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1  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

บทน�ำ

	 	 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก�าหนดนโยบายและถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ให้มีความคล่องตวัในการด�าเนนิการและพฒันาธรุกจิให้มกีารดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมไปพร้อมๆ	กนั	จงึได้มอบหมาย

ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม	และส�านกังานอตุสาหกรรมจังหวดัทัว่ประเทศส่งเสริมและสนบัสนนุให้มอีตุสาหกรรม	

ทีใ่ห้บรกิารรบับ�าบัด	และก�าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมทัว่ประเทศเพือ่รองรบัและให้บรกิาร

จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม	และก�ากับดูแลโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิด	 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 และเพื่อให้ผู้บริการและสาธารณชน					

เกดิความมัน่ใจในคณุภาพการให้บรกิาร	 กรมโรงานอตุสาหกรรมจงึได้พฒันามาตรฐานการจดัการและการให้

บริการบ�าบัดและก�าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการ	 สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย	

โดยมุง่หวงัให้โรงงานรบับ�าบดั	 และก�าจดักากอตุสาหกรรมก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏบิตังิานทีดี่	 ด�าเนินกจิการ 

ถกูต้องตามข้อก�าหนดของกฎหมายภายใต้พระราชบญัญตัโิรงงาน	พ.ศ.	2535	เกดิการยอมรบัจากทกุภาคส่วน

ลดปัญหาข้อร้องเรียน	ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการก�ากับดูแลและตรวจสอบ	ประการส�าคัญเพื่อให	้

ผูก่้อก�าเนดิกากของเสยีอตุสาหกรรมสามารถคดัเลอืกผูใ้ห้บรกิารฯ	ได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ดุ	ดงันัน้	กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม	โดยส�านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	จึงได้เริ่มโครงการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการ	

จัดการกากอุตสาหกรรมขึ้นมาตั้งแต่ปี	2553	ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีส�าหรับโรงงานจัดการกาก

อตุสาหกรรมท่ีได้พฒันาไว้	โดยมุง่หวังให้โครงการน้ีเป็นแรงผลักดนัหน่ึงให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การพฒันา

พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม	

	 	 ในปี	2553-2555	มีโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการ	

กากอุตสาหกรรม	จ�านวนทั้งสิ้น	41	ราย	และจากการด�าเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมามีโรงงานจัดการ

กากอุตสาหกรรมได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานเพิ่ม

มากขึ้น	 และในปี	 2556	 นี้	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 ได้ด�าเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการ

ของเสียต่อเนื่อง	 โดยเชิญชวนโรงงานในกลุ่มเป้าหมาย	60	 ราย	 เข้าร่วมโครงการเพี่อยกระดับมาตรฐาน

โรงงานจดัการกากอุตสาหกรรม	 ซึง่จากผลการด�าเนินงานพบว่า	 มโีรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รบัตราสญัลกัษณ์	

มาตรฐานโรงานจดัการกากอตุสาหกรรม	จ�านวนทัง้สิน้	44	ราย	รวม	52	กจิกรรม		แบ่งเป็นระดบัเหรยีญทอง	

จ�านวน	40	กจิกรรม	เหรยีญเงนิ	จ�านวน	4	กจิกรรม	และเหรียญทองแดง	จ�านวน	8	กจิกรรม

	 	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงงานผู้ก่อก�าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมจะได้รับ

ประโยชน์	และพจิารณาเลอืกใช้บรกิารโรงงานทีไ่ด้รบัตราสัญลกัษณ์มาตรฐานโรงงานจดัการกากอุตสาหกรรม

เป็นอนัดบัแรก	ส่งผลให้โรงงานจดัการกากอตุสาหกรรมทัว่ประเทศต้องเข้าสูร่ะบบมาตรฐานนี้ด้วย

                     ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

	 	 	 	 	 	 	 																		กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
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โรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโรงงำนจัดกำรกำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2556

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงาน	3		 	 	 10
บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 	 	 11
บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด		 	 	 12
บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	โรงงานเขาวง		 	 	 13
บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	 	 	 14
บริษัท	อัคคีปราการ	จ�ากัด	(มหาชน)		 	 	 15
บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 	 	 16
	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)  17
	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	 	 	 18
บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 19
จีโอไซเคิล	สายงานธุรกิจของบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	 		 20
	บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	 	 	 21
	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด	 	 	 22
บริษัท	106	สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด		 	 	 23
บริษัท	มหาชัยเอกศิริออยล์	จ�ากัด		 	 	 24
	บริษัท	วังจุฬา	ดีเวลลอปเมนท์	(2004)	จ�ากัด		 	 	 25
บริษัท	ฟิวชั่น	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด		 	 	 26
บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 	 	 27
บริษัท	เอเซีย	รีไฟนิ่ง	จ�ากัด   28
บริษัท	ฟูจิ	ซีร็อกซ์	อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด		 	 	 29
บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(สาขาชลบุรี)	 	 	 30
บริษัท	ทีเอ็มซี	เมททัล	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด		 	 	 31
บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 	 	 32
บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด	 	 	 33
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ล.โลหะการธุรกิจ		 	 	 34
บริษัท	เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์	จ�ากัด	 	 	 35
บริษัท	นิคส์	รีไซคลิง	แอนด์	เอ็กซ์ปอร์ต	จ�ากัด	 	 	 36
บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(สาขาอยุธยา)	 	 	 37
บริษัท	นวโลหะอุตสาหกรรม	จ�ากัด		 	 	 38
บริษัท	โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 	 	 39
บริษัท	เมทเทิลคอม	จ�ากัด	 	 	 40	
บริษัท	มังกร	อะลูมิเนียม	จ�ากัด	 	 	 41
บริษัท	เอ็ม	พร็อฟ	จ�ากัด	 	 	 42
บริษัท	เบอร์กโซ่	เมตัลส์	จ�ากัด	 	 	 43
บริษัท	ปัญญารักษา	จ�ากัด	 	 	 44
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	วงศ์ตระกูลโลหะกิจ	 	 	 45
บริษัท	แคลกอน	คาร์บอน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 	 	 46
	บริษัท	เบกีแมนน์	เมอร์คิวรี	เทคโนโลยี	แปซิฟิค	(บีเอ็มทีพี)	จ�ากัด		 	 47
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เอส.เค.อินเตอร์	เคมิคอล	 	 	 48
บริษัท	สยาม	คาวาชิม่า	จ�ากัด	 	 	 49	
	บริษัท	สยาม	โอกิทานิ	จ�ากัด		 	 	 50
บริษัท	สวารินทร์	จ�ากัด	 	 	 51

