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3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษั ท ไฮโดรเท็ ค จ ากัด (มหาชน ) (“บริ ษั ท ”) ด าเนิ น ธุ ร กิ จ รั บ ก่ อ สร้ างและรั บ บริ ห ารจัด การงานวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ระบบผลิตน ้า (Water Treatment Plant) ระบบบาบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบ
บาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ หรื อระบบรี ไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) ระบบกาจัดขยะ (Solid Waste
Treatment Plant) และการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) ซึ่งเป็ นการดาเนินธุรกิจที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยกลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทมีทงหน่
ั ้ วยงานราชการ ได้ แก่ หน่วยงานราชการที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการน ้า
ได้ แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลตาบล และเทศบาลอาเภอในจังหวัดต่างๆ ทัว่
ประเทศ และหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น และหน่วยงาน
เอกชนที่ประกอบธุรกิ จต่างๆ อาทิ ธุรกิจ ปิ โตรเคมี ธุรกิจพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก และธุรกิจ ผลิต อาหารและ
เครื่ องดื่ม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ งานก่อสร้ างระบบผลิตน ้าถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างในปี
2551 ปี 2552 ปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่30 กันยายน 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 93.03 ร้ อยละ 83.07 ร้ อยละ
69.67 และร้ อยละ 86.84 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุด
วันที3่ 0กันยายน 2554 บริ ษัทยังไม่มีรายได้ จากการกาจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทรับก่อสร้ างและรับบริ หารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ระบบผลิตน ้า (Water Treatment Plant)
ระบบบาบัดนา้ เสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบาบัดนา้ เสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ หรื อระบบรี ไซเคิล
(Wastewater Recycle Plant) ระบบกาจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) ) และการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ น
พลังงานทดแทน (Waste to Energy) โดยการให้ บริ การเกี่ยวกับระบบน ้าถือเป็ นรายได้ หลักของธุรกิจ ซึ่งบริ ษัทเป็ นหนึ่งใน
ผู้นาสาหรับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าขนาดใหญ่ โดยสามารถให้ บริ การกับลูกค้ าได้ ตงแต่
ั ้ งานที่มีความซับซ้ อนน้ อย ซึ่งมีการ
แข่งขันสูง ไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการ
แข่งขันไม่สงู มาก อาทิ ระบบผลิตน ้าสาหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ระบบผลิต น ้าจืดจากน ้าทะเล ระบบบาบัดน ้าเสีย และ
ระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ และด้ วยประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมายาวนานร่วม 30 ปี ทาให้ บริ ษัททราบ
ถึงลักษณะหรื อรูปแบบบริ การที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยบริ ษัทมีรูปแบบการให้ บริ การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า ดังนี ้
1. รับก่อสร้ าง (Engineering ,Procurement and Construction : EPC ) ได้ แก่การรับจ้ างออกแบบ
(Design and Engineering) ก่ อ สร้ าง และติ ด ตัง้ เครื่ อ งจัก รอุป กรณ์ ต ามแบบที่ ลูก ค้ า ก าหนด
(Construction Contractor) ตลอดจนการทดลองเดินระบบ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อให้ บริ การครบวงจร
ซึ่งรู ปแบบดังกล่าวผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการลงทุนทังหมด
้
โดยว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ า
ดาเนินการก่อสร้ างและชาระค่าก่อสร้ างให้ แก่บริ ษัทตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ซึ่ง การให้ บริ การแบบ
ครบวงจร ช่วยให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การที่ครบถ้ วน สะดวกสบาย และลดภาระในการจัดหาอุปกรณ์ การสรร
หาผู้ออกแบบและผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ เพื่อดาเนินการก่อสร้ าง สาหรับงานก่อสร้ างโครงสร้ าง
อาทิ ก่อสร้ างถังเก็บน ้า การขุดบ่อ และ ตอกเสาเข็ม บริ ษัทจะว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที่
มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่นา่ เชื่อถือ และเคยมีผลงานกับทางบริ ษัทเพื่อดาเนินการก่อสร้ างดังกล่าว
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2. รับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุ งรักษา (Operation and Maintenance) ซึ่งลูกค้ าที่ใช้ บริ การส่วน
ใหญ่ เป็ นลูกค้ าที่ว่าจ้ างบริ ษัทให้ บริ การด้ าน EPC มาก่อน โดยบริ ษัทมีหน้ าที่เดินระบบเพื่อผลิตน ้า
เพื่ อ ให้ ได้ คุณ ภาพและปริ ม าณตามที่ ลูก ค้ า ต้ อ งการ ทั ง้ นี ้ ระยะเวลาในการว่ า จ้ า งเดิ น ระบบและ
บารุ งรักษาจะอยู่ระหว่าง 3 ปี ถึง 6 ปี โดยผู้ว่าจ้ างจะชาระค่าบริ หารให้ กบั บริ ษัทในรู ปของค่าจ้ างเป็ น
รายเดือน ซึง่ คานวณจากปริ มาณน ้าที่ผลิตได้ คณ
ู ด้ วยราคาต่อหน่วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทในฐานะผู้รับจ้ างต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการผลิตน ้าทังหมด
้
อาทิ ค่าสารเคมี ค่าน ้าดิบ และเงินเดือนบุคลากร
3. ลงทุนในโครงการผลิตน ้าเพื่อจาหน่ายให้ กบั ภาครัฐและเอกชน ในรู ปแบบ Build Own and Operate
(BOO) และ Build Operate and Transfer (BOT) โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อภาระค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจากการลงทุนและการบริ หารโครงการทังหมดโดยมี
้
ระยะเวลา 10-20 ปี และต้ องใช้ เงินลงทุนต่อ
โครงการประมาณ 30 - 50 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ รู ปแบบการให้ บริ การดังกล่าวช่วยทาให้ ผ้ วู ่าจ้ างมีภาระ
ค่าใช้ จ่ายน ้าในอัตราที่ถกู กว่าเดิม เนื่องจากน ้าที่ใช้ ในการผลิตมีแหล่งที่มาจากการบาบัด ทาให้ ไม่มี
ต้ นทุนของน ้าซึง่ เป็ นวัตถุดิบ จึงทาให้ กิจการมีค่าใช้ จ่ายน ้าในอัตราที่ลดลง เนื่องจากมีต้นทุนการผลิต
ลดลง นอกจากนี ้ การให้ บริ การในรู ปแบบดังกล่าว ยังช่วยลดความเสี่ยงให้ กบั ผู้ว่าจ้ างจากการลงทุน
เดินระบบและการดูแลระบบ และช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมจากการลดปริ มาณการใช้ น ้าจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ และช่วยลดปริ มาณน ้าทิ ้งออกจากโรงงาน ทังนี
้ ้ ในเดือนสิง หาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนาม
สัญญากับผู้วา่ จ้ างเอกชนรายหนึง่ เพื่อลงทุนในระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ โดยมี รูปแบบ
เป็ น BOO รวมระยะเวลา 10 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะสัญญางานดังกล่าวเมื่อมีการลงนามสัญญาแล้ ว ผู้วา่ จ้ าง
ไม่สามารถว่าจ้ างผู้รับจ้ างรายอื่นเข้ ามาดาเนินการในลักษณะเดียวกันได้ ตลอดอายุสญ
ั ญา
ตารางแสดงสัดส่ วนรายได้ แยกตามรูปแบบการให้ บริการ
รูปแบบการให้ บริการ
1. งานรับก่อสร้ าง
2. งานรับบริ หารจัดการเดินระบบและ
บารุ งรักษา
3. งานลงทุนในโครงการผลิตน ้าเพื่อ
จาหน่ายให้ กบั ภาครัฐและเอกชน
รวมรายได้

ปี 2551
(จัดประเภทใหม่ )
%
95.19
4.81

ปี 2552

ปี 2553

%
84.44
15.56

%
73.29
26.71

งวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 54
%
87.06
12.94

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

บริ ษัทใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทังการผลิ
้
ตและการควบคุมคุณภาพ ด้ วยการใช้ ระบบการกรองที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าตังแต่
้ ระบบน ้าอย่างง่ายที่ใช้ กระบวนการกรองเพียงผ่านถังกรองทราย ไปจนถึงระบบน ้า
ที่ต้องใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งได้ แก่กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) เพื่อให้ ได้ น ้าบริ สทุ ธิ์ ตามระดับที่ลกู ค้ า
ต้ องการ ซึ่งบริ ษัทมีทีมงานที่ทาหน้ าที่ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาการออกแบบระบบ โดยอาศัยการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม
ควบคู่ไปกับการสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากบริ ษัทคู่ค้า เพื่อนามาพัฒนาการออกแบบระบบให้ มี
ความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เพิ่มมากขึ ้น โดยหากเรี ยงลาดับความซับซ้ อนและ
ความละเอียดในการกรองจากน้ อยไปหามาก สามารถเรี ยงลาดับได้ ดังนี ้
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1. แบบ Micro Filtation (MF)
เป็ นเทคโนโลยีการกรองด้ วยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.1 ไมครอน ทาให้ สามารถกรองสารปนเปื อ้ นที่มี
ขนาดใหญ่กว่า 0.1 ไมครอนได้ อาทิ ทราย สารแขวนลอย และแบคทีเรี ยต่างๆ ได้ เกือบหมด อีกทังยั
้ งสามารถกรองไวรัสได้
บางส่วน

2. แบบ Ultra Filtration (UF)
เป็ นเทคโนโลยีการกรองด้ วยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.01 ไมครอน ทาให้ สามารถกรองสารปนเปื อ้ นที่
มีขนาดใหญ่กว่า 0.01 ไมครอนได้ ซึ่งขนาดละเอียดกว่าการกรองด้ วยระบบ Micro Filtration (MF) ทาให้ สามารถกรอง
ทราย สารแขวนลอย และแบคทีเรี ย ไวรัส และสารอินทรี ย์ทงหลาย
ั้
อาทิ โปรตีนและไขมันต่างๆ ไว้ ได้ หมด
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3. แบบ Reverse Osmosis (RO)
เป็ นเทคโนโลยีการกรองด้ วยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.001 ไมครอน ทาให้ สามารถกรองสารปนเปื อ้ นที่
มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอนได้ ระบบการกรองด้ วย Reverse Osmosis (RO) สามารถกรอง แบคทีเรี ย ไวรัส และ
สารละลาย อาทิ ปรอท ตะกัว่ หรื อโลหะหนักชนิดต่างๆ ที่เจือปนอยูใ่ นน ้าออกได้

3.1.1 ระบบผลิตนา้ (Water Treatment Plant) :
ระบบผลิตน ้า (Water Treatment Plant) หมายถึง การนาน ้าผิวดินหรื อน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติตา่ งๆ
อาทิ แม่น ้า คลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้า และทะเล เข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเพื่อให้ ได้ น ้าที่มี คณ
ุ ภาพและปริ มาณตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ได้ แก่ น ้าประปา น ้าบริ สทุ ธิ์ และน ้าจืด เพื่อใช้ ในการบริ โภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม หรื อใช้ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ใกล้ ทะเลหรื อพื ้นที่ที่ราคาน ้าสูง ซึง่ น ้าที่ผลิตได้ แต่ละประเภทจะใช้ เทคโนโลยีการผลิต
ที่มีความซับซ้ อนแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การระบบผลิตน ้าในปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และงวด 9
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 16.77 ร้ อยละ 36.29 ร้ อยละ 59.14 และร้ อยละ 54.70 ของยอดรายได้
รวมของบริ ษัท ตามลาดับ โดยหากพิจารณาการให้ บริ การระบบผลิตน ้าของบริ ษัท สามารถแยกตามประเภทผลผลิตน ้าได้
ดังนี ้
3.1.1.1 ระบบผลิตน ้าประปา (Portable Water) :
เป็ นการนาน ้าผิวดินหรื อน ้าดิบเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเพื่อให้ ได้ น ้าประปา ซึ่งน ้าที่ได้ จะนาไปใช้
เพื่อการอุปโภคบริ โภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่ต้องใช้ น ้าที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยน ้าประปาที่ผลิตได้ ต้อง
มีความเข้ มข้ นของสารละลาย (Total Dissolved Solid : TDS) น้ อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และต้ องมี คณ
ุ สมบัติเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงกาหนด ได้ แก่ คุณลักษณะทางกายภาพ อาทิ สี รส กลิ่น
และความขุน่ คุณลักษณะทางเคมี อาทิ ปริ มาณสารละลาย และความกระด้ าง คุณลักษณะทางด้ านสารที่เป็ นพิษ (โลหะ
หนัก) อาทิ สารปรอท สารตะกัว่ และสารหนู ซึง่ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การระบบผลิตน ้าประปา ได้ แก่ การประปาในเขตชุมชนต่างๆ
และโรงงานอุตสาหกรรรม ทังนี
้ ้ ขันตอนการผลิ
้
ตน ้าประปา สามารถอธิบายได้ ดงั ภาพ
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ภาพแสดงขันตอนการผลิ
้
ตน ้าประปา

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค
ขันตอนการผลิ
้
ตน ้าประปา
1. สูบน ้าผิวดินหรื อน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติ หรื อแหล่งน ้าอื่นทีจ่ ดั หาหรื อจัดเตรี ยมไว้ ซึง่ น ้าดังกล่าวจะมีความ
ขุน่ และมีสารละลายต่างๆ รวมถึงโลหะหนักเจือปนอยู่
2. ปรับปรุงคุณภาพน ้าดิบ โดยการใส่สารส้ มหรื อปูนขาวลงไปในน ้า เพื่อช่วยให้ เกิดการตกตะกอน และปรับค่าความ
เป็ นกรด-ด่างของน ้าดิบ
3. การตกตะกอน น ้าที่ผสมสารส้ มหรื อปูนขาวแล้ ว จะไหลเข้ าสูถ่ งั ตกตะกอน เพื่อให้ ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกัน
เป็ นตะกอนขนาดใหญ่ และตกลงสูก่ ้ นถังจนได้ น ้าทีม่ ีความใสสะอาด
4. กรองเพื่อกาจัดตะกอนหรื อสิง่ ปนเปื อ้ นที่มีขนาดเล็กมากอีกครัง้ โดยการกรองด้ วยทรายกรอง กรวดกรอง เพื่อให้
ได้ น ้าที่มีความใสสะอาดอย่างแท้ จริ ง
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5. ฆ่าเชื ้อโดยการใส่คลอรี นในอัตราส่วนที่พอเหมาะ และไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อร่างกาย แล้ วนาไปเก็บไว้ ในถังน ้า
ใสเพื่อรอการสูบจ่าย
6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน ้าประปาที่ผลิตได้
7. ปล่อยน ้าจากหอถังสูงหรื อสูบอัดน ้าเข้ าไปในระบบท่อจ่ายน ้า เพื่อเพิ่มแรงดันน ้า
ในการผลิตน ้าประปาจะมีของเสียที่เหลือจากการผลิต ได้ แก่ ตะกอนของสารแขวนลอยที่ ปนมา
กับน ้าดิบ โดยส่วนใหญ่ก็คือดิน ซึง่ ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมเพราะเป็ นสารที่อยูใ่ นธรรมชาติ และในกระบวนการผลิตก็
ไม่มีการเติมสารเคมีที่เป็ นอันตราย อีกทังสารเคมี
้
ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตเป็ นสารเคมีที่ช่วยในการจับตัวของตะกอน และ
ใช้ ในปริ มาณที่เล็กน้ อย โดยบริ ษัทมีวิธีการในการกาจัดตะกอนเหล่านันโดยการฝั
้
งกลบ
ภาพตัวอย่างงานให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างระบบผลิตน ้าประปา (บริ ษัท กรุงเทพ โปรดิ๊วส จากัด (มหาชน)จังหวัดระยอง)

ภาพตัวอย่างงานให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างระบบผลิตน ้าประปา (บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
จังหวัดนครราชสีมา)

3.1.1.2 ระบบผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์ หรื อระบบผลิตน ้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization Plant) :
เป็ นการนาน ้าประปาเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเพื่อกรองสารละลายที่ค้างออก ได้ แก่ เกลือแร่ ต่างๆ
โดยขันตอนการผลิ
้
ตน ้าบริ สทุ ธิ์ ต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ซบั ซ้ อนกว่าการผลิตน ้าประปา คือ การใช้ วิธีแลกเปลี่ยน
ประจุไฟฟ้ า (Ion Exchange) เพื่อให้ ได้ น ้าที่มีความบริ สทุ ธิ์ตามระดับความต้ องการ ซึ่งกลุ่มลูกค้ าระบบผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์
ได้ แก่ โรงไฟฟ้ า โรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจกลัน่ น ้ามัน ธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ และธุรกิจน ้าดื่ม ซึ่งหากน ้ามี
คุณ ภาพไม่ เ หมาะสม อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นการผลิ ต กับ อุต สาหกรรมได้ เนื่ อ งจาก สารละลายบางชนิ ด ท าให้
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ในโรงงานลดลง อาทิ หินปูน (Calcium Carbonate) หรื อ ซิลกิ า (Silica)
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Na+
MF

