ÒÃà¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¹้Ó

ชลประทาน

- ฝายคอนกรีตพรอมประตูเหล็กเปดปดระบายน้ำ

- ฝายยาง

- เขื่อนดิน เขื่อนหินทิ้ง เขื่อน RCC 

- ระบบชลประทาน ทั้งระบบคลองสงน้ำ ทอสงน้ำ 

  สถานีสูบน้ำ

- อุโมงคสงน้ำขนาดใหญ

- ระบบปองกันชายฝงทะเล

- ระบบวัดพฤติกรรมเขื่อน

- ระบบโทรมาตร

ประปา

- ระบบสงน้ำดิบ

- ระบบผลิตประปา

- ระบบสงน้ำประปา

รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

- ทอรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ

- โรงบำบัดน้ำเสีย

»ÃÐàÀ·§Ò¹áÅÐ¼Å§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·

ผลงานของเรามีหลายประเภทโครงการและมีจำนวนมากกวา 100 โครงการแบงตามประเภทงานไดดังนี้

»ÃÐàÀ·â¤Ã§¡ÒÃà¡Õ่ÂÇ¡ÑºÃÐºº¢¹Ê‹§

ไฟฟาแรงสูง

- สายสงไฟฟาแรงสูง

- สถานีไฟฟาแรงสูงดาน

งานถนน

- ถนนคอนกรีต

- ทางหลวง

- ทางดวนพิเศษ

- ทางยกระดับ

- สะพานคอนกรีตขนาดใหญ

งานราง

- ระบบรางรถไฟฟา

- ระบบรางรถไฟ

งานศูนยการขนสง

- สนามบิน

- ศูนยการขนสงทางบก

- ศูนยการขนสงทางน้ำ

»ÃÐàÀ·â¤Ã§¡ÒÃÍÒ¤ÒÃ

- อาคารสูง

- อาคารโรงแรม

- อาคารหางสรรพสินคา

- อาคารโรงพยาบาล

- อาคารคอนโดมิเนียม

- อาคารอพารตเมนต

- อาคารสำนักงาน

- อาคารจอดรถยนตขนาดใหญ

- อาคารโรงงาน

- อาคารโรงผลิตไฟฟา

- อาคารสถานีสูบน้ำ

- อาคารสถานีบริการน้ำมัน

- จัดสรรที่ดินพรอมบาน

- คลับเฮาสของสนามกอลฟ

- ตกแตงภายในพลาซา

¢Íºà¢µ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·

เราและบริษัทพันธมิตรของเรามีความพรอมในการใหบริการที่ปรึกษาดังนี้ 

2.§Ò¹ÊÓÃÇ¨ (Survey)
- ประเภทงานเกี่ยวของกับน้ำ

- ประเภทงานเกี่ยวของกับระบบขนสง

- ประเภทงานอาคาร

- บริหารจัดการโครงการ (Project Management) 

- ขั้นตอนจัดหาผูรับเหมา 

  (Tender Process and Evaluation)

    - ประเภทงานเกี่ยวของกับน้ำ

    - ประเภทงานเกี่ยวกับระบบขนสง

    - ประเภทงานอาคาร

- ขั้นตอนควบคุมการกอสราง 

  (Construction Supervision)

    - ประเภทงานเกี่ยวของกับน้ำ

    - ประเภทงานเกี่ยวกับระบบขนสง

    - ประเภทงานอาคาร

6.§Ò¹µÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ

1.§Ò¹ÍÍ¡áººÊ¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁ (Architecture)
- ประเภทงานอาคาร

4.§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ (Engineering Services)

- ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)

    - ประเภทงานเกี่ยวของกับน้ำ

    - ประเภทงานอาคาร

- ออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design)

    - ประเภทงานเกี่ยวของกับน้ำ

    - ประเภทงานอาคาร

- ประมาณราคาคากอสราง (Cost Estimation)

    - ประเภทงานเกี่ยวของกับน้ำ

    - ประเภทงานเกี่ยวกับระบบขนสง

    - ประเภทงานอาคาร

5.§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÍÒ¤ÒÃ (Building Inspection)

3.§Ò¹à¨ÒÐÊÓÃÇ¨´Ô¹ (Soil Investigation)
- ประเภทงานเกี่ยวของกับน้ำ

- ประเภทงานเกี่ยวของกับระบบขนสง

- ประเภทงานอาคาร

- ขั้นตอนงานบำรุงรักษาโครงการ (Maintenance)