สำรบัญ



3  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

ประเภทกิจกรรมเผากากของเสียในเตาเผา
	 1.	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงาน	2	 3-101-2/44สบ	 เหรียญทอง
	 2.	บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.101-1/2547-ญนป.		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมฝังกลบกากของเสีย
	 3.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญเงิน
	 4.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)		3-105-14/47รบ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวท�าละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
	 5.	บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ		 เหรียญทอง
	 6.	บริษัท	รีฟายน์	เทค	จ�ากัด		 3-106-1/45สป		 เหรียญทอง
	 7.	บริษัท	เอเซีย	รีไฟนิ่ง	จ�ากัด		 3-106-2/46รย		 เหรียญทองแดง
	 8.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	เอ็นไวโรเมนทอล	ควอลิตี้	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ามันใช้แล้วโดยวิธีการกรองผสม
	 9.	บริษัท	106	สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด		 3-105-55/49สป		 เหรียญทองแดง
	10.	บริษัท	มหาชัยเอกศิริออยล์	จ�ากัด		 3-106-5/46สค	 เหรียญทองแดง
	11.	บริษัท	วังจุฬา	ดีเวลลอปเมนท์	(2004)	จ�ากัด		 3-106-52/47อย		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงผสม และท�าเชื้อเพลิงทดแทน
	12.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงทดแทน 
13.		บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด		 3-106-1/45สบ	 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี
	14.	บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ		 เหรียญทองแดง
	15.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	เอ็นไวโรเมนทอล	ควอลิตี้	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช		 เหรียญทองแดง
	16.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ล.โลหะการธุรกิจ		 3-106-3/46สค		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
	17.	บริษัท	ฟูจิ	ซีร็อกซ์	อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด		 น.106-1/2546-ญหช.		 เหรียญทอง
	18.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
	19.	บริษัท	โอกิทานิ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด		 น.105-3/2545-ณบว.		 เหรียญทอง
	20.	บริษัท	เวิล์ด	เวสท์	จ�ากัด		 3-106-5/46รย		 เหรียญทองแดง

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2553
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ประเภทกิจกรรมเผากากของเสียในเตาเผา

	 1.	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงาน	2		 3-101-2/44สบ		 เหรียญทอง

	 2.	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงาน	3		 3-101-3/44สบ		 เหรียญทอง

	 3.	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 3-101-1/45สบ	 เหรียญทอง

	 4.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด		 3-101-1/44สบ		 เหรียญทอง

	 5.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	โรงงานเขาวง		 3-101-2/45สบ		 เหรียญทอง

	 6.	บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.101-1/2547-ญนป.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมฝังกลบกากของเสีย

	 7.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)		3-105-14/47รบ		 เหรียญทอง

	 8.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี

	 9.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)		3-101-1/47		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวท�าละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่

	10.	บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ		 เหรียญทอง

	11.	บริษัท	เอเซีย	รีไฟนิ่ง	จ�ากัด		 3-106-2/46รย		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ามันใช้แล้วโดยวิธีการกรองผสม

	12.	บริษัท	วังจุฬา	ดีเวลลอปเมนท์	(2004)	จ�ากัด		 3-106-52/47อย		 เหรียญทอง

	13.	บริษัท	106	สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด		 3-105-55/49สป	 เหรียญเงิน

	14.	บริษัท	มหาชัยเอกศิริออยล์	จ�ากัด		 3-106-5/46สค	 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงผสม และท�าเชื้อเพลิงทดแทน

	15.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญเงิน

	16.	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด		 3-105-1/45สบ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงทดแทน

	17.	บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด		 3-106-1/45สบ		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี

	18.	บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ		 เหรียญทอง

	19.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ล.โลหะการธุรกิจ		 3-106-3/46สค	 เหรียญทอง

	20.	บริษัท	เค.อาร์.ดี.	จ�ากัด		 จ.3-64(1)-1/42สป		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมบดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

	21.	บริษัท	ฟูจิ	ซีร็อกซ์	อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	 น.106-1/2546-ญหช.		 เหรียญทอง

	22.	บริษัท	ทีเอ็มซี	เมททัล	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด		 น.106-1/2552-นนป.		 เหรียญทอง

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2554



5  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2554 (ต่อ)

ประเภทกิจกรรมบดย่อยหลอดไฟ

	23.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมบดย่อยกระป๋องสเปรย์

	24.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.	 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมสกัดโลหะมีค่า

	25.	บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(สาขาอยุธยา)		 น.106-1/2545-ญบว.		 เหรียญเงิน