UF

CI -

RO

Iron Exchange

น ้าประปา

น ้าบริ สทุ ธิ์

ขันตอนการผลิ
้
ตน ้าบริ สทุ ธิ์ หรื อ น ้าปราศจากแร่ธาตุ
1. นาน ้าประปาที่ได้ จากกระบวนการผลิต เข้ าสูก่ ระบวนการกรองเกลือแร่ (ขนาดเล็ก) ที่ยงั คงค้ างอยู่ในน ้าประปา
โดยผ่านระบบการกรองด้ วยเมมเบรน (Membrane) เริ่ มจาก ระบบการกรองแบบ Micro Filtration (MF) หรื อ
ระบบการกรองแบบ Ultra Filtration (UF) ก่อนจะผ่านระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis จนกระทัง่ ได้ น ้าที่
เหลือเพียงโซเดียมไออน (Na+) และคลอไรด์ไอออน (Cl- )
2. นาน ้าที่ผา่ นกระบวนการกรองข้ างต้ น เข้ าสูก่ ระบวนการ Ion Exchange เพื่อกรองอนุภาคขนาดเล็กดังกล่าว โดย
ประจุบวกจาก Na+ และประจุลบจาก Cl- จะถูกจับด้ วย Resin (คือ polymer ที่ไม่ละลายน ้า และมีสมบัติ
แลกเปลีย่ นประจุได้ ) ทาให้ ได้ น ้าบริ สทุ ธิ์
3. ตรวจสอบคุณภาพน ้าที่ได้
4. เก็บไว้ ในถังน ้าใส เพื่อรอการใช้ งาน
ในการผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์จะมีของเสียที่เหลือจากการผลิต ได้ แก่ สารเคมีที่ใช้ ในการล้ าง Resin ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมเพราะเป็ นสารละลายเกลือ (Sodium Chloride : NaCl) แต่มีความเข้ มข้ นสูง ต้ องผ่านการเจือ
จางให้ อยูใ่ นความเข้ มข้ นที่กฏหมายอนุญาตให้ ปล่อยทิ ้งได้
ทังนี
้ ้ น ้าบริ สทุ ธิ์ ที่ได้ เป็ นน ้าที่ไม่มีคุณประโยชน์ ต่อร่ างกาย เนื่องจากได้ ผ่านขันตอนการกรอง
้
เกลือแร่ ออกจนหมด ดังนัน้ ผู้ประกอบการในธุรกิจน ้าดื่ม จึง เติมเกลือแร่ ที่เป็ นประโยชน์กบั ร่ างกายเข้ าไปในระหว่างการ
ผลิต ซึง่ ทาให้ ได้ น ้าที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นประโยชน์กบั ร่างกายมากขึ ้น อาทิ น ้าแร่ (Mineral Water) ซึง่ ช่วยสร้ างมูลค่าให้ กบั น ้า
ที่ผลิตได้ ดงั กล่าว
ภาพตัวอย่างงานให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างระบบผลิตน ้าประปา (บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าระยอง จากัด จังหวัดระยอง)
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ภาพตัวอย่างงานให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างระบบผลิตน ้าประปา (บริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด จังหวัดระยอง)

3.1.1.3 ระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเลให้ เป็ นน ้าจืด (Desalination Plant)
เป็ นการนาน ้าทะเลเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเพื่อให้ ได้ น ้าจืด ซึ่งลูกค้ าที่ต้องการใช้ บริ การดังกล่าว
ได้ แก่ การประปาชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตงอยู
ั ้ ่พื ้นที่ใกล้ หรื อติดกับทะเล หรื ออยู่ในพื ้นที่ที่น ้าจืดมีราคาสูง หรื อ
ขาดแคลนน ้าจืด โดยน ้าทะเลที่นามาใช้ ในการผลิตต้ องผ่านกระบวนการกรองเอาสารละลายและความขุ่นออก เนื่องจาก
น ้าทะเลจะมีความขุน่ และความเข้ มข้ นของสารละลาย (Total Dissolved Solid : TDS) มากถึง 35,000 – 45,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (ส่วนใหญ่เป็ นโซเดียมและคลอไรด์) ซึง่ ขันตอนการผลิ
้
ตจะมีความคล้ ายคลึงกับขันตอนการผลิ
้
ตน ้าประปา แต่ต้อง
ใช้ เทคโนโลยีที่มีความซับซ้ อนมากกว่า โดยใช้ ระบบการกรองที่ใช้ แรงดันผ่านตัวกรองที่มีความละเอียดสูง ได้ แก่ การใช้
ระบบกรองแบบ Micro Filtration หรื อ Ultra Filtration และระบบ Reverse Osmosis ซึ่งเรี ยกว่า Sea Water Reverse
Osmosis (SWRO)

UF

RO

น ้าจืด

น ้าทะเล

ขันตอนการผลิ
้
ตน ้าทะเลให้ เป็ นน ้าจืด
1. สูบน ้าจากทะเล
2. นามาผ่านกระบวนการกรองด้ วยระบบเมมเบรน แบบ Micro Filtration หรื อ Ultra Filtration เพื่อกรองอนุภาค
สารแขวนลอยออก
3. นามาผ่านกระบวนการกรองด้ วยระบบเมมเบรน แบบ Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) เพื่อกรอง
สารละลายเกลือออกให้ ได้ น ้าจืด
4. เก็บไว้ ในถังน ้าใสเพื่อรอใช้ งาน
5. นามาผ่านกระบวนการกรองด้ วยระบบเมมเบรน แบบ Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) เพื่อกรอง
สารละลายเกลือออกให้ ได้ น ้าจืด
6. เก็บไว้ ในถังน ้าใสเพื่อรอใช้ งาน
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ในการผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์จะมีของเสียที่เหลือจากการผลิตได้ แก่ น ้าเกลือความเข้ มข้ นสูง เนื่องจาก
ในกระบวนการผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล เป็ นการแยกสารละลายเกลือที่อยูใ่ นน ้าทะเลออก ทาให้ ได้ ผลผลิตออกมา 2 ส่วน
ได้ แก่ น ้าจืด และน ้าเกลือที่มีความเข้ มข้ นสูง ซึง่ ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยสารละลายในน ้าเกลือความเข้ มข้ นสูง
คือ เกลือ (Sodium Chloride : NaCl) ซึง่ เป็ นสารละลายทีม่ ีอยูใ่ นทะเล
ทัง้ นี ้ น า้ ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต ดัง กล่า ว สามารถน าไปผลิ ต ต่ อ เป็ นน า้ บริ สุท ธิ์ ไ ด้ โ ดยการผ่ า น
กระบวนการผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
ภาพตัวอย่างงานให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)
จังหวัดระยอง

3.1.1.4 ระบบผลิตน ้าแบบเคลือ่ นย้ าย (Mobile Water Treatment Plant)
เป็ นระบบผลิตน ้าที่สามารถเคลื่อนย้ ายได้ เหมาะสาหรับโครงการที่มีระยะเวลาในการก่อสร้ าง
สัน้ หรื อโครงการที่มีพื ้นที่จากัด ซึ่งกระบวนการผลิตขึน้ อยู่กับ คุณภาพน ้าที่ต้องการ โดยระบบผลิตน ้าแบบเคลื่อนย้ าย
สามารถออกแบบให้ เป็ นระบบผลิตน ้า ระบบผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์ หรื อระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล และระบบบาบัดน ้าเสีย ซึ่งมี
กระบวนการผลิตเช่นเดียวกับระบบผลิตน ้านันๆ
้ แต่มีความแตกต่างที่บริ ษัทสามารถเคลือ่ นย้ ายทรัพย์สนิ ออกจากโครงการ
ได้ ในระยะเวลาอันสัน้ ยกเว้ นงานฐานรากที่มีลกั ษณะเป็ นคอนกรี ตซึง่ ติดตรึงอยูใ่ นพื ้นที่โครงการ
ภาพตัวอย่างระบบผลิตน ้าแบบเคลือ่ นย้ าย (Mobile Water Treatment Palnt)การประปาส่วนภูมิภาคบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี
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3.1.2 ระบบบาบัดนา้ เสีย (Wastewater Treatment Plant) :
หมายถึง การกาจัดสิ่งปนเปื ้อนในน ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรื อเกิดจาก
กิจวัตรประจาวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนหรื อแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ให้ หมดไปหรื อมีปริ มาณสิ่งปนเปื อ้ นในน ้า
ลดลงจนมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานน ้าทิ ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2539) เรื่ องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากแหล่งกาเนิดประเภทต่างๆ (อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม อาคารที่พกั อาศัยต่างๆ และพื ้นที่เกษตรกรรม เป็ นต้ น) ซึง่ น ้าเสียทีเ่ กิดขึ ้นจากแหล่งกาเนิดต่างๆ จะมีปริ มาณ
สารเคมีหรื อสารละลายเข้ มข้ นผสมอยู่ในปริ มาณทีแ่ ตกต่างกัน ทังนี
้ ้ สามารถแบ่งประเภทน ้าเสียตามสารหลักที่ให้ ลกั ษณะ
เด่นของน ้าเสียเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1. น ้าเสียประเภทที่มีสารอินทรี ย์ ซึง่ เกิดจากน ้ากินน ้าใช้ โดยจะพิจารณาจากค่า BOD (Biochemical
Oxygen Demand) ซึง่ ค่า BOD หมายถึงค่าวัดความเน่าเสียจากน ้าที่ใช้ อปุ โภคบริ โภคที่ถกู ทิ ้งลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ หรื อจากเศษใบไม้ ซึง่ ค่า BOD จะแสดงให้ เห็นถึงปริ มาณออกซิเจนทีแ่ บคทีเรี ย
ต้ องการสาหรับใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ กล่าวคือ ถ้ าน ้าเสียมีค่า BOD ต่า เมื่อถูกทิ ้งลงใน
แหล่งน ้า จะไม่สง่ ผลกระทบต่อแหล่งน ้าดังกล่าวเนื่องจากแบคทีเรี ยต้ องการออกซิเจนในการย่อย
สลายน้ อย แต่ถ้าน ้าเสียมีคา่ BOD สูง เมื่อถูกทิ ้งลงในแหล่งน ้า จะทาให้ ปริ มาณออกซิเจนในแหล่ง
น ้าลดลงมากจนทาให้ ปลาหรื อสิง่ มีชีวิตอื่นๆ ในแหล่งน ้านัน้ ตาย
2. น ้าเสียประเภทที่มีสารเคมี โดยจะพิจารณาค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งหมายถึง
ค่าวัดความเน่าเสียของน ้าเสียที่เกิดจากสารเคมี โดยค่า COD จะแสดงให้ เห็นถึงปริ มาณออกซิเจน
ที่ใช้ ในการออกซิไดซ์เพื่อให้ กลายเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์และน ้า
3. น ้าเสียในรู ปสารแขวนลอย จะมีค่า TDS ที่ต้องบาบัด (ค่า Total Dissolved Solids (“TDS”) คือ
ปริ มาณของแข็งที่ละลายในน ้า และสามารถไหลผ่านกระดาษกรองใยแก้ ว เมื่อกรองปริ มาณสาร
แขวนลอยออก จึง เอานา้ ใสที่ผ่านกระดาษกรองใยแก้ วไประเหย และจะสามารถหาปริ ม าณ
สารละลายได้ )
4. น ้าเสียที่มีสว่ นผสมของโลหะหนัก
5. น ้าเสียจากสารเคมีอื่นๆ
ดังนัน้ การให้ บริ การเกี่ยวกับระบบบาบัดน ้าเสีย จึงขึ ้นกับลักษณะน ้าเสียและระดับการบาบัดน ้าเสียที่
ลูกค้ าต้ องการ ซึง่ หมายถึง การบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ หมุนเวียนใหม่ หรื อ การบาบัดน ้าเสียทัว่ ไป (บาบัดน ้าเสียให้
ได้ คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ ้งที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมกาหนด) โดยลูกค้ าที่
บริ ษัทให้ บริ การมีทงหน่
ั ้ วยงานราชการ และเอกชนซึ่งเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง ในปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และงวด 9
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การระบบบาบัดนา้ เสียคิดเป็ นร้ อยละ 76.26 ร้ อยละ
46.78 ร้ อยละ 10.53 และร้ อยละ 32.14 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท ตามลาดับ ซึ่งประเภทของระบบบาบัดน ้าเสียที่
บริ ษัทให้ บริ การแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
3.1.2.1 ระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ (Wasterwater Recycle Plant)
หมายถึง ระบบบาบัดน ้าเสียสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ ได้ น ้าที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติทเี่ หมาะสมกับการนาไปใช้ ในกระบวนการผลิตอีกครัง้ โดยในปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และงวด 9
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่คิดเป็ นร้ อยละ
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69.08 ร้ อยละ 58.41 ร้ อยละ 91.96 และร้ อยละ 99.96 ของรายได้ จากการให้ บริ การระบบบาบัดน ้าเสียรวม หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 52.68 ร้ อยละ 27.32 ร้ อยละ 9.68 และร้ อยละ 32.13 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท ซึ่งการบาบัดน ้าเสียเพื่อนา
กลับมาใช้ ใหม่ ช่วยให้ โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับน ้าให้ มีอตั ราที่ลดลงได้ เนื่องจาก โดยส่วนมาก
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ต้ องซื ้อน ้าดิบจากทางนิคมอุตสาหกรรม มาผ่านกระบวนการผลิตน ้า ซึ่งทาให้ มี
ต้ นทุนในเรื่ องของน ้าดิบ แต่กระบวนการบาบัดน ้าเสียเพื่อนากับมาใช้ ใหม่ ใช้ น ้าเสียที่ ได้ จากโรงงานมาผ่านกระบวนการ
บาบัด ทาให้ ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนของน ้าดิบ ส่งผลให้ อตั ราค่าน ้าลดลง นอกจากนี ้การนาน ้าเสียมาบาบัดและนากลับมาใช้
ใหม่ ยังเป็ นการช่วยอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและเป็ นการลดปริ มาณการใช้ น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ อีกด้ วย

