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ผลการจัดระดับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 
ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ 

จัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  
  
สรุปจำนวนโรงงานที่ได้รับรางวัลฯ จำนวน 27 โรงงาน แบ่งเป็น 

- รางวัลระดับ Gold Plus  จำนวน   2 โรงงาน 
- รางวัลระดับเหรียญทอง  จำนวน   18 โรงงาน 
- รางวัลระดับเหรียญเงิน  จำนวน   3 โรงงาน 
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน   4 โรงงาน 

สรุปจำนวนโรงงานที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 4 โรงงาน 
 
ลำดับ รายชื่อโรงงาน เลขทะเบียน ประเภทกิจกรรม 
รางวัลระดับ Gold Plus จำนวน 2 โรงงาน 

1. บริษัท ไทยโอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ 
เซอร์วิส จำกัด 

3-106-10/56ชบ ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) 

2. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  3-106-8/49สบ ทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) 
รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 18 โรงงาน 

1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  3-101-1/44สบ ปรับคุณภาพของเสียรวม (เผาสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
จากโรงงานอุตสาหกรรม) 

2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 
โรงงานเขาวง  

3-101-2/45สบ ปรับคุณภาพของเสียรวม (เผาสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
จากโรงงานอุตสาหกรรม) 

3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 
โรงงานท่าหลวง  

3-101-3/45สบ ปรับคุณภาพของเสียรวม (เผาสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
จากโรงงานอุตสาหกรรม) 

4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด  3-101-1/45นศ ปรับคุณภาพของเสียรวม (เผาสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
จากโรงงานอุตสาหกรรม) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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ลำดับ รายชื่อโรงงาน เลขทะเบียน ประเภทกิจกรรม 
รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 18 โรงงาน (ต่อ) 

5. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด 
(มหาชน) โรงงาน 2  

3-101-2/44สบ ปรับคุณภาพของเสียรวม (เผาสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
จากโรงงานอุตสาหกรรม) 

6. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด 
(มหาชน) โรงงาน 3  

3-101-3/44สบ ปรับคุณภาพของเสียรวม (เผาสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
จากโรงงานอุตสาหกรรม) 

7. บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) น.101-1/2544-นนป. เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา 

8. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 

3-105-14/47รบ ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ที่เป็นของเสียอันตราย 

9. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  จ3-101-2/40สบ ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
ของเสียอันตราย 

10. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด  
(สาขาสระบุรี) 

3-106-33/50สบ ทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)  
ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 

11. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 
(สาขาทุ่งสง)  

3-106-31/58นศ ทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) 

12. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 
(สาขาสระบุรี) 

3-106-41/53สบ ทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) 

13. บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด  3-106-71/53สบ ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) 
14. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 

(สาขาสระบุรี) 
3-106-16/56สบ 

ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) 
15. บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด   3-106-4/52ชบ ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันใช้แล้ว 
16. บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  3-106-19/57ปท ทำวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ 
17. บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด 3-106-29/47ฉช กลั่นตัวทำละลายที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
18. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) 

จำกัด (สาขาชลบุรี)  
น.106-2/2559-ญปค. คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น

ของเสียอันตราย 
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ลำดับ รายชื่อโรงงาน เลขทะเบียน ประเภทกิจกรรม 
รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 3 โรงงาน 

1. บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด  น.106-96/2562-นสร. ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) 
2. บริษัท ประภาศิริ ออยล์ จำกัด 3-106-37/62สบ ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันใช้แล้ว 
3. บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี  

(ประเทศไทย) จำกัด 
น.60-2/2539-ญอน. หลอมโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 4 โรงงาน 
1. บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง 

จำกัด  
3-106-24/51ชบ ทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) 

2. บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด น.101-1/2550-นอน. ทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)  
ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 

3. บริษัท พยนต์มารีนเซอร์วิส จำกัด  3-106-36/59ชบ ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันใช้แล้ว 
4. บริษัท พี เค สแครป แอนด์รีไซเคิล 

เซอร์วิส จำกัด  
3-105-136/47ชบ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น

ของเสียอันตราย 
ใบประกาศนียบัตรแสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 4 โรงงาน 

1. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
โรงงานพุกร่าง 

3-101-2/52สบ ปรับคุณภาพของเสียรวม (เผาสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วรว่มในเตาเผาอุตสาหกรรม
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
จากโรงงานอุตสาหกรรม) 

2. บริษัท ลิเดีย ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด  3-106-7/60ชบ ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) 
3. บริษทั พี.วี.สตีล รีไซเคิล จำกัด  3-105-14/59 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น

ของเสียอันตราย 
4. บริษัท หง ไห่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 3-105-47/62สค คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น

ของเสียอันตราย 
 