	26.	บริษัท	สยาม	โอกิทานิ	จ�ากัด	 ข3-106-2/51อย	 เหรียญเงิน

	27.	บริษัท	นิคส์	รีไซคลิง	แอนด์	เอ็กซ์ปอร์ต	จ�ากัด		 3-106-46/52รย	 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษเหล็กหรือเหล็กกล้า 

	28.	บริษัท	ไอซิน	ทาคาโอก้า	ฟาวน์ดริ	บางปะกง	จ�ากัด		 น.59-4/2550-ญอน.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า

	29.	บริษัท	ไทย	นันเฟอรัส	เมทัล	จ�ากัด		 น.60-1/2542-ญกว.		 เหรียญเงิน

	30.	บริษัท	เบอร์กโซ่	เมตัลส์	จ�ากัด		 3-60-1/26สบ		 เหรียญเงิน

	31.	บริษัท	ปัญญารักษา	จ�ากัด		 ส.3-60-1/31กจ	 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมบ�าบัดน�้าเสียรวม

	32.	บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)		 3-101-1/35ชบ		 เหรียญทอง

	33.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)		3-101-2/38		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อจ�าหน่ายต่อ

	34.	บริษัท	สยาม	คาวาชิม่า	จ�ากัด		 จ3-105-64/51ปท		 เหรียญทอง

	35.	บริษัท	โอกิทานิ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด		 น.105-3/2545-ญบว.		 เหรียญทอง

	36.	บริษัท	สยามยูไนเต็ดรับเบอร์	จ�ากัด		 3-105-58/48นฐ		 เหรียญเงิน

	37.	บริษัท	เวิล์ด	เวสท์	จ�ากัด		 3-106-5/46รย		 เหรียญทองแดง



6  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2555

ประเภทกิจกรรมเผากากของเสียในเตาเผา
	 1.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	โรงงานเขาวง		 3-101-2/45สบ		 เหรียญทอง
	 2.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด		 3-101-1/44สบ	 เหรียญทอง
	 3.	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงาน	2		 3-101-2/44สบ		 เหรียญทอง
	 4.	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงาน	3		 3-101-3/44สบ		 เหรียญทอง
	 5.	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 3-101-1/45สบ	 เหรียญทอง
	 6.	บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.101-1/2547-ญนป.		 เหรียญทอง
	 7.	บริษัท	อัคคีปราการ	จ�ากัด	(มหาชน)		 น.101-1/2544-นนป.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมฝังกลบกากของเสีย
	 8.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญทอง
	 9.	บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 จ3-101-2/40สบ		 เหรียญทอง
	10.	บรษิทั	บรหิารและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	จ�ากดั	(มหาชน)	 3-105-4/47รบ	 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมบ�าบัดน�้าเสียรวม
	11.	บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด		 3-101-1/37ปจ		 เหรียญทอง
	12.	บรษิทั	บรหิารและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	จ�ากดั	(มหาชน)	 3-101-1/47		 เหรียญเงิน
	13.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)		3-101-2/38		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
	14.	บริษัท	ปัญญารักษา	จ�ากัด		 ส3-60-1/31กจ		 เหรียญทอง
	15.	บริษัท	เบอร์กโซ่	เมตัลส์	จ�ากัด		 3-60-1/26สบ		 เหรียญเงิน
	16.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	วงศ์ตระกูลโลหะกิจ		 3-60-1/25นฐ		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงผสม
	17.	จีโอไซเคิล	สายงานธุรกิจของบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	3-106-33/50สบ		 เหรียญทอง
	18.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงทดแทน
	19.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช		 เหรียญทอง
	20.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.	 เหรียญทอง
	21.	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด		 3-105-1/45สบ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี
	22.	บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ		 เหรียญทอง
	23.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวท�าละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
	24.	บริษัท	เอเซีย	รีไฟนิ่ง	จ�ากัด		 3-106-2/46รย		 เหรียญทอง
	25.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช		 เหรียญทอง



7  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2555 (ต่อ)

ประเภทกิจกรรมบดย่อยหลอดไฟ

	26.	บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด		 3-106-3/46รบ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมสกัดโลหะมีค่า

	27.	บริษัท	นิคส์	รีไซคลิง	แอนด์	เอ็กซ์ปอร์ต	จ�ากัด		 3-106-46/52รย		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษเหล็กหรือเหล็กกล้า 

	28.	บริษัท	นวโลหะอุตสาหกรรม	จ�ากัด		 3-59-1/35สบ		 เหรียญทอง

	29.	บริษัท	ไอซิน	ทาคาโอก้า	ฟาวน์ดริ	บางปะกง	จ�ากัด		 น.59-4/2550-ญอน.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ามันใช้แล้วโดยวิธีการกรองผสม

	30.	บริษัท	มหาชัยเอกศิริออยล์	จ�ากัด		 3-106-5/46สค		 เหรียญทอง

	31.	บริษัท	วังจุฬา	ดีเวลลอปเมนท์	(2004)	จ�ากัด		 3-106-52/47อย		 เหรียญทอง

	32.	บริษัท	106	สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด		 3-105-55/49สป		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ามันใช้แล้วโดยวิธีการกลั่น

	33.	บริษัท	ส.เจริญไทยรีไซเคิล	จ�ากัด		 3-106-2/45สค		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลแชมพู

	34.	บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด		 3-106-1/46รบ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายประเภทโลหะเพื่อจ�าหน่ายต่อ

	35.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(สาขาเกตเวย์)		 จ3-64(11)-1/38ฉช		 เหรียญทอง

	36.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(สาขาพานทอง)		 3-105-74/48ชบ		 เหรียญทอง

	37.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(สาขามาบตาพุด)		 จ3-64(11)-1/46รย		 เหรียญทอง