Tank

MF/UF

RO

น ้าเสีย

Tank

น ้าประปา

ขันตอนการผลิ
้
ตของระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่
1. นาน ้าเสียมาผ่านกระบวนการกรองด้ วยระบบเมมเบรน แบบ Micron Filtration หรื อ Ultra Filtration เพื่อกรอง
อนุภาคสารแขวนลอยออก
2. นามาผ่านกระบวนการกรองด้ วยระบบเมมเบรน แบบ Reverse Osmosis เพื่อกรองสารละลายทีป่ นเปื อ้ นในน ้า
ออก
3. เก็บน ้าไว้ ในถังน ้าเพื่อรอใช้ งาน
ภาพตัวอย่างงานให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ (Wastewater Recycle Plant)
ของบริ ษัท
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ขยายการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ โดย
การลงทุนในธุรกิจจาหน่ายน ้าที่เกิดจากการบาบัดน ้าเสียให้ กับลูกค้ า ซึ่งมีระยะเวลา 10-20 ปี และต้ องใช้ เงินลงทุนต่อ
โครงการประมาณ 30 - 50 ล้ านบาท โดยในเดือนสิงหาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามสัญญางานกับบริ ษัทเอกชนรายหนึ่งเพื่อ
ลงทุนในระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ BOO รวมระยะเวลา 10 ปี
จากการบาบัดน ้าเสียให้ กบั ผู้วา่ จ้ างในลักษณะโครงการลงทุนข้ างต้ น ช่วยให้ ผ้ วู า่ จ้ างลดความ
เสีย่ งจากการบริ หารจัดการและดูแลระบบน ้า และยังช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับน ้าให้ มีอตั ราที่ถกู กว่าเดิมในกรณีที่ผ้ ู
ว่าจ้ างต้ องซื ้อน ้าดิบ เนื่องจาก การบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ ใช้ น ้าเสียจากโรงงานเป็ นน ้าดิบ ทาให้ ไม่มีค่าใช้ จ่าย
ในส่วนของน ้าดิบ ซึง่ ทาให้ มีต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนี ้ การนาน ้าที่ได้ จากการบาบัด มาผ่านขันตอนการผลิ
้
ตเพื่อนา
กลับมาใช้ ใหม่ ยังเป็ นการรักษาสิ่งแวดล้ อมเนื่องจากช่วยลดปริ มาณการใช้ น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติอีกด้ วย
3.1.2.2 ระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อให้ ได้ มาตรฐาน
หมายถึง ระบบบ าบัดน า้ เสีย สาหรั บโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่ง ชุมชน เพื่ อให้ ได้ น า้ ที่ มี
คุณสมบัติ เพีย งพอที่จะปล่อยสู่ แหล่งนา้ ธรรมชาติ โดยในปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และงวด 9 เดื อนสิน้ สุด วันที่ 30
กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การระบบบาบัดน ้าเสีย เพื่อปล่อยสู่แหล่งน ้าคิดเป็ นร้ อยละ 30.92 ร้ อยละ
41.59 ร้ อยละ 8.04 และร้ อยละ 0.04 ของรายได้ จากการให้ บริ การระบบบาบัดน ้าเสียรวม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.58 ร้ อย
ละ 19.46 ร้ อยละ 0.85 และร้ อยละ 0.01 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท
กรรมวิธีการบาบัดน ้าเสียที่บริ ษัทให้ บริ การแก่ลกู ค้ า สามารถแยกได้ เป็ น 3 ประเภทตามความ
แตกต่างของระดับความเสียของน ้า (ลักษณะน ้าเสีย) ดังนี ้
1. Physical and Chemical Treatment :
เป็ นกระบวนการบาบัดน ้าเสียพื ้นฐานที่ใช้ ในการบาบัดขันต้
้ น สาหรับน ้าเสียที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ่ ได้ แก่ กระบวนการดักขยะขนาดใหญ่ (Screening) กระบวนการกาจัดไขมัน
และน ้ามัน (Grease and Oil Separation) กระบวนการตกตะกอนโดยใช้ สารเคมี (Chemical Precipitation) และ
กระบวนการกาจัดสารพิษจาพวกโลหะหนัก (Heavy Metal Treatment)
2. Biological Treatment :
เป็ นกรรมวิธีบาบัดน ้าเสีย ซึ่งใช้ หลักการทางชีวภาพ โดยบริ ษัทจะออกแบบก่อสร้ าง
ระบบบาบัดสาหรับทาการเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์ เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน ้าเสีย ซึ่งกรรมวิธีนี ้ เหมาะสาหรับการบาบัดน ้า
เสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนหรื อเทศบาลทัว่ ไป โรงงานอุตสาหรรม และนิคมอุตสาหกรรม
3. Sludge Treatment :
เป็ นกรรมวิ ธี บ าบัด ตะกอนที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการบ าบัด น า้ เสี ย ทัง้ จากกระบวนการ
Physical and Chemical Treatment และกระบวนการ Biological Treatment โดยใช้ วิธีการรี ดน ้าออกจากกากตะกอน
เพื่อทาให้ ตะกอนแห้ งและลดปริ มาตรของกากตะกอน ทาให้ สะดวกต่อการขนส่งไปกาจัด เครื่ องจักรที่ใช้ ในการรี ดน ้าออก
จากตะกอนได้ แก่ เครื่ องอัดตะกอน (Filter Press) เครื่ องรี ดตะกอน (Belt Press) หรื อเครื่ องเหวี่ยงตะกอน (Centrifuge)
เป็ นต้ น ซึง่ กรรมวิธีนี ้จะถูกนาไปใช้ ในขันตอนการก
้
าจัดตะกอนของระบบบาบัดน ้าเสีย ทังจากชุ
้
มชน เทศบาล และโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมไปถึงตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน ้า
ลูกค้ าที่ใช้ บริ การระบบบาบัดน ้าเสีย สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ ตามที่มาของแหล่งน ้าเสีย ดังนี ้
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1. การบาบัดน ้าเสียจากแหล่งชุมชน
ปริ มาณน ้าเสียจากแหล่งชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีปริ มาณสารอินทรี ย์ปะปนอยู่
ในแหล่งน ้า ซึง่ สามารถวัดค่า BOD ได้ ประมาณ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร สาหรับกรรมวิธีในการบาบัดน ้าเสียจะใช้ วิธีการทาง
ชีวภาพ (Biological Treatment) คือ การนาแบคทีเรี ยมาใช้ ประโยชน์ในการบาบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2
ชนิด ได้ แก่
 แบบใช้ ออกซิเจนในการกาจัดสารอินทรี ย์
เป็ นการบาบัดน ้าเสียโดยการใช้ แบคทีเรี ยเพื่อย่อยสารอินทรี ย์ที่อยู่ในน ้าเสีย โดย
การเพิ่มออกซิเจนให้ กบั น ้า เพื่อให้ แบคทีเรี ยสามารถขยายตัวและย่อยสารอินทรี ย์ได้
เร็ วยิ่งขึ ้น โดยแบคทีเรี ยจะจับตัวเป็ นก้ อน และเมื่อมีจานวนมากก็จะตกตะกอน ทาให้
ได้ น ้าที่มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น
 แบบไม่ใช้ ออกซิเจน / ไร้ ออกซิเจนในการกาจัดสารอินทรี ย์
เป็ นการบาบัดน ้าเสียที่ได้ รับความนิยมในแหล่งชุมชน เนื่องจากเป็ นวิธีการที่ง่าย
ไม่ยงุ่ ยาก และเสียค่าใช้ จ่ายไม่สงู มากนัก ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็ นวิธีการบาบัดโดยการ
ใช้ แบคทีเรี ยเข้ าย่อยสารอินทรี ย์ซงึ่ ถือเป็ นอาหารของแบคทีเรี ยที่มีอยูใ่ นน ้าเสียให้ หมด
ไป แต่การดาเนินการต้ องอาศัยระยะเวลาค่อนข้ างนาน เละผลที่ได้ จากกระบวนการ
ย่อยสารอินทรี ย์ของแบคทีเรี ยคือ ก๊ าซ ซึง่ สร้ างมลภาวะทางกลิน่ ให้ กบั ชุมชน
เนื่องจากระบบบาบัดน ้าเสียจากแหล่งชุมชนเมืองมีขนตอนที
ั้
่ไม่ยุ่งยาก จึงทาให้ บริ ษัทมี
คูแ่ ข่งเป็ นจานวนมาก และบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างรายย่อยทัว่ ไป ดังนัน้ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจากการแข่งขันดังกล่าว
บริ ษัทจึงเน้ นให้ บริ การเกี่ยวกับระบบบาบัดน ้าเสียสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทีต่ ้ องอาศัยประสบการณ์ความชานาญและ
วิธีการทางเคมีทยี่ งุ่ ยาก ซับซ้ อนมากกว่าระบบบาบัดน ้าเสียจากแหล่งชุมชน
2. การบาบัดน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
น ้าเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นน ้าเสียที่มีสิ่งสกปรกและสารปนเปื ้อนในปริ มาณที่
มากกว่าน ้าเสียจากแหล่งชุมชน ทังนี
้ ้ สิ่งสกปรกและสารปนเปื อ้ นดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจของโรงงาน
อุตสาหกรรมนันๆ
้ ซึ่งการบาบัดด้ วยกรรมวิธี Biological Treatment เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากสารเคมีและ
สารละลาย ไม่สามารถกาจัดให้ หมดไปด้ วยกรรมวิธีดงั กล่าวได้ ดังนัน้ ระบบการบาบัดน ้าเสียสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
จึงต้ องอาศัยวิธีการทางเคมีที่มีความยุ่งยากและซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น โดยจาเป็ นต้ องอาศัยกรรมวิธีการบาบัดทางกายภาพ
(Physical and Chemical Treatment) และการกาจัดตะกอน (Sludge Treatment) ประกอบด้ วย
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ขัน้ ตอนการบาบัดนา้ เสีย

จากภาพข้ างต้ นสามารถสรุปขันตอนในการบ
้
าบัดน ้าเสียได้ ดงั นี ้
1. การบาบัดน ้าเสียขันเตรี
้ ยมการ (Pretreatment)
เป็ นการกาจัดของแข็งที่มีขนาดใหญ่ออกจากน ้าเสียก่อนที่จะมีการปล่อยเข้ าสูร่ ะบบบาบัดน ้า
เสีย เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน ้า และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เครื่ องสูบน ้า โดยมีระดับขันตอนใน
้
การบาบัด ดังนี ้
 การดักด้ วยตะแกรง : เป็ นการกาจัดของแข็งที่มีขนาดใหญ่โดยการใช้ ตะแกรง ซึ่งตะแกรง
โดยทัว่ ไปมี 2 ประเภท คือ ตระแกรงหยาบ และตะแกรงละเอียด
 การบดตัด : เป็ นการลดขนาดหรื อปริ มาตรของแข็งให้ มีขนาดเล็กลง โดยของเสียที่มีขนาด
ใหญ่จะผ่านเครื่ องบดตัด เพื่อทาการบดตัดให้ ละเอียดก่อนที่จะแยกไปสูถ่ งั ตกตะกอนเพื่อ
รอการแยกออกด้ วยการตกตะกอน
 การดักกรวยทราย : เป็ นการกาจัดกรวดทราย ทาให้ เกิดการตกตะกอนในรางดักกรวดทราย
โดยการลดความเร็ วของน ้าลง
 การกาจัดไขมันและน ้ามัน : เป็ นการกาจัดไขมันและน ้ามันในน ้าเสียที่มาจากครัวเรื อน โรง
อาหาร ห้ องน ้า ปั๊ มน ้ามัน และโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ซึ่งจะเป็ นการกักน ้าเสียไว้ ใน
บ่อดักไขมันในช่วงเวลาหนึง่ เพื่อให้ น ้ามันและไขมันลอยตัวขึ ้นสูผ่ ิวน ้า แล้ วทาการใช้ เครื่ อง
ตักหรื อกวาดออกจากบ่อกาจัด
2. การบาบัดน ้าเสียขันที
้ ่สอง (Secondary Treatment)
เป็ นการกาจัดนา้ เสียที่เป็ นพวกสารอินทรี ย์อยู่ในรู ปของสารละลาย หรื ออนุภาคคอลลอยด์
ซึง่ โดยทัว่ ไปมักจะเรี ยกการบาบัดขันที
้ ่สองนี ้ว่า “การบาบัดน ้าเสียด้ วยขบวนการทางชีววิทยา” เนื่องจาก
เป็ นขันตอนที
้
่ต้องอาศัยแบคทีเรี ยในการย่อยสลาย หรื อทาลายความสกปรกในน ้าเสีย โดยการบาบัดน ้า
เสียในปั จจุบนั จาเป็ นต้ องมีการบาบัดถึงขันที
้ ่สอง เพื่อให้ น ้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ วมีคณ
ุ ภาพตรงตาม
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มาตรฐานน ้าทิ ้งที่ทางราชการกาหนด ซึง่ การบาบัดน ้าเสียด้ วยขบวนการทางชีววิทยาสามารถแบ่งได้ เป็ น
2 ประเภท ดังนี ้
 แบบใช้ออกซิ เจน คือ การเพิ่มออกซิเจนเข้ าไปในน ้าเสียและจะต้ องมีปริ มาณออกซิเจนที่
พอเพียง ซึ่งจะทาให้ น ้าเสียไม่เน่าเหม็น เพื่อให้ แบคทีเรี ยขยายตัวและทาหน้ าที่ย่อยสลาย
สารอินทรี ย์เร็ วขึ ้น โดยแบคทีเรี ยจะทาการจับตัวกันเป็ นกลุม่ ก้ อน จนกระทัง่ รวมตัวกันเป็ น
จานวนมากและเกิดการตกตะกอน
 แบบไม่ใช้ออกซิ เจน / ไร้ออกซิ เจน คือ เป็ นขบวนการกาจัดน ้าเสียที่อาศัยแบคทีเรี ยไม่ใช้
อากาศ (Anaerobic bacteria) ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ที่เจือปนอยู่ในน ้าเสีย ซึ่งการ
บาบัดน ้าเสียวิธีนี ้จะใช้ ระยะเวลาในการย่อยสลายเป็ นเวลานาน โดยหลังจากการย่อย
สลายเสร็ จสิ ้น จะทาให้ แหล่งน ้ามีกลิน่ เหม็น
3. การบาบัดน ้าเสียขันสู
้ ง (Advanced Treatment)
เป็ นการบาบัดน ้าเสียที่ผ่านการบาบัดในขันที
้ ่สองแล้ ว เพื่อกาจัดสิ่งสกปรกบางอย่างที่ยงั คง
เหลืออยู่ อาทิ โลหะหนัก หรื อเชื ้อโรคบางชนิด เป็ นต้ น ก่อนที่จะระบายสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ ซึ่งการบาบัด
น ้าเสียในขันนี
้ ้จะไม่เป็ นที่นิยมในการปฏิบตั ิ เนื่องจากมีขนตอนที
ั้
่ย่งุ ยากและมีค่าใช้ จ่ายสูง โดยผู้ที่จะ
บาบัดน ้าเสียขันสู
้ งส่วนใหญ่จะเป็ นการบาบัดเพื่อนากลับมาใช้ อีกครัง้
ภาพตัวอย่างงานให้ บริ การออกแบบ และก่อสร้ างระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อให้ ได้ มาตรฐานก่อนปล่อยสูแ่ หล่งน ้า ของ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทย ซี.อาร์ .ที จากัด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด

3.1.3 ระบบกาจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)
ขยะที่ เ กิ ด ขึ น้ ส่ว นใหญ่ มี แ หล่ง ที่ ม าจากแหล่ง ชุ ม ชนและโรงงานอุต สาหกรรม ซึ่ ง ขยะในแต่ ล ะวัน
ประกอบด้ วยเศษอาหาร กระดาษ เศษแก้ ว เศษไม้ พลาสติก เศษดิน เศษหิน ใบไม้ ขี ้เถ้ า ฯลฯ โดยปริ มาณขยะจะมีความ
แตกต่างกันตามแหล่งที่มา ซึง่ วิธีการกาจัดขยะที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั ได้ แก่ การนาไปเผาในเตาเผา การนาไปหมักเพื่อทาปุ๋ย
การหมุนเวียนเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ การนาไปเป็ นอาหารสัตว์ และการฝั่ งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
บริ ษัทเน้ นการให้ บริ การโดยใช้ วิธีการฝั่ งกลบเป็ นหลัก เนื่องจากมีขนตอนในการก
ั้
าจัดที่ไม่ย่งุ ยาก ต้ นทุน
ต่า และไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยบริ ษัทเป็ นผู้ประมูลงานโดยตรงจากหน่วยงานราชการ ซึ่งมีการกาหนด
พื ้นที่สาหรับการวางระบบกาจัดขยะไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ การให้ บริ การระบบกาจัดขยะแบบฝั่ งกลบ บริ ษัทจาเป็ นต้ อง
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คานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญเกี่ยวกับสถานที่ตงของแหล่
ั้
งฝั่ งกลบให้ ถกู สุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ
ซึง่ ประกอบด้ วยระยะห่างจากจุดกาเนิดของแหล่งขยะ ขนาดของที่ดิน สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน และระดับน ้าใต้
ดิน โดยมีรูปแบบการฝั งกลบแบ่งออกเป็ น 2 วิธี ดังนี ้
1. การฝั งกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ใช้ สาหรับฝั งกลบขยะมูลฝอยหรื อของเสียที่ไม่
เป็ นอันตราย โดยแบ่งวิธีฝังกลบออกเป็ น 2 แบบดังนี ้
 แบบถมพื ้นดิน (Area Method) ได้ แก่ การฝั งกลบขยะในพื ้นที่ที่เป็ นหลุมเป็ นบ่อ หรื อเป็ น
พื ้นที่ที่ต่า และต้ องการถมให้ พื ้นที่นนสู
ั ้ งขึ ้นกว่าระดับเดิม อาทิ บริ เวณบ่อดินลูกรัง ริ ม
ตลิ่ง หรื อบริ เวณที่ถูกขุดดินเพื่อออกไปทาประโยชน์อย่างอื่น เป็ นต้ น โดยการฝั งกลบ
พื ้นที่แบบนี ้จะดาเนินการเทขยะลงไปในหลุม แล้ วเกลีย่ ขยะให้ กระจายโดยรอบพร้ อมกับ
บดอัดให้ แน่น หลังจากนันก็
้ ใช้ ดินกลบแล้ วบดอัดให้ แน่นอีกครัง้
 แบบขุดเป็ นร่อง (Trench Method) ได้ แก่ การกาจัดขยะแบบฝั งกลบในพื ้นที่ราบ ซึ่งต้ อง
ดาเนินการขุดให้ เป็ นร่ องก่อน โดยจะต้ องมีความกว้ างอย่างน้ อยประมาณ 2 เท่าของ
ขนาดเครื่ องจักรกลที่ใช้ เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการทางานของเครื่ องจักร ส่วนความ
ลึกของร่ องจะขึ ้นอยู่กบั ระดับของน ้าใต้ ดิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ร่องจะมีความลึกประมาณ
2-3 เมตร และทาให้ ลาดเอียงไปด้ านใดด้ านหนึง่ เพื่อไม่ให้ น ้าขังในบ่อเมื่อเกิดฝนตก โดย
ดินที่ขดุ เพื่อทาบ่อจะถูกวางกองไว้ เพื่อใช้ เป็ นดินกลบต่อไป ต่อจากนันจึ
้ งนาขยะเทลงใน
บ่อแล้ วเกลีย่ ให้ กระจาย และบดทับให้ แน่นอีกครัง้
2. การฝั งกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) ใช้ สาหรับฝั งกลบกากของเสียอันตรายที่ผ่านการ
ทาลายฤทธิ์ โดยปรับเสถียรแล้ ว ซึ่งขันตอนในการก
้
าจัดขยะแบบฝั งกลบ เป็ นการนาขยะมากอง
รวมกันไว้ ในบ่อดิน แล้ วเกลี่ยและบดอัดทับขยะให้ แน่นโดยรถแทรกเตอร์ หลังจากนันน
้ าดินมาก
ลบทับหน้ าขยะพร้ อมบดอัดทับให้ แน่นอีกครัง้ ชันบนสุ
้
ดจะต้ องกลบดินบดทับให้ แน่นโดยมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และร่องดินแต่ละร่องควรเว้ นห่างกันไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ทา
เป็ นชันๆ
้ จนสามารถปรับระดับพื ้นดินได้ ตามต้ องการ แล้ วปล่อยให้ ขยะสลายตัว ซึง่ ระหว่างการรอ
เวลาสลายตัวนัน้ จะต้ องทาการตรวจสอบ และกันรั
้ ว้ บริ เวณปฏิบตั ิการเพื่อป้องกันการบุกรุ กอื่นๆ
และขณะที่ขยะกาลังสลายตัว จะก่อให้ เกิดน ้าจากการหมักของขยะ ซึ่งน ้าดังกล่าวจะถูกนาเข้ าสู่
กระบวนการบาบัดน ้าเสียก่อนปล่อยทิ ้งลงสูแ่ หล่งน ้า หรื อก่อนนาน ้าที่ได้ บาบัดนันกลั
้ บมาใช้ ใหม่
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาตังแต่
้ ปี 2551 ถึงปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554 บริ ษัทยังไม่มีรายได้ จากงานระบบการกาจัดขยะ แต่บริ ษัทได้ วางแผนงานสาหรับระบบการกาจัดขยะที่จะให้ บริ การ
ในลักษณะ Waste to Energy ซึ่งเป็ นการนาขยะจากบ่อกาจัดขยะมาผลิตเป็ นพลังงานเชื อ้ เพลิงเพื่อใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยขยะที่ถกู ฝั งกลบอย่างถูกสุขลักษณะจะเกิดการย่อยสลายภายใต้ กระบวนการย่อยสลายแบบไร้ อากาศ
(Anaerobic Decomposition) และก่อให้ เกิดก๊ าซชีวภาพจากการฝั งกลบ (Landfill Gas) ซึ่งจะประกอบด้ วยก๊ าซมีเทน
(CH4) คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊ าซอื่นๆ โดยก๊ าซมีเทนจะมีปริ มาณมากถึง 45% - 60% ของปริ มาณก๊ าซทังหมด
้
ซึ่ง ก๊ าซที่ เ กิ ด ขึน้ ดัง กล่า วสามารถน ามาใช้ ประโยชน์ ใ นรู ป ของพลัง งานทดแทนได้ ห ลายรู ป แบบ อาทิ น าไปใช้ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า นาไปเป็ นเชื อ้ เพลิงโดยตรง นาไปใช้ รวมกับท่อส่งก๊ าซ และนาไปใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิงสาหรับยานพาหนะ ซึ่ง
นอกจากจะได้ พลังงานทดแทนที่เป็ นประโยชน์โดยตรงแล้ ว การกาจัดขยะดังกล่าวยังก่อให้ เกิดประโยชน์ในทางอ้ อม ได้ แก่
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจากการลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse gas) ซึ่งก่อให้ เกิดปรากฏการณ์โลก
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ร้ อน (Global Warming) เนื่องจากก๊ าซมีเทนเป็ นส่วนประกอบสาคัญในก๊ าซชีวภาพซึง่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบมากกว่าก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 21 เท่า
3.1.4 การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน (Waste to Energy)
เป็ นกระบวนการบาบัดน ้าเสีย หรื อของเสียที่มีอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทางการเกษตร และ
ชุมชน อาทิ น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานน ้าตาล โรงงานแป้งมันสาปะหลัง โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม มูลสุกร และ
ขยะมูลฝอยจากชุมชน เป็ นต้ น โดยจะน าของเสี ยหรื อวัสดุเหลื อใช้ เหล่านี เ้ ข้ าสู่กระบวนการบ าบัดด้ วยวิ ธี ทางชี วภาพ
(Biological Wastewater Treatment) โดยอาศัยแบคทีเรี ยในการบาบัดน ้าเสีย ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กระบวนการ ดังนี ้
3.1.4.1 กระบวนการแบบใช้ อากาศ (Aerobic Digestion)
สารอินทรี ย์ถูกย่อ ยสลายไปเป็ นก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และมีการสร้ างเซลล์จุลินทรี ย์ขึน้
จานวนมากประมาณร้ อยละ 50 ของสารอินทรี ย์ในน ้าเสียถูกเปลีย่ นเป็ นเซลล์ของจุลนิ ทรี ย์ โดยกระบวนการบาบัดแบบนีม้ ี
ข้ อได้ เปรี ยบคือ ระบบมีประสิทธิ ภาพสูง ในการบาบัดน ้าเสีย อีกทังใช้
้ ระยะเวลาในการบาบัดสัน้ แต่มีข้อเสียคือต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายในการบาบัดสูง เนื่องจากต้ องมีการพ่นอากาศให้ กบั ระบบ และยังต้ องกาจัดตะกอนจุลินทรี ย์สว่ นเกิน นอกจากนี ้
กระบวนการบาบัดแบบนี ้ไม่สามารถใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ กับน ้าเสียที่มีปริ ม าณสารอินทรี ย์สูงมากๆ เนื่องจากมี
ข้ อจากัดในการให้ ออกซิเจนอย่างเพียงพอกับระบบ
3.1.4.2 กระบวนการแบบไม่ใช้ อากาศ / ไร้ อากาศ (Anaerobic Digestion)
กระบวนการนี ้สารอินทรี ย์ในน ้าเสียประมาณร้ อยละ 80-90 ถูกย่อยสลายเป็ นก๊ าซมีเทน และ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่งรวมเรี ยกว่า ก๊ าซชีวภาพ (Biogas) โดยแบคทีเรี ยที่เกี่ยวข้ องกับการย่อยสลายมีการเจริ ญเติบโต
ค่อนข้ างช้ าทาให้ ระบบเริ่ มต้ น (Start up) ได้ ช้า อีกทังประสิ
้
ทธิภาพของระบบในการบาบัดต่าจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การกักเก็บของเหลว (Hydraulic Retention Time : HRT) นานขึ ้น ระบบบาบัดจึงมีขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ระบบยังมีการ
ปรับตัวไม่ดีนกั ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อม และในระหว่างกาจัดบางครัง้ อาจมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen
Sulfide) เกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้ เทคโนโลยีที่ใช้ อากาศ มักต้ องอาศัยเครื่ องจักรกลในการเติมอากาศให้ กบั น ้าเสีย ทาให้ สิ ้นเปลือง
พลังงานและค่าใช้ จ่าย โดยผลจากการบาบัดจะได้ ออกมาเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์และน ้า ส่วนเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ อากาศ
หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า เทคโนโลยีการบาบัดน ้าเสียหรื อของเสียโดยวิธีไร้ อากาศ จะทาให้ ได้ ผลพลอยได้ ออกมาเป็ นก๊ าซ
ชีวภาพ ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรี ยในระบบ
ปริ มาณก๊ าซชีวภาพที่ได้ จากกระบวนการบาบัดโดยพื ้นฐานจะขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณและคุณภาพของของเสีย
ที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบ หากใช้ มลู สัตว์จะได้ ก๊าซชีวภาพประมาณ 20-22 ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 ตันของปริ มาณมูลสัตว์ และหากใช้
น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะได้ ก๊าซชีวภาพ 2-200 ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 ตันของปริ มาณน ้าเสีย ซึง่ ปริ มาณก๊ าซชีวภาพ
จะมี ค่า สูง ก็ ต่ อ เมื่ อ ค่า COD ในน า้ เสีย ที่ ใ ช้ เป็ นวัต ถุดิ บ มี ค่า สูง มี ก ารบ าบัด ในถัง ที่ มี ก ารให้ ค วามร้ อน (Mesophilic
process) และมีการปั่ นหรื อกวนน ้าเสียอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่เคยมีรายจากรับก่อสร้ างหรื อรับบริ หารจัดการงานแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงาน
ทดแทนแต่อย่างใด
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ตารางแสดงตัวอย่างผลงานโครงการก่อสร้ างที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (ตังแต่
้ ปี 2548 ถึงปี 2553) และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ลาดับ

เจ้ าของโครงการ

งานก่ อสร้ าง – ระบบผลิตนา้ (Water TreatmentPlant)
1.
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
จังหวัดระยอง
3.
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
4.
บริ ษัท พีทีที ยูทลิ ิตี ้ จากัด (CUP2)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
5.
บริ ษัท พีทีที ยูทลิ ิตี ้ จากัด (CUP3)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
6.
บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)
7.

บริ ษัท อาร์ .อี.คิว วอเตอร์ เซอร์ วสิ เซส จากัด

8

การประปาส่วนภูมิภาค

9

การประปาส่วนภูมิภาค

10

การประปาส่วนภูมิภาค

11.

บริ ษัท อมตะ วอเตอร์ จากัด

ที่มาของงาน
(ได้ จากเข้ าประมูล/
ลูกค้ าแนะนา)

กาลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ก่อสร้ างระบบปรับปรุ งคุณภาพน ้าโรงงาน
ชาแหละแปรรู ปเนื ้อไก่
ก่อสร้ างโรงกรองน ้า

ลูกค้ าแนะนา

10,800

1/10/46 – 31/3/48

น ้าประปา

ลูกค้ าแนะนา

24,000

1/11/48 – 15/4/49

น ้าประปา

ก่อสร้ างระบบสาธาณูปการหอพักนิสิต
ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตังอุ
้ ปกรณ์
สาหรับโรงผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์
ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตังอุ
้ ปกรณ์
์
สาหรับโรงผลิตน ้าบริ สทุ ธิ
ออกแบบ ก่อสร้ างและติดตังระบบ
้
SEA
WATER REVERSE OSMOSIS
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบ SEA WATER
REVERSE OSMOSIS
ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตังอุ
้ ปกรณ์
สาหรับผลิตน ้าประปาบนเกาะสมุยจังหวัด
สุราษฏร์ ธานี
ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตังอุ
้ ปกรณ์
ผลิตน ้าประปาแบบเคลื่อนที่ได้ หน่วยงาน
เทพราช
ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตังอุ
้ ปกรณ์
ผลิตน ้าประปาแบบเคลื่อนที่ได้ สถานีผลิตน ้า
หนองน ้าเขียว
ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ าง และติดตังระบบ
้
ผลิตน ้าประปาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี ้

ประมูล
ลูกค้ าแนะนา

7,200
3,360

29/8/49 – 25/4/50
25/10/49 – 31/1/52

น ้าประปา
น ้าบริ สทุ ธิ์

ลูกค้ าแนะนา

4,080

2/6/51 – 31/5/52

น ้าบริ สทุ ธิ์

ลูกค้ าแนะนา

52,320

14/10/48 – 31/8/50

ลูกค้ าแนะนา

12,000

17/12/48 – 7/6/49

ประมูล

2,400

16/10/51 – 7/7/53

น ้าทะเลเป็ นน ้า
บริ สทุ ธิ์
น ้าทะเลเป็ น
น ้าประปา
น ้าทะเลเป็ น
น ้าประปา

ประมูล

6,000

16/6/51 – 5/7/53

น ้าประปา

ประมูล

7,200

28/9/52-10/8/53

น ้าประปา

ลูกค้ าแนะนา

6,000

16/8/53-3/2/54

น ้าประปา

ลักษณะโครงการ
และลักษณะงาน

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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ตารางแสดงตัวอย่างผลงานโครงการก่อสร้ างที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (ตังแต่
้ ปี 2548 ถึงปี 2553) และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (ต่อ)
ลาดับ
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ลักษณะโครงการ
และลักษณะงาน

งานก่ อสร้ าง – ระบบบาบัดนา้ เสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ (Wastewater Recycle Plant)
1.
บริ ษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตังอุ
้ ปกรณ์สาหรับระบบ
หมุนเวียนน ้า (2 สัญญา)
งานก่ อสร้ าง – ระบบบาบัดนา้ เสียเพื่อปล่ อยสู่แหล่ งนา้
1.
- ก่อสร้ างระบบระบายน ้าเสียและปรับปรุ งคลองสมอเรี ยง
เทศบาลเมืองหัวหิน
2.
บริ ษัท อาร์ ไอแอล 1996 จากัด
ออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตังอุ
้ ปกรณ์โรงบาบัดน ้า
เสียและ Plant Air (2 สัญญา)
งานรับบริหารจัดการผลิตและบารุงรักษาระบบประปา (Operation and Maintanance)
1.
บริ ษัท ปตท.เคมิคอล จากัด
- เดินระบบและบารุ งรักษาระบบผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์จากน ้า
(มหาชน)
ทะเล
ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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ที่มาของงาน
(ได้ จากเข้ าประมูล/
ลูกค้ าแนะนา)

กาลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ลูกค้ าแนะนา

726,564

28/10/50 – 13/4/52

ประมูล
ลูกค้ าแนะนา

6,000
5,620

16/11/48 – 12/9/49
7/12/50 – 7/5/52

ลูกค้ าแนะนา

24,000

1/7/50-31/7/53

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

3.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
3.2.1

การตลาด

1) กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (Product)
บริ ษัทนาเสนอบริ การงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมที่หลากหลายและครบวงจร ซึ่งได้ แก่ ระบบผลิตน ้า
ระบบบาบัดน ้าเสียและระบบกาจัดขยะ และสร้ างรายได้ จากการรับบริ หารจัดการและบารุ งรักษาระบบประปา ซึ่งบริ ษัทมี
นโยบายให้ บริ การแบบครบวงจร ตังแต่
้ รับก่อสร้ างไปจนถึงรับบริ หารจัดการและบารุงรักษาระบบ เนื่องจากธุรกิจทัง้ 2 ชนิด
เป็ นธุรกิจที่เกื ้อหนุนกัน ทาให้ บริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ จากโครงการที่ให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื่องแม้ วา่ การก่อสร้ างโครงการ
จะเสร็ จสิ ้นแล้ ว โดยบริ ษัทมีบริ การครอบคลุมความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลายตังแต่
้ งานที่มีความซับซ้ อนน้ อย ซึ่งมี
การแข่งขันสูง ไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการ
แข่งขันไม่สงู มาก อาทิ การให้ บริ การระบบผลิตน ้าประปาสาหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี การให้ บริ การระบบผลิตน ้าทะเล
เป็ นน ้าจืด และการให้ บริ การระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ โดยมีรู ปแบบการให้ บริ การตังแต่
้ การดาเนินการ
ก่อสร้ างตามแบบที่ลกู ค้ ากาหนด การให้ บริ การแบบครบวงจร ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตังและทดลองเดิ
้
น
ระบบ การรับบริ หารจัดการและบารุงรักษาระบบประปา และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้าที่ได้ จากการบาบัด ซึง่
ในการก่อสร้ างบริ ษัทเน้ นการดาเนินการที่ได้ มาตรฐานและการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ภายใต้ การบริ หารจัดการของ
ผู้บริ หารบริ ษัทที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมมานานร่วม 30 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจไปสูก่ าร
ให้ บ ริ ก ารที่ต้ อ งอาศัย ความช านาญทางวิ ศ วกรรมระดับสูง เพิ่ ม มากขึน้ เนื่ อ งจากเป็ นธุ รกิ จ ที่มี ก ารแข่ง ขัน น้ อ ย และ
สอดคล้ องกับความรู้ ความชานาญที่ถือเป็ นจุดแข็งของบริ ษัท โดยที่ผ่านมา บริ ษัทมีประสบการณ์ ในการให้ บริ การงาน
ดังกล่าวมาแล้ วจากโครงการ SWRO ของ บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน) และโครงการ RIL ของ บริ ษัท อาร์ ไอแอล
1996 จากัด และเป็ นผู้ประกอบการชาวไทยเพียงรายเดียวที่สามารถให้ บริ การแบบครบวงจร ทัดเทียมกับบริ ษัทใน
ต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริ กา
นอกจากการมี บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายเพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า แล้ ว บริ ษัท ยัง ให้
ความสาคัญกับคุณภาพงานก่อสร้ าง การบริ การที่มีประสิทธิ ภาพ และการส่งมอบงานที่ตรงตามกาหนดเวลา โดยใช้
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ ความชานาญในการทางาน รวมทัง้ การตรวจสอบคุณภาพงานในทุกขันตอน
้
ตังแต่
้
การออกแบบให้ เป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ าและสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิท ธิ ภาพ การก่อสร้ างซึ่งว่าจ้ าง
ผู้รับเหมารายย่อยที่ไว้ วางใจได้ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบคุณภาพงานโดยวิศวกรประจาโครงการและที่ปรึ กษาโครงการ
การจัดซื ้ออุปกรณ์ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนด อาทิ ประเภทอุปกรณ์ คุณสมบัติอุปกรณ์ และจานวนที่ต้องใช้ ตลอดจนการ
ติดตังที
้ ่ได้ มาตรฐานเพื่อให้ ระบบมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ สาหรับงานบริ การบางงานที่บริ ษัทยังไม่มีประสบการณ์ หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตาม
ข้ อ ก าหนดของผู้ว่า จ้ าง บริ ษั ท จะร่ ว มลงทุน กับ บริ ษั ท ที่ มี ศัก ยภาพ โดยการท าบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงจัด ตัง้ บริ ษั ท ค้ า ร่ ว ม
(Consortium) หรื อจัดตังนิ
้ ติบคุ คลใหม่ในรู ปของกิจการร่วมค้ า (Joint Venture) ซึ่งจะระบุสดั ส่วนการลงทุน โครงการที่จะ
ดาเนินการ ระยะเวลาในการดาเนินการ และอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายไว้ อย่างชัดเจน โดยเมื่อเสร็ จสิ ้น
โครงการ และหมดระยะประกันผลงาน กิจการร่วมค้ า (Joint Venture) หรื อกิจการค้ าร่วม (Consortium) ดังกล่าวจะปิ ดตัว
ลง
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

2) กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษัทกาหนดนโยบายการเข้ าประมูลงานหรื อรั บงานจากผู้ว่าจ้ างที่ชัดเจน โดยก่อนเข้ ารับงาน
บริ ษัทจะประเมินความพร้ อมของบริ ษัทก่อนเข้ ารับงาน โดยพิจารณาถึงประสบการณ์และความชานาญในการทางานของ
บริ ษัท ความพร้ อมของบุคลากรและทีมงาน ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดราคาโดยอ้ างอิงตามมูลค่าต้ นทุนงาน
ก่อสร้ างและงานบริ การ และค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการไว้ บวกด้ วยกาไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซึ่งกาหนดให้ ต้องมี
อัตรากาไรขันต้
้ นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้ ประมาณการไว้ แต่ทงนี
ั ้ ้ หากมีความจาเป็ นต้ องรับงานที่มีอตั รา
กาไรขันต้
้ นต่ากว่าที่กาหนด บริ ษัทจะแจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทภายหลัง อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
3) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
บริ ษัทให้ บริ การผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย 2 ช่องทาง ได้ แก่ การเข้ าร่วมประกวดราคางาน และ
การติดต่อจากผู้ว่าจ้ างโดยตรง โดยในการเข้ าร่ วมประกวดราคางาน บริ ษัทเน้ นการเข้ าร่ วมประกวดราคางานที่มีความ
เป็ นไปได้ ที่จะได้ รับงาน ซึ่งช่องทางการได้ งานวิธีดงั กล่าว มักเป็ นงานจากหน่วยงานราชการเป็ นส่วนใหญ่ โดยบริ ษัทจะ
ติด ตามข่า วสารการเปิ ดประกวดราคาจ้ า งเหมาก่อ สร้ างผ่านสื่อ ต่า งๆ อาทิ อิ น เตอร์ เน็ ต หนัง สือพิ ม พ์ และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ซึ่งจะระบุคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นของผู้รับจ้ าง อาทิ ประสบการณ์งานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูล และการเป็ นผู้รับจ้ างที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามกาหนด เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะซื ้อแบบประกวดราคาเพื่อ
นามาศึกษารายละเอียดและประมาณงบประมาณก่อสร้ างสาหรับโครงการดังกล่าว และนาเสนอต่อผู้ มีอานาจอนุมตั ิเพื่อ
พิจารณาตามกาหนดขันอ
้ านาจอนุมตั ิที่กาหนดไว้ สาหรับผู้ว่าจ้ างที่เข้ ามาติดต่ อเพื่อใช้ บริ การโดยตรง ได้ แก่หน่วยงาน
เอกชนที่ได้ รับคาแนะนาจากลูกค้ าเดิมและคู่ค้าของบริ ษัท และที่ปรึ กษาโครงการของผู้ว่าจ้ าง รวมถึง ลูกค้ าที่เข้ ามาติดต่อ
เพื่อใช้ บริ การโดยตรง ซึง่ การได้ มาของงานในลักษณะดังกล่าว เป็ นผลมาจากการสร้ างชื่อเสียงในการดาเนินธุรกิจ โดยยึ ด
หลักความซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้ า เน้ นการสร้ างงานที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ าและคู่ค้า
ทางธุรกิจ รวมถึงการให้ บริ การหลังการขายที่ดีเป็ นสาคัญ ซึ่งบริ ษัทยึดแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวตลอดระยะเวลาร่ วม 30 ปี
จนทาให้ บริ ษัทมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั และยอมรับในวงการด้ วยดีมาโดยตลอด
4) กลยุทธ์ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษัทดาเนินกลยุทธ์ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยเน้ นการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การก่อสร้ างที่ดีเพื่อให้ ได้ ระบบงานทีม่ ีประสิทธิภาพเป็ นที่พอใจของลูกค้ า และเน้ นการให้ บริ การรวมถึงคาปรึ กษาหลังการ
ขายที่ดีเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า ซึ่งถือเป็ นแนวทางในการรักษาลูกค้ าเดิมให้ ยงั คงอยู่กบั บริ ษัท นอกจากนี ้
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลากหลายมากขึ ้น โดยอยู่ภายใต้ นโยบาย
การขยายธุ รกิ จไปสู่การรั บ ก่อสร้ างและรั บบริ หารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อ มที่อาศัยความรู้ ความชานาญด้ า น
วิศวกรรมระดับสูง ซึง่ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าที่อยูใ่ นภาคธุรกิจที่มีศกั ยภาพและการเติบโตที่ดี อาทิ กลุม่ ธุรกิจพลังงาน และนิคม
อุตสาหกรรม
3.2.2

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ลกู ค้ าหน่วยงานราชการ และลูกค้ าหน่วยงาน
เอกชน ซึ่งบริ ษัทให้ บริ การในฐานะผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ซึ่งก่อนการรับงาน บริ ษัทจะประเมินศักยภาพของ
บริ ษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการส่งมอบงานล่าช้ า ได้ แก่ ผลงานหรื อประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา
ของบริ ษัท ความพร้ อมของบุคลากรและทีมงาน และอัตราการทากาไรซึง่ ต้ องเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ควบคูไ่ ปกับการ
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พิจารณาคัดเลือกลูกค้ า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระค่าบริ การ ทังนี
้ ้ ลูกค้ าหน่วยงานราชการและลูกค้ า
หน่วยงานเอกชน จะมี ลกั ษณะการได้ มาของงาน เงื่ อนไข/คุณสมบัติผ้ ูรับจ้ าง และลักษณะสัญญาที่แตกต่างกัน อาทิ
หน่วยงานราชการจะมีที่มาของงานผ่านขันตอนการประกวดราคา
้
ในขณะที่หน่วยงานเอกชนจะมีรูปแบบการว่าจ้ างทังแบบ
้
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เพื่อเรี ยกประกวดราคา และแบบติดต่อมายังบริ ษัทโดยตรง (ผ่านการแนะนาจากลูกค้ าและ/หรื อคู่ค้า
เดิม หรื อการเข้ ามาติดต่อเพื่อใช้ บริ การโดยตรง)หน่วยงานราชการมีเงื่อนไขการก่อสร้ างที่ระบุสญ
ั ญาแบบปรับราคาสาหรับ
ราคางานก่อสร้ าง โดยการนาสูตร Escalation Factor หรื อค่า K (ค่า K หมายถึงดัชนีที่ใช้ ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของค่า
งาน ณ ระยะเวลาที่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างเปิ ดซองประกวดราคาได้ เปรี ยบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด โดยมี
เงื่อนไขสาคัญคือจะใช้ ค่า K ได้ เฉพาะกรณีรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วย
การบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่นเท่านัน้ ทังนี
้ ้
ในการพิจารณาค่า K จะพิจารณาอ้ างอิงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าวัสดุก่อสร้ างที่สงู หรื อต่ากว่าร้ อยละ 4 ของมูลค่าวัสดุ
ก่อสร้ างเดิม (ที่มา : สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)) มาใช้ คานวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่
หน่วยงานเอกชนจะไม่มีเงื่อนไขการก่อสร้ างในลักษณะดังกล่าว หน่วยงานราชการ (การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)) มีการ
กาหนดเพดานสูงสุดในการรับงานของผู้รับจ้ างแต่ละรายไว้ ไม่เกิน 5 เท่าของจานวนทุนจดทะเบียนต่อโครงการ ณ วันยื่น
ข้ อเสนอ ในขณะที่ห น่วยงานเอกชนไม่มีการกาหนดเพดานสูงสุด ดัง กล่า ว เป็ นต้ น โดยสาหรั บสัดส่ว นลูกค้ าระหว่า ง
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 แสดง
ดังตาราง

กลุ่มลูกค้ า
หน่ วยงานราชการ
หน่ วยงานเอกชน
รวมรายได้ จากการรับจ้ าง

ปี 2551
(จัดประเภทใหม่ )
ล้ านบาท
%
22.53
3.47
625.87
96.53
648.40
100.00

ปี 2552
ล้ านบาท
150.94
279.62
430.56

%
35.06
64.94
100.00

ปี 2553
ล้ านบาท
129.10
151.43
280.53

%
46.02
53.98
100.00

งวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 54
ล้ านบาท
%
201.82
40.95
291.07
59.05
492.89
100.00

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หากพิจารณาลูกค้ าแยกตามประเภทกลุม่ ลูกค้ า สามารถอธิบายลักษณะของลูกค้ าแต่ละประเภทได้
ดังนี ้
1) ลูกค้ าหน่ วยงานราชการ :
หน่วยงานราชการที่ทาหน้ าที่ เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการนา้ ได้ แก่ การประปาส่วนภูมิภาค
(กปภ.) สานักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) เทศบาลตาบล และเทศบาลอาเภอในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ และหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น โดยบริ ษัทเข้ ารับงานผ่านการประกวดราคาที่หน่วยงานผู้วา่ จ้ างประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อต่างๆ อาทิ อินเตอร์ เน็ต และหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะระบุคุณสมบัติของผู้รับจ้ างในการเข้ ารับงาน อาทิ การประปาส่วน
ภูมิภาค (กปภ.) และสานักงานกรุ งเทพมหานคร (กทม.) ผู้รับจ้ างที่ต้องการเข้ าร่ วมประกวดราคางานจ้ าง จะต้ องเป็ นผู้
รับจ้ างที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และสานักงานกรุ งเทพมหานคร (กทม.) ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
โดยหน่วยงานดังกล่าวจะพิจารณาการจัดระดับชันจากฐานะทางการเงิ
้
น (ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่าสุทธิ
และอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน) ผลงานที่ผ่านมา จานวนวิศวกร และเครื่ องมือเครื่ องจักร โดยการ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แบ่งผู้รับจ้ างที่ขึ ้นทะเบียนเป็ น 5 ระดับ (รายละเอียดความแตกต่างแสดงตามตารางด้ านล่าง)
ซึง่ บริ ษัทเป็ นผู้รับจ้ างที่มีคณ
ุ สมบัติในการรับจ้ างงานก่อสร้ างของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชันที
้ ่ 1 ซึง่ สามารถรับงาน
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โครงการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ ในมูลค่าไม่จากัด โดยมูลค่าทุกสัญญาที่เกิน 5 ล้ านบาท รวมกันต้ องไม่เกิน
4,000 ล้ านบาท แต่อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ กาหนดเพดานสูงสุดในการเข้ ารับงานของผู้รับจ้ างแต่
ละชันไว้
้ ไม่เกิน 5 เท่าของจานวนทุนจดทะเบียนบริ ษัท ณ วันยื่นข้ อเสนอ ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ทิ ้งงานของผู้รับจ้ าง สาหรับสานักงานกรุ งเทพมหานคร (กทม.) แบ่งชัน้ ผู้รับจ้ างเป็ น 4 ระดับ ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้รับจ้ างที่มี
คุณสมบัติในการรับจ้ างงานก่อสร้ างของสานักงานกรุ งเทพมหานคร (กทม.) ชันที
้ ่ 1 สามารถรับงานได้ ในมูลค่าไม่จากัด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะรับงานราชการมากขึ ้น และบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้รับจ้ างของการประปานคร
หลวง (กปน.) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานจากส่วนงานราชการเพิ่มมากขึ ้น
ตารางแสดงระดับผู้รับจ้ างงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หน่วย : ล้ านบาท
วงเงินต่อโครงการไม่เกิน
วงเงินทุกสัญญาที่เกิน 5
ล้ านบาท และทาไว้ กบั
กปภ. รวมกันไม่เกิน

ผู้รับจ้ างชัน้ ที่ 1
ไม่จากัดวงเงิน
4,000

ผู้รับจ้ างชัน้ ที่ 2
250
2,000

ผู้รับจ้ างชัน้ ที่ 3
150
1,000

ผู้รับจ้ างชัน้ ที่ 4
100
600

ผู้รับจ้ างชัน้ ที่ 5
50
300

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หมายเหตุ : - กปภ. จะทาการทบทวนผลงานผู้รับจ้ างทุกๆ 6 เดือน เพื่อจัดลาดับชัน้ โดยพิจารณาจากผลงานที่แล้ วเสร็จตามรูปแบบ
รายการและระยะเวลาโครงการ ข้ อพิพาทหรือคาร้ องเรียนจากประชาชนในพื ้นที่ใกล้ เคียงโครงการ และการปฏิบตั ิตามคาสัง่
ของผู้ควบคุมงาน
- กรณีที่ผ้ รู ับจ้ างรับงานอื่นที่ไม่ใช่งานของกปภ. สามารถนาผลงานมาอ้ างอิงได้ หากเป็ นงานที่มีความใกล้ เคียงกับงานที่กปภ.มี
นโยบายจะว่าจ้ าง
- การต่ออายุใบรับงานจะเป็ นการต่ออายุปีต่อปี ซึง่ หากผู้รับจ้ างไม่ชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุติ ดต่อกัน 2 ปี การขึ ้นทะเบียน
ดังกล่าวถือเป็ นสิ ้นสุด

ตารางแสดงระดับผู้รับจ้ างงานสานักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) (หน่วย : ล้ านบาท)
ก. ชันของผู
้
้ รับจ้ างเหมางานทาง
ชัน้ ของผู้รับจ้ างเหมางานทาง
วงเงินค่ าก่ อสร้ างแต่ ละโครงการไม่ เกิน
ชัน้ 1
ไม่จากัดวงเงิน
ชัน้ 2
60
ชัน้ 3
30
ชัน้ 4
5
ข. ชันของผู
้
้ รับจ้ างเหมางานอาคาร
ชัน้ ของผู้รับจ้ างเหมางานอาคาร
ชัน้ 1
ชัน้ 2
ชัน้ 3
ชัน้ 4

วงเงินค่ าก่ อสร้ างแต่ ละโครงการไม่ เกิน
ไม่จากัดวงเงิน
50
20
5
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2) กลุ่มลูกค้ าหน่ วยงานเอกชน :
ลูกค้ าหน่วยงานเอกชน ได้ แก่ ผู้ประกอบกิจการในธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจ
พลังงาน ธุรกิจผลิตเหล็ก ธุรกิจ ผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม และนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ซึ่งรู ปแบบการว่าจ้ างมีทงแบบ
ั้
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เพื่อเรี ยกประกวดราคา และแบบติดต่อมายังบริ ษัทโดยตรง (ผ่านการแนะนาจากลูกค้ าเดิมและคู่ค้า
ของบริ ษัท และที่ปรึกษาโครงการของผู้ว่าจ้ าง และลูกค้ าที่ เข้ ามาติดต่อเพื่อใช้ บริ การเองโดยตรง) โดยก่อนการเข้ ารับงาน
บริ ษัทจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการไม่ ได้ รับชาระค่าบริ การจากผู้ว่าจ้ าง ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ โดยปั จจัยที่บริ ษัทใช้ ในการพิจารณาหรื อประเมินเพื่อคัดเลือกลูกค้ าได้ แก่
ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของผู้บริ หาร โดยพิจารณาควบคูไ่ ปกับอัตราการทากาไรตามนโยบายที่กาหนด
3.2.3