    - ประเภทงานเกี่ยวของกับน้ำ

    - ประเภทงานเกี่ยวกับระบบขนสง

    - ประเภทงานอาคาร

ÅÙ¡¤ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ 

- กรมชลประทาน 

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

- กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

- กรมพัฒนาที่ดิน

- องคการจัดการน้ำเสีย

- กรมทรัพยากรน้ำ

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- เมืองพัทยา

- เทศบาลนครนครสวรรค

- เทศบาลนครพิษณุโลก

ÅÙ¡¤ŒÒºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹ 

- บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จำกัด

- บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด

- บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด 

- บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด 

- บริษัท สหวิริยาอินดัสตรี จำกัด 

- บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) 

- บริษัท พาราวินเซอร จำกัด 

- บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด 

- บริษัท สิริธวัช จำกัด 

- บริษัท เคนเบอร โฮลดิ้ง จำกัด 

- บริษัท บานเยาวพา จำกัด 

- บริษัท ลาวสตาร จำกัด 

- บริษัท โรยัล เจริญกรุง จำกัด 

- บริษัท สยามแมคโคร จำกัด 

- บริษัท เอ็มดีซีซี จำกัด

ºÃÔÉÑ· ¾Õ áÍ¹´� «Õ áÁà¹¨àÁ¹·� ¨Ó¡Ñ´

á¹Ð¹ÓºÃÔÉÑ·

   บริษัท พี แอนด ซี แมเนจเมนท จำกัด เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 สำนักงานตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร ใหบริการงานที่ปรึกษาครบวงจรกับลูกคาทั้งราชการ 

และบริษัทเอกชน ในงานบริการหลายดาน อาทิ เชน งานศึกษาความเปนไปได งานออกแบบสถาปตยกรรม งานออกแบบชลประทาน งานออกแบบวิศวกรรม งานสำรวจ งาน- 

สำรวจดิน งานประมาณราคา งานจัดหาผูรับเหมา งานควบคุมการกอสราง งานบำรุงรักษาสิ่งกอสราง โดยใหบริการงานโครงการขนาดใหญหลายประเภท อาทิ 

          1. โครงการเกี่ยวของกับน้ำ เชน การชลประทาน ระบบประปา การกำจัดของเสีย 

          2. โครงการเกี่ยวของกับระบบขนสง เชน รถไฟใตดิน ถนนหลวง ทางรถไฟ ทาเรือ สนามบิน สถานีขนสง

          3. โครงการอาคารประเภทตางๆ เชน อาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย อาคารที่จอดรถขนาดใหญในสนามบิน อาคารสถานีบริการน้ำมัน 

             อาคารสถานีสูบน้ำ และงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย

¹âÂºÒÂºÃÔÉÑ·
ในสภาวะปจจุบันการการดำเนินงานโครงการของลูกคาจะตองแขงขันการดึงดูดความสนใจจากผูซื้อ การใชเวลากอสรางใหนอยและลูกคามีงบประมาณจำกัด เพื่อเปนการตอบ 

สนองลูกคา เราไดกำหนดนโยบายในการดำเนินการใหลูกคาคือ“ใหบริการงานดานเทคนิคอยางมีประสิทธิภาพกับลูกคา เพื่อใหลูกคามั่นใจวาโครงการเสร็จตามเวลาอยาง 

มีคุณภาพ คาใชจายสมเหตุผล ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดลอม” จากนโยบายของเรา ลูกคาจะไดรับบริการจากพนักงานของเราเปนพิเศษเสมอ 

¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ áÅÐÊÁÒªÔ¡ÊÁÒ¤ÁÇÔªÒªÕ¾µ‹Ò§æ

เราไดจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายไทย รวมทั้งไดเขาเปนสมาชิกของสมาคมวิชาชีพตางๆ ดังนี้

          - จดทะเบียนบริษัทจำกัด สำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ทะเบียนเลขที่ 0105536005463 

            (เดิมเลขที่ 471/2536) โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2536

          - ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกของสภาวิศวกร ประเภทนิติบุคคล ไดรับใบอนุญาตเลขที่ 0016/44 เมื่อ 1 ธันวาคม 2546

          - จดทะเบียนกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เปนที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 150 เมื่อ 6 ธันวาคม 2536

ÅÙ¡¤ŒÒ·Õ่à¤ÂÃÑººÃÔ¡ÒÃ

ลูกคาที่เคยรับบริการจากเรามีทั้งสวนราชการและบริษัทเอกชน อาทิ