	38.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(สาขาส�าโรง)		 3-64(11)-1/36สป		 เหรียญทอง

	39.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(สาขาอยุธยา)	 3-105-144/47อย		 เหรียญทอง

	40.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(สาขาบ่อวิน)		 3-64-(11)-1/40ชบ		 เหรียญทอง

	41.	บริษัท	สยาม	คาวาชิม่า	จ�ากัด		 จ3-105-64/51ปท		 เหรียญทอง

	42.	บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด		 3-105-1/46รบ		 เหรียญทอง

	43.	บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 น.3-106-1/2545ญบว.		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อจ�าหน่ายต่อ

	44.	บริษัท	สยามเวสท์แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด		 3-105-1/45สบ		 เหรียญทองแดง



8  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

ประเภทกิจกรรมเผากากของเสียในเตาเผา
	 1.	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงาน	3		 3-101-3/44สบ		 เหรียญทอง
	 2.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด		 3-101-1/44สบ		 เหรียญทอง
	 3.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	โรงงานเขาวง		 3-101-2/45สบ		 เหรียญทอง
	 4.	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 3-101-1/45สบ		 เหรียญทอง
	 5.	บริษัท	อัคคีปราการ	จ�ากัด	(มหาชน)		 น.101-1/2544-นนป.		 เหรียญทอง
	 6.	บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.101-1/2547-ญนป.	 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมฝังกลบกากของเสีย
	 7.	บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 จ3-101-2/40สบ		 เหรียญทอง
	 	(ฝังกลบกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย)		
	 8.	บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 จ3-101-2/40สบ		 เหรียญทอง
	 	(ฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตราย)				
	 9.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)		3-105-14/47รบ		 เหรียญทอง
	10.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
	11.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน)	3-101-1/47		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวท�าละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
	12.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช		 เหรียญทอง
	13.	บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ		 เหรียญทอง
	14.	บริษัท	เอเซีย	รีไฟนิ่ง	จ�ากัด		 3-106-2/46รย		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ามันใช้แล้วโดยวิธีการกรองผสม
	15.	บริษัท	106	สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด		 3-105-55/49สป		 เหรียญทอง
	16.	บริษัท	มหาชัยเอกศิริออยล์	จ�ากัด		 3-106-5/46สค	 เหรียญทอง
	17.	บริษัท	วังจุฬา	ดีเวลลอปเมนท์	(2004)	จ�ากัด		 3-106-52/47อย		 เหรียญทอง
	18.	บริษัท	ฟิวชั่น	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด		 3-106-10/50ฉช		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงทดแทน
	19.	บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด		 3-106-16/56สบ		 เหรียญทอง
	20.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญทอง
	21.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช		 เหรียญทอง
	22.	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด		 3-105-1/45สบ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงผสม
	23.	จโีอไซเคลิ	สายงานธรุกจิของบรษิทั	ปูนซเีมนต์นครหลวง	จ�ากดั	(มหาชน)	3-106-33/50สบ		 เหรียญทอง
	24.	บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด		 3-106-41/53สบ		 เหรียญทอง
	25.	บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.105-1/2545-ญหช.		 เหรียญทอง
	26.	บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		 น.101-1/2547-ญนป.	 เหรียญทองแดง
	27.	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด		 3-105-1/45สบ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี
	28.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช		 เหรียญทอง
	29.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ล.โลหะการธุรกิจ		 3-106-3/46สค		 เหรียญเงิน
	30.	บริษัท	เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์	จ�ากัด		 3-105-64/48ปจ		 เหรียญทองแดง

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2556
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ประเภทกิจกรรมสกัดโลหะมีค่า
	31.	บริษัท	นิคส์	รีไซคลิง	แอนด์	เอ็กซ์ปอร์ต	จ�ากัด		 3-106-46/52รย		 เหรียญทอง
	32.	บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(สาขาอยุธยา)	 น.106-1/2545-ญบว.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
	33.	บริษัท	ฟูจิ	ซีร็อกซ์	อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด		 น.106-1/2546-ญหช.		 เหรียญทอง
	34.	บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(สาขาชลบุรี)		 น.106-1/2555-ญหช.		 เหรียญทอง
	35.	บริษัท	ทีเอ็มซี	เมททัล	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด		 น.106-1/2552-นนป.	 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมบดย่อยหลอดไฟ
	36.	บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด		 3-106-3/46รบ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษเหล็กหรือเหล็กกล้า
	37.	บริษัท	นวโลหะอุตสาหกรรม	จ�ากัด		 3-59-1/35สบ	 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษโลหะที่มิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
	38.	บริษัท	โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 น.60-1/2548-นปท.		 เหรียญทอง
	39.	บริษัท	มังกร	อะลูมิเนียม	จ�ากัด		 จ3-60-2/49นฐ		 เหรียญเงิน
	40.	บริษัท	เมทเทิลคอม	จ�ากัด		 3-60-2/45ชบ		 เหรียญเงิน
	41.	บริษัท	เอ็ม	พร็อฟ	จ�ากัด	 3-106-7/54ปจ		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
	42.	บริษัท	เบอร์กโซ่	เมตัลส์	จ�ากัด		 3-60-1/26สบ		 เหรียญทอง
	43.	บริษัท	ปัญญารักษา	จ�ากัด		 ส3-60-1/31กจ		 เหรียญทอง
	44.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	วงศ์ตระกูลโลหะกิจ		 3-60-1/25นฐ		 เหรียญเงิน