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมสถานการณ์ นา้ และการใช้ นา้ ในประเทศ
นา้ เป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ สาคัญ และจ าเป็ นต่อ การดารงชี วิ ต ของมนุษ ย์ สัต ว์ และพื ช โดยน า้
ธรรมชาติมีอยู่ทั่วไปทัง้ นา้ ผิวดินและน ้าใต้ ดิน (น ้าบนผิวดิน ได้ แก่ แม่น ้า คลอง ห้ วย บึง ลาธาร ทะเลสาบ ทะเล และ
มหาสมุทร น ้าใต้ ดินแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ น ้าในดินและน ้าบาดาล) ซึ่งน ้าใต้ ดินถือว่ามีปริ มาณมากที่สดุ เมื่อเทียบกับ
แหล่งน ้าอื่น โดยจากข้ อมูลของสานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า ระบุปริ มาณทัว่ โลกสามารถวัดได้ 1,500
ล้ านลูกบาศก์กิโลเมตร โดยแบ่งเป็ นน ้าทะเลและน ้าจืดคิดเป็ นร้ อยละ 94 และร้ อยละ 6 ของปริ มาณน ้าทังหมดตามล
้
าดับ
ซึง่ จากจานวนน ้าจืดที่น้อยดังกล่าวทาให้ รัฐบาลในประเทศต่างๆ กาหนดนโยบายเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรน ้า อาทิ การรณรงค์
เพื่อการใช้ น ้าอย่างประหยัด หรื อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า เป็ นต้ น ซึ่งสาหรับประเทศไทย ประเทศไทยมีพื ้นที่รับน ้ารวม
511,361 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็ น 9 กลุม่ ลุม่ น ้า ซึ่งจาแนกตามอุทกวิทยา (ส่วนที่ห่อหุ้มเปลือกโลกที่เป็ นน ้าทังหมด)
้
ออกเป็ น 25 ลุม่ น ้าหลัก และ 254 ลุม่ น ้าย่อย โดยมีปริ มาณน ้าจืดหมุนเวียนประมาณ 410 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี (ที่มา :
สถาบันน ้าภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
ในปี 2553 ประเทศไทยมีปริ มาณการใช้ น ้า 73,778 ล้ านลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็ น การบริ โภคแล้ ว
หมดไป (Consumption) ซึ่งได้ แก่ การใช้ ที่เมื่อใช้ แล้ วไม่อาจนากลับมาใช้ เพื่อกิจกรรมอื่นได้ ทันที และการบริ โภคได้
ต่อเนื่อง (Non-Consumption) หรื อการบริ โภคที่สามารถนามาใช้ ได้ ใหม่ ได้ แก่ น ้าที่สามารถนามาบาบัดแล้ วปล่อยลงสู่
แหล่งน ้าผิวดินใหม่ได้ อีก ทังนี
้ ้ น ้าที่ถกู นาไปใช้ จะมีคณ
ุ ภาพแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการใช้ ซึ่งส่งผลให้ คณ
ุ ภาพน ้าหลัง
การใช้ มีความแตกต่างกันไปด้ วย โดยการใช้ น ้าในปี 2553 สามารถจาแนกตามภาคส่วนสาคัญได้ ดังนี ้ (ที่มา : สถาบันน ้า
ภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
1. การใช้ น ้าในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Use) :
ได้ แก่ การใช้ น ้าเพื่อการเพาะปลูกและปศุสตั ว์ โดยน ้าที่ใช้ ในการเกษตรเป็ นน ้าที่ปราศจาก
สารเคมี และเชื ้อโรคที่เป็ นอันตรายต่อพืช และคนหรื อสัตว์ที่บริ โภคพืชนัน้ โดยสัดส่วนการใช้ น ้าในภาคเกษตรกรรมคิดเป็ น
ร้ อยละ 75.54 ของการใช้ น ้าทังหมด
้
หรื อเท่ากับ 55,735 ล้ านลูกบาศก์ เมตร ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็ น
ประเทศเกษตรกรรม ทังนี
้ ้ สาหรับการใช้ น ้าในภาคเกษตรกรรม ถือเป็ นการใช้ น ้าแบบบริ โภคแล้ วหมดไปมากกว่าการ
บริ โภคได้ ตอ่ เนื่อง
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2. น ้าที่ต้องกักเก็บไว้ เพื่อรักษาลาน ้า :
ได้ แก่ น ้าที่ไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อการบริ โภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม แต่เป็ นน ้าที่อยุ่
ในแม่น ้าลาคลอง ซึง่ ต้ องถูกกักเก็บไว้ ระดับหนึง่ เพื่อป้องกันน ้าทะเลหนุน โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 16.78 ของการใช้ น ้า
ทังหมด
้
หรื อเท่ากับ 12,378 ล้ านลูกบาศก์เมตร
3. การใช้ น ้าในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Use) :
ได้ แ ก่ การใช้ น า้ ในภาคอุต สาหกรรมการผลิต ต่า งๆ อาทิ อุต สาหกรรมเหล็ ก ปิ โตรเคมี
พลังงาน และกระดาษ เป็ นต้ น โดยคุณภาพน ้าที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามกระบวนการผลิตและคุณลักษณะพิเศษของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมนันๆ
้ อาทิ น ้าที่ยงั มีการเจือปนของธาตุเหล็ก แมงกานีส และคาร์ บอนไดออกไซด์ จะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตกระดาษ น ้าที่มีปริ มาณคลอรี นสูง จะก่อให้ เกิ ดความเสียหายต่อการผลิต
เหล็กหล่อ เป็ นต้ น โดยสัดส่วนการใช้ น ้าในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 3.78 ของการใช้ น ้าทังหมด
้
หรื อเท่ากับ 2,789
ล้ านลูกบาศก์ เมตร ทังนี
้ ้ การใช้ น ้าในภาคอุตสาหกรรมจะต้ องถูกบาบัดก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้า โดยน ้าที่บาบัดได้ ต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด ดังนัน้ สัดส่วนการใช้ น ้าในภาคอุตสาหกรรมที่เป็ นแบบบริ โภคแล้ ว
หมดไป จึงน้ อยกว่าภาคเกษตรกรรม
4. การใช้ น ้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคของชุมชนเมือง (Domestic Use) :
ได้ แก่ การใช้ น ้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคในครัวเรื อน ซึ่งน ้าที่นาไปใช้ ต้องมีความสะอาด
ปราศจากเชื ้อโรคและสารเคมีที่เป็ นพิษต่อร่ างกาย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มี สี กลิ่น และรสที่น่ารังเกียจ โดยความ
ต้ องการพื ้นฐานในการใช้ น ้าสาหรับภาคครัวเรื อนได้ รับการประมาณไว้ ว่าเท่ากับ 50 ลิตรต่อคนต่อวัน (รวมน ้าที่ใช้ สาหรับ
การดื่ม การปรุ งอาหาร การอาบ และการสุขาภิบาล) ซึ่งในปี 2553 สัดส่วนการใช้ น ้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคในชุมชน
คิดเป็ นร้ อยละ 3.90 ของการใช้ น ้าทังหมด
้
หรื อเท่ากับ 2,876 ล้ านลูกบาศก์ เมตร โดยน ้าที่ใช้ แล้ วในภาคครัวเรื อนจะถูก
บาบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ดังนัน้ การใช้ น ้าในภาคครัวเรื อนจึงถือเป็ นการบริ โภคแล้ วหมดไปน้ อยกว่าภาค
เกษตรกรรม
้ า้ ตามภาคสว่ นทีส
ภาพแสดงการใชน
่ าค ัญ
3.90%

3.78%

16.78%

75.54%
ภาคเกษตรกรรม

น้ าทีก
่ ักเก็ บไว ้

การอุปโภคบริโภค

ภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : เอกสารบรรยายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม, 2553, สถาบันน ้าภาคอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ ปริ มาณความต้ องการใช้ น ้าขึน้ อยู่การการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคครั วเรื อนซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นได้ จากการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากร โดยจากการสารวจจานวนประชากรในประเทศตังแต่
้ ปี 2548 ถึงปี
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2553 ซึง่ จัดทาโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี ้ให้ เห็นถึงการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
จาก 62,418 ล้ านคนในปี 2548 เป็ น 63,878 ล้ านคนในปี 2553 ซึง่ สอดคล้ องกับปริ มาณน ้าจาหน่ายของหน่วยงานราชการ
ที่รับผิดชอบเรื่ องการบริ หารจัดการน ้า ได้ แก่ การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งแสดงดัง
ได้ ตามตาราง
จานวน(ล้านคน)

จานวนประชากร(ล้านคน)

64
63.878

63.5

63.626

63

62

63.038

63.089

2550

2551

จานวน(ล ้านคน)

62.828

62.5
62.418

61.5
2548

2549

2552

2553

ปี

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตารางแสดงปริมาณนา้ จาหน่ ายของการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.)
ปริมาณนา้ จาหน่ าย
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
(หน่ วย : ล้ านลูกบาศก์ เมตร)
การประปานครหลวง
1,131
1,173
1,224
1,251
1,250
1,282
การประปาส่วนภูมิภาค
678
722
795
835
884
959
รวม 1,809
1,895
2,019
2,086
2,134
2,241
ที่มา : รายงานประจาปี การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค

สาหรับสถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2554 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางซึ่งมีความจุรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 73,555 ล้ านลูกบาศก์เมตร มีปริ มาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเท่ากับ 41,169 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.97 ของความจุน ้ารวม และมีปริ มาณน ้าใช้ การเท่ากับ 17,370 ล้ านลูกบาศก์เมตร
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.61 ของความจุน ้ารวม ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ประกาศพื ้นที่ภยั พิบตั ิกรณีฉกุ เฉิน
จากภัยแล้ งรวม 47 จังหวัด 416 อาเภอ 2,961 ตาบล 29,963 หมู่บ้าน (ข้ อมูลแสดงตามตารางด้ านล่าง) ซึ่ง มีจานวน
หมู่บ้านที่ได้ รับความเดือนร้ อนจากภัยแล้ งเพิ่มมากขึ ้นจากวันที่ 9 เมษายน 2553 เท่ากับ 5,700 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่
ได้ รับความเดือดร้ อนมากที่สดุ ได้ แก่ หมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจานวนหมู่บ้านที่ได้ รับความเดือดร้ อนรวม
17,623 หมู่บ้าน ในขณะที่หมู่บ้านที่อยู่ในภาคใต้ ไม่ได้ รับความเดือนร้ อนจากปั ญหาดังกล่าว เนื่องจากช่วงต้ นเดือน
เมษายน 2554 ภาคใต้ ประสบอุทกภัย โดยกินพื ้นที่รวม 4 จังหวัดได้ แก่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ ธานี และ
ตรัง

หน้ าที่ 2.3 - 27

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบข้ อมูลหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2554
ภาค

จานวน
หมู่บ้าน

ณ วันที่ 9 เมษายน 2554

ณ วันที่ 9 เมษายน 2553

หมู่บ้านที่
หมู่บ้านที่
ร้ อยละ
ประสบภัยแล้ ง
ประสบภัยแล้ ง
1. ภาคเหนือ
16,590
9,161
55.16
7,729
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,099
17,623
53.24
12,974
3. ภาคกลาง
11,736
1,446
12.32
1,404
4. ภาคตะวันออก
4,859
1,743
35.87
1,083
5. ภาคใต้
8,660
0
0.00
1,073
รวม 74,944
29,963
39.98
24,263
ที่มา : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น ้า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้ อยละ
46.59
39.20
11.96
22.29
12.39
32.37

เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลง
จานวน
อัตราการ
หมู่บ้าน เปลี่ยนแปลง
1,422
18.40
4,649
35.83
42
2.99
660
60.94
-1,073
-100.00
5,700
23.49

จากความแตกต่างและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในประเทศ ทาให้ หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ
และเอกชนหันมาให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการน ้าเพิ่มมากขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตราที่ 67 ซึง่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ บารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร โดย ดังจะเห็นได้ จาก
การกาหนดแผนนโยบายต่างๆ อาทิ การรณรงค์เพื่อการประหยัดน ้า การกาหนดนโยบายควบคุมคุณภาพน ้าทิ ้ง การลด
ปริ มาณน ้าสูญเสีย และการสนับสนุนให้ มีการนาน ้าที่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่ เป็ นต้ น

หน้ าที่ 2.3 - 28

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
1. ป้องกันและฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้า
2. ฟื น้ ฟูแหล่งน ้าในลุ่มน ้า
3. พัฒนาปรับปรุ งแหล่งเก็บ
น ้า ระบบระบายน ้า และ
ต้ นน ้าออกจากพื ้นที่
4. จัดการที่ดนิ เพื่อป้องกันน ้า
ท่วมพื ้นที่เศรษฐกิจ
5. ปรับปรุ งรู ปแบบการเกษตร
และใช้ พื ้นที่เกษตรรับน ้า

นา้ แล้ ง

นา้ ท่ วม

การบริหารจัดการนา้

1. พัฒนาปรับปรุ งแหล่งเก็บ
น ้า และผันน ้าเพื่อเพิ่มน ้า
ต้ นทุน
2. พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพแหล่งน ้าและ
ระบบกระจายน ้า
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบน ้า
อุปโภค บริ โภค

นา้ เสีย

1. พัฒนาเครื่ องมือและกลไกเพื่อการ
บริ หารจัดการเป็ นระบบลุ่มน ้า
2. เสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมขององค์กร
ท้ องถิ่น
3. ปรับปรุ งการปลูกดินฤดูแล้ ง
4. จัดสรรน ้าจากแหล่งน ้าให้ เหมาะสมกับ
การใช้ ประโยชน์
5. เสริ มสร้ างความรู้ ในการป้องกัน
บรรเทาวิกฤตการณ์น ้า
6. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การ
ประหยัดน ้าและการใช้ น ้าอย่าง
ประหยั
ด พยากรน ้า
ที่มา : งานวิจยั ด้ านการบริ หารทรัพยากรน ้า ประจาปี 2553 สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา
กรมทรั
1. จัดให้ มีระบบบาบัดน ้าเสียรวม และลด
ความสกปรกของน ้าเสียจากชุมชนจาก
แหล่งกาเนิด
2. ควบคุมการระบายน ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมให้ เป็ นไปตามที่กาหนด
3. ส่งเสริ มขบวนการเทคโนโลยีสะอาดใน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตร

ภาพรวมนา้ เสียของประเทศไทย
จากการสารวจของสานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม เมื่อปี 2553 พบว่า สภาพปั ญหาน ้าที่พบในลุม่ แม่น ้าต่างๆ คือ ต้ นน ้าเสือ่ มโทรม แหล่งน ้าตื ้นเขิน การรุกล ้า
เส้ นทางน ้า การขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค เพื่อการเกษตร และการอุตสาหกรรม คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม (น ้าเสีย)
และปั ญหาน ้าท่วม เป็ นต้ น ซึ่งหากพิจารณาภาพรวมน ้าเสียของประเทศแยกตามภาคส่วนที่สาคัญ 3 ส่วน (ที่มา : แนว
ทางการบริ หารจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2549-2552 สานักจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม) ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
1. น ้าเสียจากภาคเกษตรกรรม :
ได้ แก่ น ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูก และการเลี ้ยงสัตว์ โดยน ้าเสียทัง้ 2 แบบจะมีสิ่ง
สกปรกเจือปนแตกต่างกัน กล่าวคือน ้าเสียที่เกิดจากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารพิษ
ต่างๆ ในปริ มาณที่คอ่ นข้ างสูง ในขณะที่น ้าเสียจากการเลี ้ยงสัต ว์จะพบสิ่งสกปรกในรู ปของสารอินทรี ย์เป็ นส่วนใหญ่ ทังนี
้ ้
น ้าเสียที่เกิดจากภาคเกษตรกรรมมีทงสิ
ั ้ ้นประมาณ 114 ล้ านลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ทาให้ เกิดปริ มาณความสกปรกเท่ากับ
890 ตันบีโอดีตอ่ วัน โดยแบ่งเป็ นน ้าทิ ้งจากการเพาะปลูกประมาณ 106.8 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็ นปริ มาณความ
สกปรกเท่ากับ 390 ตันบีโอดีต่อวัน น ้าทิ ้งจากการเลี ้ยงสัตว์ประมาณ 7.2 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็ นปริ มาณความ
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สกปรกเท่ากับ 500 ตันบีโอดีตอ่ วัน โดยน ้าเสียจากการเลี ้ยงสุกรถือเป็ นน ้าเสียที่มีปริ มาณความสกปรกสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับ
การเลี ้ยงสัตว์ประเภทอื่น
2. น ้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม :
ได้ แก่ น ้าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ได้ แก่ น ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
รวมถึงน ้าเสียที่เกิดจากการใช้ น ้าของแรงงาน การล้ างทาความสะอาดโรงงาน และน ้าเสียที่ยงั ไม่ได้ รับการบาบัด หรื อได้ รับ
การบาบัดแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานน ้าทิ ้ง ทังนี
้ ้ โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศที่ก่อให้ เกิดน ้าเสียมีประมาณ
120,000 แห่ง คิดเป็ นปริ มาณน ้าเสีย 6.8 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึง่ ทาให้ เกิดปริ มาณความสกปรกเท่ากับ 2,700 ตันบีโอ
ดีต่อวัน ซึ่งองค์ประกอบของนา้ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไปตามประเภท และขนาดของโรงงาน โดย
พิจารณาจากค่า BOD และของแข็งแขวนลอยต่อลิตรของน ้าที่ปล่อย ซึ่ง แต่ละอุตสาหกรรมจะมีค่าที่ได้ แตกต่างกันตาม
ตาราง โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน ้าเสียซึ่งมีปริ มาณความสกปรกมากที่สดุ ได้ แก่โรงงานผลิตสุราแอลกอฮอล์ รองลงมา
ได้ แก่โรงงานผลิตเส้ นหมี่ โรงงานเครื่ องกระป๋ อง โรงงานโม่แป้ง แบะแซ และโรงงานวุ้นเส้ น ตามลาดับ
ค่ าบีโอดี (มิลลิกรัมต่ อลิตร)
ช่ วง
ค่ าเฉลี่ย
กระดาษ
100-1,000
530
สบู่
200-3,000
1,180
ผงชูรส
200-2,000
890
สุราแอลกอฮอล์
5,000-60,000
29,000
น ้าอัดลม
150-2,400
740
นม
200-3,600
1,125
น ้าตาล
200-3,900
1,320
สิ่งทอ
60-900
230
ห้ องเย็น
250-4,000
1,560
เครื่ องกระป๋ อง
500-12,700
2,560
วุ้นเส้ น
600-4,500
1,840
เส้ นหมี่
1,000-14,000
3,620
โม่แป้ง แบะแซ
1,000-11,000
5,235
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ประเภทโรงงาน

ของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัมต่ อลิตร)
ช่ วง
ค่ าเฉลี่ย
100-1,300
830
100-3,000
560
1,000-10,000
7,800
50-400
190
100-1,100
450
100-600
320
0-500
160
100-700
410
100-3,000
760
1,000-30,000
8,400
500-5,000
1,700

3. น ้าเสียจากการอุปโภคและบริ โภคของชุมชนเมือง :
ได้ แก่ นา้ เสีย ที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมประจาวัน ต่างๆ ของประชาชนที่ อาศัยอยู่ในชุมชน และ
กิจกรรมที่เป็ นอาชีพต่างๆ อาทิ น ้าเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและชาระล้ างสิง่ สกปรกทังหลายภายในครั
้
วเรื อน และ/
หรื ออาคารประเภทต่างๆ อาทิ อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล หมู่บ้าน ตลาด ภัตตาคาร และห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น ซึ่ง
ปริ มาณน ้าเสียที่เกิดจากการอุปโภคและบริ โภคของชุมชนมีปริ มาณน ้าเสียประมาณ 14 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (แบ่งเป็ น
ชุมชนเมืองระดับเทศบาลจานวน 1,146 แห่ง ประมาณ 2.5 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื ้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ประมาณ 2.5 ล้ านลูกบาศก์ เมตรต่อวัน และจากพืน้ ที่องค์ การบริ หารส่วนตาบลจานวน6,636 แห่ง ประมาณ 9 ล้ าน
ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน คิดเป็ นปริ มาณความสกปรกรวม 2,600 ตันบีโอดีต่อวัน ซึ่งครัวเรื อนและอาคารส่วนใหญ่ ไม่มีการ
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จัดการน ้าเสียเบื ้องต้ น หรื อหากมีจะเป็ นเพียงการติดตังบ่
้ อเกรอะ-บ่อซึมซึง่ ไม่เพียงพอ จึงทาให้ ชมุ ชนเมืองหลายแห่งที่ไม่มี
ระบบจัดการน ้าเสียยังคงระบายน ้าเสียผ่านท่อระบายน ้าและปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้า
ทังนี
้ ้ น ้าเสียจากชุมชนหรื อที่พกั อาศัยแต่ละประเภทจะมีปริ มาณที่แตกต่างกันไปตามประเภท
ของที่อยู่อาศัย ซึ่งจากการคาดการณ์ ตวั เลขประมาณการอัตราการเกิดน ้าเสียต่อคนต่อวันของประชากรประเทศ ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พบว่ามี
อัตราการเกิดน ้าเสียเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคของประเทศ โดยภาคที่มีอตั ราการเกิดน ้าเสียมากที่สดุ ได้ แก่ ภาคกลาง
รองลงมาได้ แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลาดับ

จากปริ มาณน ้าเสียที่เกิดขึ ้นไม่ว่าจะมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง เกษตรกรรม และ
โรงงานอุตสาหกรรม ที่สง่ ผลให้ เกิดปั ญหาแหล่งน ้าเสือ่ มโทรม เน่าเสีย ซึง่ มีแนวโน้ มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น ทาให้ หน่วยงาน
ต่างๆ เห็นถึงความจาเป็ นในการควบคุมและจัดการเพื่อลดผลกระทบที่กาลังตามมาต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้ อม
ส่งผลให้ มีการส่งเสริ มและผลักดันให้ มีการออกพระราชบัญญัติเพื่อควบคุม และลดมลพิษที่ ออกสูแ่ หล่งธรรมชาติ ต่างๆ
โดยกฎหมายหรื อข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินอนุรั กษ์ ทรั พยากรน า้ ได้ แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ .2535 ซึ่งให้ อานาจคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และเจ้ าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการบังคับใช้ มาตรการต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ได้ แก่ การเสนอความเห็นในการกาหนดนโยบายด้ านการควบคุม
มลพิษของประเทศ การกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้ อม คุณภาพน ้า ฯลฯ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้ อม ยังกาหนดมาตรฐานระบบการบาบัดนา้ เสีย ที่เกิ ดจากภาคเกษตรกรรม หรื อการประกอบกิ จการอื่น และ
ก าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน า้ ทิ ง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด นอกจากนี ้ ยั ง มี ป ระกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อมฉบับที่ ) 3พ.ศ (2539 .ซึ่งกาหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน ้าทิ ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมไว้ 16ประเภท อาทิ ค่าความเป็ นกรดและด่าง ค่า TDS ค่า BOD และค่า COD เป็ นต้ น โดยบังคับ
ใช้ แบ่งตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทจาเป็ นต้ องติดตังเครื
้ ่ องมือหรื ออุปกรณ์
พิเ ศษที่ ช่ ว ยในการบ าบัด น า้ เสีย ให้ อ ยู่ใ นปริ ม าณที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ รวมถึ ง มี ผ้ ูค วบคุม ดูแ ลสาหรั บ ระบบป้ องกัน
สิง่ แวดล้ อมเป็ นพิษที่ได้ ขึ ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ ในกรณีที่โรงงานปล่อยน ้าทิ ้งโดยไม่ผ่านระบบบาบัดน ้า
เสียที่ได้ มาตรฐาน หรื อ ผ่านระบบบาบัดน ้าเสียแต่ะ ระบบบาบัดน ้าเสียชารุ ดหรื อเสียหาย หรื อไม่ ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขใน
ใบอนุญาต หรื อมีเรื่ องร้ องเรี ยนที่ก่อผลเสียหายชัดเจนต่อชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรมมีอานาจให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พิจารณาดาเนินการสัง่ ให้ หยุดประกอบกิจการโรงงานทัง้ หมดหรื อบางส่วนชั่วคราว และปรับปรุ งแก้ ไขโรงงาน ให้ เสร็ จ
เรี ยบร้ อยในระยะเวลาที่กาหนดด้ วยการกาหนดอัตราค่าบริ การ ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนหรื อค่าเสียหาย ซึ่งเจ้ าของ
แหล่งกาเนิดมลพิษมีหน้ าที่รับผิดชอบในกรณีที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม เป็ นผลให้ ผ้ อู ยู่อาศัยหรื อโรงงานอุตสาหกรรมหัน
มาให้ ความสาคัญกับการบาบัดน ้าเสียก่อนปล่อยสูแ่ หล่งน ้า
ภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั ผู้ประกอบการธุรกิจจานวนมากหันมาให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้ อม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อกาหนดของภาครัฐ อันสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้ อน (Global Warming) ที่เกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั ซึง่ การให้ ความสาคัญกับสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจ ทาให้ มี จานวนผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ และ
รักษาสิง่ แวดล้ อมจดทะเบียนจัดตังเพิ
้ ่มมากขึ ้น โดยในปี 2553 ประเทศไทยมีจานวนผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้ บริ การก่อสร้ างที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้ อมแบบครบวงจร รวมจานวนประมาณ 4 ราย โดยมีกลุ่มลูกค้ า เป้าหมายคือ
หน่วยงานราชการที่ ทาหน้ า ที่บริ หารจัดการนา้ ได้ แก่ การประปาส่วนภูมิ ภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.)
สานักงานกรุ งเทพมหานคร (กทม.) เทศบาลตาบล และเทศบาลอาเภอในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ และหน่วยงานเอกชน
โดยการแข่งขันจะเป็ นการแข่งขันด้ านราคา คุณภาพงานก่อสร้ าง การส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา และการบริ การภายหลังส่ง
มอบงาน ในขณะที่เทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตจะมีความคล้ ายคลึงกัน ในแต่ละประเภทงานบริ การ โดยหากพิจารณาคู่
แข่งขันของบริ ษัทแยกตามประเภทงาน ซึ่งได้ แก่ งานก่ อสร้ าง และงานรับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุ งรักษาระบบ
ประปา สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี ้
การแข่งขันในธุรกิจงานก่อสร้ าง
งานก่อสร้ าง ได้ แก่งานก่อสร้ างระบบผลิตน ้า ระบบบาบัดน ้าเสีย และระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมา
ใช้ ใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็ นคู่แข่งขันในธุรกิจประเภทนี ้มีทงบริ
ั ้ ษัทคนไทย และบริ ษัทร่ วมทุนกับต่า งประเทศ โดยการ
ว่าจ้ างงานก่อสร้ างจะมีลกั ษณะเป็ นงานจ้ างเหมาแบบครบวงจร ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และทดลองเดิน
ระบบผลิต ซึ่งการรับงานในลักษณะดังกล่าว ผู้รับจ้ างสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากกว่าการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะ อาทิ ออกแบบอย่างเดียว หรื อก่อสร้ างอย่างเดียว ดังนัน้ กลุม่ ธุรกิจงานให้ บริ การ
ก่อสร้ างจึงมีการแข่งขันในระดับปานกลาง ซึง่ เป็ นการแข่งขันด้ านราคา คุณภาพงาน และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา
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การแข่งขันในธุรกิจงานรับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุงรักษาระบบประปา
ลักษณะการแข่งขันสาหรับงานรับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุ งรักษาระบบประปา เป็ นการแข่งขัน
ในหลายด้ านตัง้ แต่ ราคาค่าจ้ าง การผลิตน า้ ให้ ได้ ปริ มาณและคุณภาพนา้ ที่ กาหนดหรื อตกลงไว้ และการให้ บริ การที่
ทันท่วงที โดยปั จจุบนั การแข่งขันในธุรกิจประเภทนี ้จะค่อนข้ างรุนแรง เนื่องจากเป็ นงานทีม่ ีเทคโนโลยีไม่ยงุ่ ยากมากนัก โดย
การแข่งขันจะเป็ นการแข่งขันด้ านราคา/อัตราค่าจ้ าง คุณภาพน ้าที่ผลิตได้ การส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา และการให้ บริ การ
หลังการขาย
3.2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษัทเข้ ารับงานก่อสร้ างทังจากหน่
้
วยงานราชการและกลุม่ ลูกค้ าเอกชน โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินงาน

ตามภาพ ดังนี ้
พิจารณาคัดเลือกงาน

จัดทา Budget

การเสนอราคา

การรับคาสัง่ ซื ้อ

ออกแบบและจัดเตรี ยมแบบ

การวางแผนงาน

การจัดซื ้อ / จัดจ้ าง

การปฏิบตั ิงาน

ส่งมอบงาน
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เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกงานของบริ ษัท คือ พิจารณาจากฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของ
ผู้บริ หาร และประวัติการดาเนินธุรกิจของลูกค้ า
ขันตอนก่
้
อนการเสนอราคา
1. เตรี ยมเอกสารประมูลให้ ครบถ้ วนตามความต้ องการของลูกค้ า
2. คัดสรรราคาต้ นทุน วัสดุและผู้รับเหมาการก่อสร้ าง
3. เสนอราคาพร้ อมทังรายละเอี
้
ยดทางเทคนิค
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัท สามารถพิจารณาแยกตามประเภทการจัดซื ้อและจัดจ้ าง ได้
ดังนี ้
การจัดซือ้
อุปกรณ์หลักที่ใช้ ได้ แก่ เหล็ก คอนกรี ต เสาเข็ม ปั๊ ม และวาล์ว โดยบริ ษัทสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ดงั กล่าวจากผู้
จาหน่ายหลายรายทังในประเทศและจากต่
้
างประเทศ (การสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ รวมการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศโดยตรง
และการสัง่ ซื ้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศ) โดยบริ ษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จาหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ (ในปี 2551
ปี 2552 ปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์จากในประเทศและ
ต่างประเทศแสดงดังตาราง) ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีการทาสัญญาซื ้อขายอุปกรณ์ กับผู้จัดจาหน่าย แต่จะให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายเสนอ
ราคาอุปกรณ์แก่บริ ษัท เพื่อควบคุมต้ นทุนวัสดุอย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของต้ นทุนวัสดุรวม โดยรู ปแบบการสัง่ ซื ้อจะมีลกั ษณะ
เป็ นการสัง่ ซื ้อเพื่อใช้ งานเป็ นรายโครงการ (ผู้จาหน่ายจะดาเนินการจัดส่งอุปกรณ์ดงั กล่าวไปยังหน้ างานโดยตรง) และนา
อุปกรณ์มาใช้ งานแบบมาก่อนใช้ ก่อน (First in First out) และไม่มีนโยบายการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์เพื่อสต๊ อค จึงทาให้ บริ ษัทไม่มี
สินค้ าคงเหลือ ซึ่งในการพิจารณาสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ ที่ใช้ ในงานบริ การมี 2 รู ปแบบคือ การสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ตามข้ อกาหนดของ
ลูกค้ า (ยี่ห้อ ประเภท และคุณสมบัติ) และการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์โดยบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ที่ เหมาะสมสาหรับการ
ใช้ งานทัง้ หมด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจะพิจารณาจานวน ประเภท และคุณสมบัติของอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ จาก
รายละเอียดแบบงานที่ได้ รับ โดยจะทาการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ ระยะเวลาการจัดส่ง เงื่อนไขการจ่ายชาระ และ
ประวัติการดาเนินธุรกิจของผู้จาหน่าย เพื่อให้ ได้ เงื่อนไขที่ดีที่สดุ สาหรับการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ประเภทนัน้ ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้
จัดทาทะเบียนผู้จาหน่ายอุปกรณ์ (Vendor List) ที่นา่ เชื่อถือ เพื่อให้ ฝ่ายจัดซื ้อสามารถทางานได้ อย่างคล่องตัวมากขึ ้น ซึ่ง
สาหรับการสัง่ ซื ้อเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ (การสัง่ ซื ้อหน้ างาน) มีขนตอนในการด
ั้
าเนินงาน ดังนี ้
 สัง่ ซื ้อสินค้ ามูลค่าเกิน 5,000 บาท ผู้รับผิดชอบต้ องจัดทาใบขอซื ้อ (PR) และจัดทาใบสัง่ ซื ้อ (PO) ทุก
กรณี
 การสัง่ ซื ้อหน้ างานโดยมียอดสัง่ ซื ้อไม่เกิน 5,000 บาท ให้ เป็ นดุลพินิจของผู้จดั การโครงการว่าจะออก
ใบสัง่ ซื ้อหรื อไม่
 การสัง่ ซื ้อหน้ างานที่ต้องสัง่ ซื ้อเป็ นเงินสด โดยมียอดสัง่ ซื ้อเกิน 5,000 บาท ให้ ผ้ จู ดั การโครงการทาใบ
ขอซื ้อเงินสด (Cash Requisition) เพื่อขออนุมตั ิ
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การสั่งซือ้ อุปกรณ์
งานก่อสร้ าง
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
งานบริ การ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม

