
 
 

 
ความเปนมา 
บริษัท  อีแพ็ค จํากัด ไดเร่ิมกอต้ังมาตั้งแตป 2539 เปนบริษัท
ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมที่เปนของคนไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาโดย
มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนา    
ส่ิงแวดลอมของประเทศใหเกิดความยั่งยืนสืบไป ดวยในชวงที่
ผานมาไดเล็งเห็นวา    สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ   กําลังเขาสูภาวะเสื่อมโทรมเปน 
ลําดับอาจดวยสาเหตุมาจาก การเพิ่มข้ึนของประชากร การเรงการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการขาดความ
พรอมในการบริหารจัดการ ส่ิงที่ปรากฏไดชัดเจน การเกิดมลพิษส่ิงแวดลอมตามมา อันนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด 
 

จากความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดมีกลุมบุคคลกลุมหนึ่งที่มีความมุงมั่นและความตั้งใจในการที่จะเขา
มามีสวนรวมในการวางแผนการจัดการ และการตัดสินใจในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม จึงไดรวบรวม
บุคคลที่มีความรูและประสบการณในดานสิ่งแวดลอม เพื่อเขามาเปนกลุมที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมในนามของ 
“บริษัท อีแพ็ค จํากัด” ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มีประสบการณดานสิ่งแวดลอมไมตํ่ากวา 15 ป โดยในชวงที่ผานมา
บริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนดานความรู และเทคนิคเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนจนประสบความสําเร็จมาแลวหลายโครงการ นับเปนความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในฐานะที่
ไดมีโอกาสในการรวมจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ  ขณะเดียวกันบริษัทฯ  ก็ไดพัฒนาความพรอมขององคกร
ใหสามารถตอบสนองและครอบคลุมตอภารกิจดานสิ่งแวดลอมที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต และเพื่อใหเกิดการ
ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงไดข้ึนทะเบียนเปนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมกับ
กระทรวงการคลัง หมายเลข 338  ต้ังแตวันที่  21  มกราคม  2541 และปจจุบัน บริษัท อีแพ็ค จํากัด  มีสถานะ
เปนที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 338 ใหบริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดลอมและสาขาการประปา
และสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 เปนตนมา 
 
ความพรอมดานบุคลากร 
บริษัท อีแพ็ค จํากัด ถือวาการที่จะเปนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพนั้น ตองประกอบดวย
บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในดานสิ่งแวดลอมและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ไดมาซึ่งผลงานที่มี คุณภาพและสามารถนําไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไปโดยบุคลากรประจําบริษัทฯ 
ประกอบดวยบุคคลในหลายแขนงวิชา  ที่เปนผูเชี่ยวชาญดาน 
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• การวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental  Management) 
• วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (Environmental Science) 
• วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (Environmental  Engineering) 
• มลพิษส่ิงแวดลอม (Environmental  Pollution) 
• สาธารณสุขศาสตร (Public  Health) 
• เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม (Environmental  Economic) 
• สถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) 
• สังคมศาสตร (Social  Science) 
• นิติศาสตร (Laws) 
• บริหารจัดการ (Management) 
• นักสํารวจ (Survey) 
• ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 
• ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทํามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 
• ผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆ ที่สอดคลองกับลักษณะและประเภทของโครงการ 
 
ความพรอมดานองคกรในการบริหารงาน 
เนื่องจากปจจุบัน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ตางใหความสําคัญตอ
การวางแผนจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาในเขตจังหวัดภูเก็ต  เปนจังหวัดหนึ่งที่
กําลังประสบปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ดวย
เหตุที่จังหวัดภูเก็ต เปนจังหวัดที่มีกิจกรรมหลายดาน  อาทิ  การทองเที่ยวและการบริการโรงแรมและสถานที่
พักตากอากาศ     ซึ่งเปนกิจกรรมหลักที่สงผลกระทบตอปญหาสิ่งแวดลอม เชน มลพิษทางน้ํา ขยะมูลฝอย 
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  ผลกระทบตอวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น  เปนตน ประกอบกับ
ปจจุบันภูเก็ตเปนหนึ่งในจังหวัดที่สําคัญของประเทศที่ไดถูกประกาศใหเปน “เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
และเขตควบคุมมลพิษ”  ซึ่งหมายถึงวากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตองใหความสําคัญถึงการควบคุม และจัดการ   
ส่ิงแวดลอมควบคูไปดวย  ดังนั้น  บริษัท อีแพ็ค  จํากัด  สาขาภูเก็ต  จึงไดถือกําเนิดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเขามามีสวนรวมในการวางแผนจัดการสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ โดยใหบริการใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
และใหความรวมมือในการวางแผนจัดการและดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมใหกับหนวยงานราชการ  
หนวยงานภาคเอกชน  และองคกร  ปกครองสวนทองถิ่น  ในจังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดใกลเคียงในพื้นที่ภาคใต
ตอนบน ไดแก  จังหวัดกระบี่  พังงา  ระนอง  สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  ชุมพร  ซึ่งหนวยงานที่ประสงคจะ
ขอรับการปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  สามารถติดตอบริษัทฯ  ไดที่ 
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 บริษัท  อีแพ็ค  จํากัด  สาขาภูเก็ต 
 218/41  ถนนเทพกระษัตรี  อําเภอเมือง 
 จังหวัดภูเก็ต   83000 
 โทร.  (076)  236-634-6 
 โทรสาร  (076)  236-636 
ขอบเขตการใหบริการของบริษัทฯ 
ดวยความพรอมของบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในหลายสาขาวิชา จึงถือเปนจุดเดนของบริษัทฯ ที่สามารถ
ขยายขอบเขตของงานการใหบริการไดอยางกวางขวาง  เพื่อสามารถสนองตอบตอความตองการของสังคม  ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งงานดานการวางแผนสิ่งแวดลอม  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบรายละเอียด
ทางดานวิศวกรรม และการติดตามตรวจสอบ  โดยสามารถจําแนกรายละเอียดของงานการใหบริการไดดังนี้ 
• การศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและระดับโครงการ 
• การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  (Environmental Impact Assessment ; 