ประเภทกิจกรรมบ�าบัดน�้าเสียรวม
	45.	บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)	 จ3-101-2/40สบ	 เหรียญทอง
	46.	บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)		 3-101-1/37ปจ		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมคืนสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว (Regeneration)
	47.	บริษัท	แคลกอน	คาร์บอน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 3-106-34/48นม		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลปรอทจากของเสียที่มีปรอทผสม
	48.	บริษัท	เบกีแมนน์	เมอร์คิวรี	เทคโนโลยี	แปซิฟิค	(บีเอ็มทีพี)	จ�ากัด		 น.106-1/2554-นนป.		 เหรียญทอง

ประเภทกิจกรรมผลิตสารเคมีจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ใช้งานแล้ว
	49.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เอส.เค.	อินเตอร์	เคมิคอล		 จ3-48(12)-1/44สค		 เหรียญทองแดง

ประเภทกิจกรรมคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อจ�าหน่ายต่อ
	50.	บริษัท	สยาม	คาวาชิม่า	จ�ากัด	 จ3-105-64/51ปท		 เหรียญทอง
	51.	บริษัท	สยาม	โอกิทานิ	จ�ากัด		 ข3-105-128/48อย	 เหรียญทอง
	52.	บริษัท	สวารินทร์	จ�ากัด		 3-105-1/46สป		 เหรียญทอง

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2556 (ต่อ)
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ประเภทกิจกรรมน�ำของเสยีอตุสำหกรรมมำใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนและวัตถุดบิทดแทนในกำรผลติปนูซีเมนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	โรงงาน	3	เริ่มประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม	(บ�าบัด
หรือก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ทั้งของเสียประเภทของแข็ง	ของเหลว	และของแข็งกึ่งของเหลว	เช่น	น�้ามันหล่อลื่น,	ยางรถยนต์,	
เศษกระดาษ,	 เศษผ้า	 และขยะส�านักงาน	 เป็นต้น)	 โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์	 ตั้งแต่ปี							
พ.ศ.	 2545	 จนถงึปัจจบุนั	 เพือ่เป็นประโยชน์ในการทดแทนเชือ้เพลงิหลกั	 คอื	 ถ่านหนิ	 และน�า้มนัเตา	 ช่วยส่งเสริมการลด
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม	ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก	และลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนเชื้อเพลิงของ

บรษิทัได้อย่างยัง่ยนื

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ได้แก่	น�้ามันหล่อลื่น,	จาระบี,	ตัวท�าละลายต่างๆ,	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ,	บรรจุภัณฑ์
	 ทีเ่ป็นไม้,	พาเลทไม้,	บรรจุภณัฑ์ทีเ่ป็นวสัดผุสม	(ถงุ	Export	ทีช่�ารดุ),	ถงุ	PP,	ถงุบรรจกุาว	(พลาสตกิ),	กากหมกึพมิพ์,		
	 ถุงปูน,	ผ้าเปื้อนน�้ามัน,	ถุง	Bag	filter,	ทรายซับน�้ามัน,	ข้ีเล่ือยซับน�้ามัน,	สายพานเก่าและยางเก่า,	เศษสายไฟและ	
	 เปลือกสายไฟ,	พาเลทพลาสติก	และขยะทั่วไป	(กระดาษ/ใบไม้/พลาสติก/อื่นๆ)
	 ขวดแก้วสารเคมี	และ	Silica	Gel

	 ฝุ่นปูนผง,	ก้อน	และวัสดุทนไฟ	(อิฐทนไฟ)

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 น�ากากของเสียมาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์			
(Cement	Kiln)	ทีอ่ณุหภมูสิงูกว่า	1,400	องศาเซลเซยีส	สามารถก�าจดัโลหะหนกัได้โดยไม่มสีารตกค้างในผลติภณัฑ์แต่อย่างใด

เลขทะเบียนโรงงาน		 :	 3-101-3/44สบ เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-056200108	
ที่ตั้งโรงงาน		 :	 เลขที่	99	หมู่ที่	9	กิโลเมตรที่	129	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	 036	240	930	ต่อ	5991	หรือ	จีโอไซเคิล	(ประเทศไทย)	หมายเลขโทรศัพท์ : 1732	กด	6 
ที่ตั้งส�านักงาน		 :	 เลขที่	99	หมู่ที่	9	กิโลเมตรที่	129	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260 
หมายเลขโทรศัพท์		 :	 036	240	930	ต่อ	5991	หรือ	1732	กด	6	
หมายเลขโทรสาร		 :	 0	2797	7000	ต่อ	5900	
อิเลก็ทรอนกิส์เมล์  :	 geocycle@sccc.co.th		 
เวบ็ไซต์   : www.geocyclethailand.com

ปี 2556

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) โรงงำน 3
Siam City Cement PLC.(Plant 3)
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ประเภทกิจกรรมน�ำของเสยีอตุสำหกรรมมำใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนและวัตถุดบิทดแทนในกำรผลติปนูซีเมนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ขึ้นในปี	พ.ศ.	2533	ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์

รายใหญ่อันดับต้นของประเทศไทย	ในเดือนมิถุนายน	ปี	พ.ศ.	2545	บริษัทฯ	ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม	 สามารถรองรับปริมาณกากของเสียในการก�าจัดได้	 550,000	 ตันต่อปี

ซึ่งเป็นการน�าเอากากอุตสาหกรรมทั้งประเภทของแข็งและของเหลวมาก�าจัด	ด้วยวิธีการเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์ที่อุณหภูมิ			

สูงถงึ	1,450	องศาเซลเซยีส	ซึ่งกระบวนการก�าจัดกากอุตสาหกรรมสามารถด�าเนินควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