ปี 2551
ล้ านบาท
375.78
375.78
0.00
24.98
9.16
15.82
400.76

ร้ อยละ
93.77
93.77
0.00
6.23
2.29
3.95
100.00

ปี 2552

ปี 2553

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท
191.65
92.88
94.97
183.22
88.80
94.97
8.43
4.09
0.00
14.69
7.12
22.63
12.56
6.09
15.93
2.13
1.03
6.70
206.34 100.00
117.60

ร้ อยละ
80.76
80.76
0.00
19.24
13.55
5.70
100.00

งวด 9 เดือน
สิน้ สุด 30 ก.ย. 54
ล้ านบาท ร้ อยละ
258.12
92.99%
248.46
89.51%
9.66
3.48%
19.46
7.01%
16.06
5.79%
3.40
1.22%
277.58 100.00%

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : บริษัทไม่มีการพึง่ พิงการสัง่ ซื ้อจากผู้จาหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อทังหมดของบริ
้
ษัท

การจัดจ้ าง
งานก่อสร้ างถือเป็ นส่วนหนึ่งในงานด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท โดยงานให้ บริ การแบบครบ
วงจร ซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้ งานออกแบบ งานก่อสร้ าง จัดหา ติดตังและทดลองเดิ
้
นเครื่ อง ซึง่ งานก่อสร้ างดังกล่าว ได้ แก่ งาน
ก่อ สร้ างถัง บรรจุน า้ งานขุด บ่อ งานตอกเสาเข็ ม และงานโยธา เป็ นต้ น งานดังกล่า วบริ ษั ทจะว่า จ้ า งผู้รั บ เหมาช่ ว ง
(Subcontractor) เข้ าดาเนินการ โดยมีรูปแบบการจ้ างทังแบบจ้
้
างเหมาค่าวัสดุก่อสร้ างและค่าแรง และจ้ างเหมาค่าแรง
เพียงอย่างเดียว ซึ่งช่วยลดภาระในการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับบุคลากรและแรงงาน และช่วยให้ บริ ษัทสามารถบริ หาร
จัดการต้ นทุนโครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยในการจัดจ้ างมีทงการจั
ั้
ดจ้ างแบบออกใบสัง่ จ้ างและแบบการ
ลงนามในสัญญาก่อสร้ าง ซึ่งขึ ้นอยู่กับมูลค่างานที่ว่าจ้ าง กล่าวคือการว่าจ้ างที่มีมูลค่างานมาก จะอยู่ในรู ปของสัญญา
ก่อสร้ าง ในขณะที่การว่าจ้ างที่มีมลู ค่างานน้ อย จะอยูใ่ นรูปใบสัง่ จ้ าง โดยการดาเนินการก่อสร้ างของผู้รับเหมารายย่อยจะ
ถูกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยบุคลากรของบริ ษัทและที่ปรึ กษาโครงการของลูกค้ า ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้รับเหมารายย่อย บริ ษัทจะพิจารณาจากประสบการณ์ การทางาน ราคาว่าจ้ าง และความพร้ อมของจานวนแรงงาน
คุณภาพงาน การส่งมอบงาน การบริ การภายหลังการส่งมอบงาน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทดาเนินธุรกิจในเชิงการอนุรักษ์ ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน ้า โดยมีนโยบายในการ
ดาเนินการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิที่กฎหมายและ /
หรื อหน่วยงานกากับดูแลของลูกค้ ากาหนด ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายและข้ อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแลของลูกค้ าด้ วยดีมาโดยตลอด และบริ ษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรื อถูกฟ้ องร้ องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมแต่
อย่างใด
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

3.3 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
โครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ลาดับ

โครงการ

งานก่ อสร้ าง
1.
โครงการเทศบาลอาเภอ
ป่ าซาง จังหวัดลาพูน
2.
โครงการบริ ษัท นวนคร แอส
เซท จากัด จังหวัดปทุมธานี

3.
4.

ลักษณะโครงการ
และลักษณะงาน
ก่อสร้ างระบบรวบรวมและบาบัดน ้าเสีย

เจ้ าของโครงการ

เทศบาลตาบลป่ าซาง
จังหวัดลาพูน
บริ ษัท นวนคร แอสเซท
จากัด

ออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบ
้
ผลิตน ้าประปา และระบบท่อจ่ายน ้าประปา
ขนาด 1,720 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
(40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
โครงการบริ ษัท บี อาร์ พี สตีล ออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบน
้
้า บริ ษัท บี อาร์ พี สตีล
จากัด จังหวัดระยอง*
สาหรับโรงหลอม
จากัด
โครงการเทศบาลนคร นครปฐม ก่อสร้ างระบบผลิตน ้าประปา
เทศบาลนคร นครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มูลค่ า
งาน
(ล้ านบาท)

ความ
คืบหน้ า
(%)

ยอดเงินรับรู้
(ล้ านบาท)

ยอด
คงเหลือ
(ล้ านบาท)

22 ก.ค. 52 – 17 ธ.ค. 55

94.15

9.44%

8.89

85.26

14 พ.ค. 53 – 31 ธ.ค. 54

233.50

71.99%

168.10

65.40

19 ส.ค. 53 – 30 ต.ค. 54

200.00

86.60%

173.20

26.80

22 ก.ย. 53 – 6 ธ.ค. 54

33.18

71.73%

23.80

9.38

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : - ดูสรุปรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
- โครงการเทศบาลอาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูนเกิดความล่าช้ าในการก่อสร้ าง อันเนื่องจากผู้วา่ จ้ างแก้ ไขแบบก่อสร้ างเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ และเกิดปั ญหามวลชนในพื ้นที่ โดยบริษัทมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้
ว่าจ้ างเพื่อรักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขสัญญาตามจดหมายเลขที่ HDT_PASANG 005/2553 ฉบับลงวันที่ 21/10/2553
 ความเห็นของสานักงานกฎหมาย บริษัท พี.ที .ทนายความและธุรกิจ จากัด ตามหนังสือฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 มีความเห็นว่าปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่เกิดจากฝ่ ายผู้วา่ จ้ าง ดังนัน้ เมื่อการ
ก่อสร้ างตามสัญญาแล้ วเสร็จ ทางผู้วา่ จ้ างไม่มีสิทธิอ้างเอาเหตุลา่ ช้ าดังกล่าวมาเรียกร้ องค่าปรับกับทางบริษัทได้ แต่ในทางกลับกัน บริษัทสามารถเรียกร้ องค่าชดเชย อาทิ ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง (อาทิ ค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน) ที่อาจเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต ค่าเตรียมงาน ค่าใช้ จา่ ยระหว่างรอเข้ าดาเนินงาน ค่าเสียโอกาส ฯลฯ จากทางผู้วา่ จ้ างได้
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ ลงนามในบันทึกต่อท้ ายสัญญาจ้ าง ซึง่ ระบุเงื่อนไขขยายระยะเวลาการทางานตามสัญญาจ้ างออกไปอีก 523 วัน จากเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
เป็ นเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2555
- สัญญางานโครงการบริษัท นวนคร แอสเซท จากัด จังหวัดปทุมธานี ระบุการว่าจ้ าง 2 ส่วนได้ แก่ ส่วนที่ 1 งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบผลิ
้
ตน ้าประปา และส่วนที่ 2 งานดาเนินการผลิตน ้าประปา
และบารุงรักษาระบบประปา โดยงานส่วนที่ 2 มีระยะเวลาการให้ บริการ 6 ปี นับตังแต่
้ วนั ทีผ่ ้ วู า่ จ้ างแจ้ งมายังบริษัทเพื่อเริ่ มงาน ซึง่ ในเบื ้องต้ น บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดาเนินงานส่วนที่ 2 ได้ ในวันที่ 1 มกราคม
2555
- * จากการสอบถามผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 โครงการ บี อาร์ พี มีความคืบหน้ างานคิดเป็ นร้ อยละ 86.60 ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานทีก่ าหนด
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

โครงการก่อสร้ างที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (ต่อ)
ลาดับ

โครงการ

งานก่ อสร้ าง (ต่ อ)
5.
โครงการการประปาส่วนภูมิภาค
อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
6.
โครงการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

โครงการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
.

โครงการบริ ษัท มิลล์คอน บูรพา
จากัด จังหวัดระยอง **
โครงการบมจ.ไทยพลาสติกและ
เคมีภณ
ั ฑ์ ***
โครงการการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย อาเภอวังน้ อย****
โครงการบจก.ไทยชินเรี ยว
โครงการสานักงาน
กรุ งเทพมหานคร – บางกอกน้ อย

ลักษณะโครงการ
และลักษณะงาน

เจ้ าของโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มูลค่ า
งาน
(ล้ านบาท)

ความ
คืบหน้ า
(%)

ยอดเงินรับรู้
(ล้ านบาท)

ยอด
คงเหลือ
(ล้ านบาท)

จ้ างเหมาก่อสร้ างโครงการปรับปรุ งขยาย
การประปาโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
จ้ างเหมางานระบบผลิตน ้าแบบ
เคลื่อนย้ ายได้ (Mobile Plant) สถานีผลิต
น ้าเทพราช
จ้ างเหมางานจัดหา ติดตัง้ ระบบผลิตน ้า
แบบเคลื่อนย้ ายได้ (Mobile Plant)

การประปาส่วนภูมิภาค 28 ก.ย. 53 – 15 เม.ย. 55

157.48

48.75%

76.77

80.71

การประปาส่วนภูมิภาค

19 พ.ค. 54 – 13 มี.ค. 55

62.48

4.14%

2.59

59.89

การประปาส่วนภูมิภาค

24 มิ.ย. 54 – 19 ม.ค. 55

226.92

14.90%

33.81

193.11

ออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบ
้
ผลิตน ้าสาหรับโรงงานอุบลไบโอเอทา
นอล
จ้ างเหมาออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และ
ติดตังระบบรี
้
ไซเคิลน ้าสาหรับโรงหลอม
ก่อสร้ างระบบท่อ

บริ ษัท สหการวิศวกร
จากัด

24 พ.ค. 54 – 24 ม.ค. 55

54.28

31.70%

17.21

37.07

บริ ษัท มิลล์คอน บูรพา
จากัด
บมจ.ไทยพลาสติกและ
เคมีภณ
ั ฑ์
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
บจก.ไทยชินเรี ยว

6 มิ.ย. 54 – 30 ต.ค. 54

50.00

25.47%

12.74

37.26

15 ส.ค. 54 – 31 ม.ค. 55

6.30

8.50%

0.54

5.76

30 ก.ย. 54 – 4 ก.ค. 56

206.29

0.27%

0.55

205.74

14 ก.ค. 54 – 31 ส.ค. 55

50.00

0.95%

0.48

49.52

1 ต.ค. 54 – 24 ก.ย. 55

46.07

0.16%

0.07

46.00

ก่อสร้ างโรงผลิตน ้าสาหรับโรงไฟฟ้าวัง
น้ อย
ก่อสร้ างโรงผลิตน ้าสาหรับโรงไฟฟ้าบาง
ปะอิน
ก่อสร้ างแนวป้องกันน ้าท่วมริ มคลอง
บางกอกน้ อย

สานักงาน
กรุ งเทพมหานคร
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : - ดูสรุปรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
- โครงการประปาส่วนภูมิภาค อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ประสบปั ญหาอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ซึง่ บริษัทได้ แจ้ งขอขยายระยะเวลาก่อสร้ างอันเนื่องมาจากผลกระทบดังกล่าว ซึง่
คณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นควรขยายระยะเวลางานออกไป 41 วัน กอปรกับคณะรัฐมนตรี มีมติให้ ความช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้ างในพื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิน ้าท่วม โดยกาหนดให้ ขยายระยะเวลางานก่อสร้ างได้ 60 วัน
จึงทาให้ โครงการดังกล่าวได้ รับการขยายระยะเวลาการก่อสร้ างรวมทังสิ
้ ้น 101 วัน ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริษัทสามารถเข้ าดาเนินการก่อสร้ างได้ ตามปกติ และการดาเนินการยังคงเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
- ** บจก.มิลล์คอน บูรพา เดิมชื่อ บจก.บี อาร์ พี สตีล ซึง่ งานดังกล่าวเป็ นงานเพิ่มที่ผ้ วู า่ จ้ างให้ ความไว้ วางใจให้ บริษัทดาเนินการโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม แต่เนื่องจากผู้วา่ จ้ างส่งมอบอุปกรณ์ที่ผ้ วู า่ จ้ างต้ อง
จัดหาตามสัญญาให้ กบั บริษัทล่าช้ า ซึง่ คูส่ ญ
ั ญารับทราบและจะมีการขยายระยะเวลางาน โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
- *** บริษัทได้ ลงนามสัญญากับบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) เพื่อดาเนินโครงการลงทุนผลิตและจาหน่ายน ้าจากระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ โดยมูลค่างาน 130.00 ล้ านบาทซึง่
มูลค่าดังกล่าว แสดงมูลค่าการจาหน่ายน ้าในระยะเวลา 10 ปี
**** โครงการการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอวังน้ อย เป็ นโครงการที่ทาในนามกิจการค้ าร่วม ภายใต้ ชื่อ The Consortium of Hydrotek Public Company Limited and Sahakarn Wisavakorn
Company Limited ซึง่ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

โครงการก่อสร้ างที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (ต่อ)
ลาดับ

โครงการ

งานรับบริหารจัดการผลิตและบารุงรักษาระบบประปา
1.
โครงการสานักงานประปาอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
2. โครงการสานักงานประปาสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
3.
โครงการสานักงานประปาฉะเชิงเทรา (หน่วยบริ การเทพ
ราช) จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.
โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
5.
โครงการสานักงานประปาบ้ านบึง (สถานีผลิตน ้าหนองน ้า
เขียว) จังหวัดชลบุรี
6.
โครงการบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
7.
8.

โครงการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม
โครงการบริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด
(มหาชน)

ลักษณะโครงการ
และลักษณะงาน

เจ้ าของโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ค่ าจ้ างสูงสุด
(ล้ านบาท)

เดินระบบและบารุ งรักษาระบบประปา

การประปาส่วนภูมิภาค

2 ม.ค. 52 - 1 ม.ค. 55

เดินระบบและบารุ งรักษาระบบประปา

การประปาส่วนภูมิภาค

1 มิ.ย. 52 – 31 พ.ค. 55

เดินระบบและบารุ งรักษาระบบประปาเคลื่อนที่ได้
(Mobile Plant)
เดินระบบและบารุ งรักษาระบบประปา โดยผลิตน ้าจาก
แหล่งน ้า 2 ประเภทได้ แก่ น ้าทะเล และน ้าผิวดิน
เดินระบบและบารุ งรักษาระบบประปาเคลื่อนที่ (Mobile
Plant)
เดินระบบและบารุ งรักษาหน่วยผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์จากน ้า
ทะเล ขนาด 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เดินระบบและบารุ งรักษาระบบประปาเคลื่อนที่ได้
(Mobile Plant)
ออกแบบระบบกาจัดสารหนู

การประปาส่วนภูมิภาค

6 ก.ค. 53 – 5 ก.ค. 56

ตามปริ มาณน ้าที่
ผลิตได้
ตามปริ มาณน ้าที่
ผลิตได้
11.76

การประปาส่วนภูมิภาค

8 ก.ค. 53 – 7 ก.ค. 58

23.90

การประปาส่วนภูมิภาค

11 ส.ค. 53 – 10 ส.ค. 55

13.14

บริ ษัท ปตท. เคมิคอล
จากัด (มหาชน)
การประปาส่วนภูมิภาค

1 ก.ย. 53 – 31 ส.ค. 55
2 มิ.ย. 54 – 1 มิ.ย. 57

ตามปริ มาณน ้าที่
ผลิตได้
5.70

โครงการบริ ษัท ปตท. อะโร
เมติกส์และการกลัน่ จากัด
(มหาชน)

31 พ.ค. 54 – 30 ก.ย. 54

6.70

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุ : - ดูสรุ ปรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
- ค่าจ้ างงานรับบริ หารจัดการผลิตและบารุ งรักษาระบบประปา คานวณจากปริ มาณน ้าประปาที่อ่านได้ จากมาตรวัดน ้าหลัก คูณด้ วยอัตราค่าจ้ างต่อหน่วย

หน้ าที่ 2.3 - 39

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

3.4 ข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี -

หน้ าที่ 2.3 - 40

