
เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและเป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา
1. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด น.101-1/2547-ญนป. Gold Plus
2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด  3-101-1/44สบ Gold Plus
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด โรงงานเขาวง            3-101-2/45สบ Gold Plus
4. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โรงงาน 2 3-101-2/44สบ Gold Plus
5. บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน) น.101-1/2544-นนป. เหรียญทอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายและไม่เป็นของสียอันตราย
6. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด น.105-1/2545-ญหช. Gold Plus
7. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน)  จ3-101-2/40สบ เหรียญทอง
8. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน)  จ3-101-2/40สบ เหรียญทอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
บ�าบัดน�้าเสียรวมส�าหรับน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
9. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน) จ3-101-2/40สบ เหรียญทอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............…….................
กรองหรือแยกสิ่งปนเปื้อนจากน�้ามันพืชไม่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมอื่น
10. บริษัท ธนโชคน�้ามันพืช (2012) จ�ากัด 3-106-26/48สค เหรียญเงิน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……….….............
กลั่นตัวท�าละลายที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
11. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 3-101-1/43ชบ เหรียญทอง
12. บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จ�ากัด 3-106-29/47ฉช เหรียญทอง
13. บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จ�ากัด 3-106-2/46รย เหรียญทอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............……………..............
คืนสภาพกรดหรือด่าง
14. บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จ�ากัด 3-106-7/56ชบ เหรียญทอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…...............................……………
ซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์
15. บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จ�ากัด 3-106-29/47ฉช เหรียญทอง
16. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส์ดรัม 3-106-34/52สค เหรียญทองแดง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……..............
ท�าสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนชีวภาพ
17. บริษัท ไมโครไบโอเทค จ�ากัด (สาขาสุพรรณบุรี) จ3-43(1)-4/45สพ เหรียญเงิน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............…..............
บดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว
18. บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด น.106-1/2552-นนป. เหรียญทอง
19. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนู แฟคเจอริ่ง จ�ากัด น.106-1/2546-ญหช. เหรียญทอง
20. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ากัด (สาขาชลบุรี) น.106-1/2555-ญหช. เหรียญทอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............…..............
ผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
21. บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จ�ากัด  3-106-7/46สค เหรียญทอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............……………..............
ท�าเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)
22. บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 3-106-10/56ชบ เหรียญทอง
23. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน)  3-106-8/49สบ เหรียญทอง
24. บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 3-106-19/57ปท เหรียญเงิน
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ท�าเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)
25. บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จ�ากัด 3-106-7/56ชบ เหรียญทอง
26. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด น.105-1/2545-ญหช. เหรียญทอง
27. บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จ�ากัด 3-106-18/56ปท เหรียญทองแดง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……................
ท�าเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)
28. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน)  3-106-8/49สบ เหรียญทอง
29. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด (สาขาชลบุรี) น.106-1/2556-ญหช. เหรียญทอง
30. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ เหรียญทอง
31. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด  น.105-1/2545-ญหช. เหรียญทอง
32. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด น.101-1/2547-ญนป. เหรียญเงิน
33. บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จ�ากัด 3-105-1/45สบ เหรียญเงิน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……….............
ท�าเชื้อเพลิงทดแทน
34. บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จ�ากัด 3-105-55/49สป เหรียญทอง
35. บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จ�ากัด 3-106-29/47ฉช เหรียญทอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........………................
ผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน
36. บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 3-106-19/57ปท เหรียญเงิน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………................
ผสมซีเมนต์หรือปูนขาวเข้ากับเถ้า ฝุ่นหรือกากตะกอนเพื่อท�าผลิตภัณฑ์มวลผสม
37. บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด 3-106-20/49สบ เหรียญเงิน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…................
สกัดแยกโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
38. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา) น.106-1/2545-ญบว. เหรียญทอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…...............
หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้ว
39. บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จ�ากัด 3-60-1/26สบ เหรียญทองแดง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………...............
หลอมโลหะที่มิใช่เหล็กเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
40. บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด น.60-1/2548-นปท. เหรียญทอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………...............
รีไซเคิลปรอทจากของเสียที่มีปรอทผสม
41. บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จ�ากัด น.106-1/2554-นนป. เหรียญทอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…...............
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
42. บริษัท สยาม คาวาชิม่า จ�ากัด จ3-105-64/51ปท Gold Plus
43. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา) น.106-1/2545-ญบว. เหรียญทอง
44. บริษัท เคไอ-อิโคเทค จ�ากัด น.105-1/2551-ญอน. เหรียญเงิน
45. บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด จ3-105-77/52รย เหรียญทองแดง
46. บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 3-105-42/48รย ชมเชย
47. บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จ�ากัด 3-105-60/47นบ ชมเชย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
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