ได้และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิต	คุณภาพปูนซีเมนต์	และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
		 ของเสยีไม่อนัตราย	ได้แก่	เศษยางล้อ,	เศษกระดาษ,	เศษผ้า	และเศษพลาสติกทีไ่ม่ปนเป้ือนสารเคม	ีเป็นต้น

		 ของเสยีอนัตราย	ได้แก่	เศษผ้าเป้ือนน�า้มนัหรอืจาระบ,ี	เศษผ้า,	เศษกระดาษ,	เศษพลาสตกิทีป่นเป้ือนสารเคม,ี	น�า้ล้าง

	 เครื่องจักรปนเปื้อนน�้ามัน,	Coolant	Oil	ที่เสื่อมสภาพหรือใช้งานแล้ว,	กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย,	ฝุ่นจาก	

	 ระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ,	ฝุ่นจากการขัดเจียร,	ฝุ่นเหล็ก	และฝุ่นทราย	เป็นต้น

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ก�าจัดโดยการเผาที่อุณหภูมิสูง	1,450	องศาเซลเซียส	ภายในเตาเผาปูนซีเมนต์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหำชน)
TPI Polene PLC.

เลขทะเบียนโรงงาน 	:	3-101-1/45สบ				เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-056200041	
ที่ตั้งโรงงาน	 :	เลขที่	299	หมู่ที่	5	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายประสานงานขาย : 
	 บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 หมายเลขโทรศัพท์	 :	0	2213	1039,	0	2285	5090	
	 บริษัท	บางกอกพรอสเพอริตี้	จ�ากัด		 หมายเลขโทรศัพท์		:	038	781	978,	081	4670	167	
	 บริษัท	วี.พี.แอนด์	วี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	บายโปรดักส์	จ�ากัด	 หมายเลขโทรศัพท์	 :	038	797	523,	081	6596	469	
	 บริษัท	วีนี	กรีนเทค	จ�ากัด	 หมายเลขโทรศัพท์	 :	083	8446	222,	085	1559	655
	 บริษัท	วันมอร์ลิ้งค์	จ�ากัด		 หมายเลขโทรศัพท์	 :	086	5661	709,	091	2512	510	
ที่ตั้งส�านักงาน	 :	เลขที่	26/56	ถนนจันทน์ตัดใหม่	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	0	2213	1039,	0	2285	5090	 หมายเลขโทรสาร 	:	0	2213	1035,	0	2213	1038	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์		 :	env_sbtpipl@yahoo.com		 เว็บไซต์ 	 :	www.tpipolene.co.th

ปี 2556
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ประเภทกิจกรรมน�ำของเสยีอตุสำหกรรมมำใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนและวัตถุดบิทดแทนในกำรผลติปนูซีเมนต์

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด	เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของ	SCG	ด�าเนินการตามหลักอุดมการณ์	4	โดยให้

ความส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	 ถูกต้อง	 และได้มาตรฐานระดับประเทศ	 มอก./

ISO	 9000	 มอก.	 17025	 และมาตรฐานนานาชาติ	 เช่น	 CE	Mark	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม											

การบริหารคุณภาพความปลอดภัย	และในปี	พ.ศ.	2553	ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม	(Prime	Minister	Industry	

Award)	ตลอดจนรางวัล	TPM	Excellence	Award	จาก	JIPM	ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 Liquid	Waste	เช่น	Aqueous	waste,	Used	oil

	 Solid	waste	เช่น	ยางเส้นรถยนต์,	ยางย่อยจากภายนอก,	Sludge	oil,	Crude	wax,	Paint	sludge,	พลาสติก,		

	 ผ้าเป้ือนน�า้มนั	และ	Contaminated	waste	อืน่ๆ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 น�ากากของเสียมาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	 โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์	

(Cement	 Kiln)	 ที่อุณหภูมิสูงกว่า	 1,400	 องศาเซลเซียส	 สามารถก�าจัดโลหะหนักได้โดยไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์				

แต่อย่างใด

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-1/44สบ		เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-0562000017	
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่	33/1	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านป่า	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18110	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ : คุณวิรัตน์	แจ้งเสม	ผู้จัดการเทคนิคอุตสาหกรรม	
ที่ตั้งส�านักงาน : เลขที่	33/1	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านป่า	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18110	
หมายเลขโทรศัพท์  : 036	240	000	
หมายเลขโทรสาร  : 036	240	099	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : wiraje@scg.co.th		
เว็บไซต์  	 :	www.siamcement.com

ปี 2556
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ประเภทกิจกรรมน�ำของเสยีอตุสำหกรรมมำใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนและวัตถุดบิทดแทนในกำรผลติปนูซีเมนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	โรงงานเขาวง	เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของ	SCG	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2533 
เป็นโรงงานที่มีหม้อเผาที่ใหญ่ที่สุดเป็นรายแรกของโลก	มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของโลก	ท�าให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	รวดเร็วและ
สม�่าเสมอ	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ	มอก./ISO	9000	มอก.	17025	และมาตรฐานนานาชาติ	
เช่น	CE	Mark	ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	การบริหารคุณภาพอย่างปลอดภัย	และในปี	พ.ศ.	2553       
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม	(Prime	Minister	Industry	Award)	ตลอดจนรางวัล	TPM	Excellence	Award	จาก	
JIPM	ประเทศญี่ปุ่น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังยึดมั่นในอุดมการณ์	“ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”	โดยค�านึงถึงหน้าที่
และความรบัผดิชอบทีพ่งึมีต่อประเทศชาตแิละสังคมเป็นส่วนรวม	 มกีารจดัสรรงบประมาณเพือ่ให้ความช่วยเหลอืต่อหน่วยงาน
ในชมุชนรอบโรงงานตามโอกาส	 เช่น	 การท�าชุมชนสมัพนัธ์	 โดยพนักงานมส่ีวนร่วมหรอื	 OCOP	 เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วม	
(Total	 Employee	 Involvement)	 และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 Liquid	waste	เช่น	Aqueous	waste,	Used	oil
	 Solid	waste	เช่น	เศษผ้าเปื้อนน�้ามัน,	ตะกอนน�้าเสีย,	เศษกระเบื้อง,	ฝุ่นสนิม	และ	Contaminated	waste	อื่นๆ	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี 
	 ก�าจัดกากของเสียในเตาเผาปูนซิเมนต์	โดยใช้อุณหภูมิมากกว่า	1,450	องศาเซลเซียส	สามารถก�าจัดโลหะหนักได้	
	 โดยไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
	 ใช้ระบบ	Barcode	ในการตรวจติดตามการรับเข้า	และก�าจัดกากของเสีย	
	 ใช้ระบบ	Waste	Lift	ในการล�าเลียง	และขนส่งกากของเสียเข้าสู่กระบวนการเผา