EIA) 
• การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination ; IEE) 
• การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการ  
• การออกแบบรายละเอียดดานสิ่งแวดลอม (Detailed Engineering Design) 
• การเริ่มเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัดของเสียรวม 
• บริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม เชน โครงการกอสรางระบบ      

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โครงการกอสรางระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
• บริการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม อาทิ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศและเสียง 
• บริการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 
• การศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 
• บริการจัดหา/จําหนายอุปกรณและเครื่องมือเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม  อาทิ  ถังเก็บน้ํา  ถังบําบัดน้ําเสีย 

ถังดักไขมัน  ภาชนะรองรับมูลฝอย  เตาเผาขยะมูลฝอย และเตาเผาขยะติดเชื้อ 
• บริการวางแผนและจัดทําระบบการบริหารงานของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในระดับองคการบริหาร

สวนจังหวัด (อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาล เชน โปรแกรมทะเบียนราษฎร  
โปรแกรมบริหารงบประมาณ โปรแกรมแผนที่ภาษีและพัสดุ เปนตน 

• ระบบผลิตประปา 
 - ระบบผลิตน้ําประปาจากน้ําผิวดิน 
 - ระบบผลิตน้ําประปาจากน้ําบาดาล 
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 -  ระบบผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเล (REVERSE OSMOSIS; RO) 
• ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 - ระบบบําบัดน้ําเสียในเขตเมือง (เทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล) 
 - ระบบบําบัดน้ําเสียในเขตอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก) 
• ศูนยจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร 
 - ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 
 - ระบบผลิตปุยหมัก 
 - เครื่องอัดแนนขยะกอนนําไปสูบอฝงกลบขยะมูลฝอย 
 - เตาเผาขยะชุมชน 
 - เตาเผาขยะติดเชื้อ (ขนาดใหญสําหรับโรงพยาบาล, ขนาดเล็กสําหรับสถานีอนามัย) 
 - เตาเผาศพไรมลพิษ 
• บริการงานสํารวจลักษณะภูมิประเทศ และเจาะสํารวจดินวิศวกรรมฐานราก 
 

โครงสรางการบริหาร 
คณะผูบริหารของบริษัทฯ  ใหความสําคัญและใสใจอยางยิ่งกับการบริหารองคกรและการพัฒนาบุคลากร
ภายในองคกรรวมทั้งการประสานงานกับองคกรภายนอกตางๆ  ทั้งภาครัฐ  และเอกชนที่เกี่ยวของ  จึงได
จัดรูปแบบโครงสรางการบริหารงานภายในองคกรใหสอดคลองและรองรับกับลักษณะงานแตละประเภทอยาง
เหมาะสม  ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยการจัดวางบุคลากรให
เหมาะสมกับ โครงสรางขององคกร  บริษัทฯ  จึงมีโครงสรางขององคกรที่ประกอบดวย  คณะที่ปรึกษาของ
บริษัทฯ  กรรมการบริษัทฯ  กรรมการผูจัดการ ฝายวิชาการ ฝายธุรการ/บุคคล  ฝายวิศวกรรม  และฝาย
สนับสนุนอีกจํานวนหนึ่งสําหรับการบริหารโครงการ/งาน  คณะผูบริหารบริษัทฯ  ไดประยุกตแนวคิดในการ
บริหารโดยพิจารณาใหสอดคลองกับปจจัยการบริหารซึ่งประกอบดวย 
• นโยบายของบริษัทฯ 
• การแบงอํานาจหนาที่การบริหารจัดการ 
• การวางแผนงาน 
• การจัดองคกรสนับสนุนการบริหารงาน 
• การจัดวางและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
• การบริหารและการควบคุมโครงการ/งาน 
• การสรางความรวมมือในการบริหารงาน 
• การติดตามผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง 
• การบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับลักษณะงาน 
งานอื่น ๆ 
จําหนายอุปกรณและเครื่องมือเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม  เชน    