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-2/45สบ		เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-056200066
ที่ตั้งโรงงาน   	 :	เลขที่	28	หมู่ที่	4	ต�าบลเขาวง	อ�าเภอพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	18120	
ที่ตั้งส�านักงาน  			 :	เลขที่	28	หมู่ที่	4	ต�าบลเขาวง	อ�าเภอพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	18120	
หมายเลขโทรศัพท์ :	036	218	400
หมายเลขโทรสาร :	036	334	710,	036	351	216
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ :	info@cementhai.co.th	  เว็บไซต์	:	www.scg.co.th

ปี 2556

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ�ำกัด โรงงำนเขำวง
The Siam Cement (Ta Luang) Co., Ltd.
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัทฯ		ด�าเนินการให้บริการด้านการก�าจัดขยะมูลฝอยและของเสียจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยใช้เตาเผาชนิด

ที่ใช้ทรายเป็นตัวกลางน�าความร้อนหรือ	 Fluidized	 Bed	 ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการก�าจัดขยะมูลฝอยและ

ของเสยีโดยเปลีย่นจากการทิง้แบบเทกองทีใ่ช้อยูปั่จจบุนัเป็นการเผาโดยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัซึง่เป็นโครงการน�าร่องในการน�า	

ขยะมลูฝอยและของเสยีกลบัมาใช้เป็นประโยชน์ด้านพลงังานทดแทน	 โดยเริม่ให้บรกิารจดัเกบ็ขนส่งของเสยีเพือ่ท�าการก�าจดั	

อย่างถูกสุขลักษณะเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2549	สามารถรองรับปริมาณขยะที่ต้องใช้ในการเดินระบบ

เตาเผา	ประมาณ	100	ตัน/ต่อวันต่อเนื่อง	24	ชั่วโมง	ทุกวันไม่เว้นวันหยุด	นอกจากนี้	ยังให้บริการเกี่ยวกับการคัดแยก

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว,	ล้างภาชนะปนเปื้อน,	ผลิตเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เผาของเสียจากมูลฝอยชุมชน	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย	เช่น	สินค้าหมดอายุหรือสินค้าที่ไม่ผ่าน

มาตรฐานการผลิต,	 กระดาษ,	 บรรจุภัณฑ์,	 กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย,	 เศษพลาสติก,	 เศษยางและน�้าเสีย

อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย	 เป็นต้น

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ใช้ระบบเตาเผาแบบ	Fluidized	Bed	โดยการน�าความร้อนที่ได้มาผลิตเป็นไอน�้า	และกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง

ประเภทกิจกรรมเผำของเสียที่ไม่เป็นอันตรำยในเตำเผำ และท�ำเชื้อเพลิงผสม 

เลขทะเบยีนโรงงาน 	 :		น.101-1/2547-ญนป.	  เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-075800102
ทีต่ัง้โรงงาน 	 :	 เลขที	่965	หมูท่ี	่2	ซอย	3	นคิมอุตสาหกรรมบางป	ูถนนสขุมุวทิ	ต�าบลบางปใูหม่	อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวดัสมุทรปราการ	10280
ทีต่ัง้ส�านกังาน	 :	 เลขที	่965	หมู่ที	่2	ซอย	3	นคิมอุตสาหกรรมบางป	ูถนนสขุุมวทิ	ต�าบลบางปใูหม่	อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวดัสมทุรปราการ	10280
ข้อมลูการตดิต่อขอใช้บริการ	:	คุณพรนยิม	สาริกา
หมายเลขโทรศัพท์	 :	 0	2709	2546
หมายเลขโทรสาร	 :	 0	2709	2547
อเิลก็ทรอนกิส์เมล์	 :	 pornniyom.sarika@wms-thailand.com
เวบ็ไซต์  :	 www.wms-thailand.com

ปี 2556

บริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd.

ปี 2556
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ประเภทกิจกรรมเผำท�ำลำยกำกของเสียอุตสำหกรรมทุกประเภทในเตำเผำ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	อัคคีปราการ	จ�ากัด	(มหาชน)	จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่	25	มกราคม	พ.ศ.	2551	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ประกอบธรุกจิในการบรหิารและประกอบการศนูย์บรหิารจดัการวสัดเุหลอืใช้อตุสาหกรรม	เตาเผาขยะอตุสาหกรรมบางปู	
จังหวัดสมุทรปราการ	บนพ้ืนที่	18	ไร่	100	ตารางวา	มูลค่าโครงการ	1,486	ล้านบาท	โดยได้ร่วมลงนามในสัญญา	
ภายใต้ลิทธิบริหารของสัญญาสัมปทานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 ของเสียทีเ่ผาไหม้ได้ทกุประเภททัง้ทีเ่ป็นของแขง็,	ของเหลว,	และกึง่แขง็กึง่เหลว	ยกเว้น	วตัถุระเบดิ,	สารกัมมนัตรงัส,ี
น�า้มัน,	PCB,	และสารทีเ่กดิปฏกิริยิารนุแรงได้เองเมือ่อยูใ่นสภาวะปกต	ิรวมถงึมูลฝอยติดเช้ือตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
 1) เตาเผาแบบหมนุ (Rotary Kiln) โดยท�าการเผาของเสยีทีอ่ณุหภมูไิม่ต�า่กว่า	850	องศาเซลเซยีส	สามารถควบคมุ	
ระยะเวลาการเผาไหม้	และปริมาณของเสียที่จะเผาได้	จึงท�าปฏิกิริยาการเผาท�าลายของเสียได้อย่างสมบูรณ์	นอกจากนี้	
ยังมส่ีวนเชือ่มต่อ	Discharge	Breaching	ท�าหน้าทีใ่นการแยกเถ้าหนกัหรอือนภุาคขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการเผาไหม้ก่อนเข้าสู่
การเผาไหม้ในส่วนเผาไหม้ที่สอง	
 2) ส่วนเผาไหม้ที่สอง (Secondary Combustion Chamber) ท�าหน้าที่รับไอเสียจากเตาเผาแบบหมุนมาเผาซ�้าได้ที่
อณุหภูม	ิ1,100	ถงึ	1,300	องศาเซลเซยีส	เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเผาไหม้ก๊าซเสียท�าให้เกดิปฏกิริยิาการเผาไหม้ทีส่มบรูณ์	

เลขทะเบียนโรงงาน :	 น.101-1/2544-นนป.  เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-085800027
ที่ตั้งโรงงาน		 :	 เลขที่	792	หมู่ที่	2	ซอย1ซี/1	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลบางปูใหม่	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ				
	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10280
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :		เลขที่	792	หมู่ที่	2	ซอย1ซี/1	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลบางปูใหม่	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ				
	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10280
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	 0	2323	0714-19
หมายเลขโทรสาร 	 :		0	2323	0724
อิเล็กทรอนิกส์เมลล์	 :	 envi_ap@hotmail.com
เว็บไซต์ 	 :		www.akkhie.com

บริษัท อัคคีปรำกำร จ�ำกัด (มหำชน)
Akkhie Prakarn PLC.

ปี 2556
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ประเภทกิจกรรมฝังกลบกำกของเสียที่ไม่เป็นอันตรำยและที่เป็นอันตรำย และบ�ำบัดน�้ำเสียรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บรษัิท	เบตเตอร์	เวลิด์	กรนี	จ�ากดั	(มหาชน)	จดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เป็นนติบิคุคล	ปัจจบัุน
มีทุนจดทะเบียน	800,000,000	บาท	(แปดร้อยล้านบาทถ้วน)	มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม	ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สระบุรี	โดยประกอบธุรกิจบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามท่ีได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นโรงงานล�าดับที่	101	ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวม	และรับฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสีย
อันตรายและไม่อันตราย	รวมถึงรับบ�าบัดน�้าเสียรวม	นอกจากนี้	ยังมีบริษัทในเครืออีก	4	บริษัทท่ีสนับสนุนการให้บริการ
อย่างครบวงจร	ได้แก่
	 บรษัิท	เบตเตอร์	เวสท์	แคร์	จ�ากดั	เป็นผู้แทนในการจัดการกากของเสยีเข้าสู่เตาเผาซีเมนต์และเตาเผาอุตสาหกรรมอืน่ๆ
	 บรษัิท	เอร์ิทเท็ค	เอน็ไวรอนเมนท์	จ�ากดั	เป็นผูแ้ทนในการน�ากากของเสยีกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่
	 บรษัิท	เบตเตอร์	เวลิด์	ทรานสปอร์ต	จ�ากดั	ด�าเนนิธุรกจิรถขนส่งและภาชนะบรรจกุากอตุสาหกรรม
	 บรษัิท	อคัคีปราการ	จ�ากดั	(มหาชน)	ด�าเนนิการเผาท�าลายกากอตุสาหกรรมในเตาเผากากอตุสาหกรรมอันตราย

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การบริการที่ได้รับการรับรอง
	 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย,	ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ,	น�้าเสีย
กรด-ด่าง	รวมทั้งน�้าจากกระบวนการผลิตที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 หลมุฝังกลบแบบถกูหลกัสุขาภบิาล	(Sanitary	Landfill)	รองรับกากของเสยีประเภทท่ีไม่เป็นอนัตราย	และเป็นหลมุฝังกลบ
	 ทีม่มีาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม		
	 หลมุฝังกลบแบบปลอดภยั	(Secured	Landfill)	รองรับของเสยีประเภทท่ีเป็นอนัตราย	โดยจะผ่านข้ันตอนการท�าลาย	
	 ฤทธิด้์วยการปรบัเสถยีรก่อนทีจ่ะมกีารฝังกลบ
	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียปนเปื้อน	รองรับน�้าเสียที่เกิดจากหลุมฝังกลบ	และน�้าเสียปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรม	โดยการ	
	 บ�าบัดน�้าเสียทางเคมีและชีวภาพ

เลขทะเบียนโรงงาน :	 จ3-101-2/40สบ		 เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-056200025
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	140	หมู่ที่	8	ต�าบลห้วยแห้ง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18110
ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	2674/1	หมู่ที่	2	ซอยไดร์ฟอิน	2	ถนนลาดพร้าว	แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	10240
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 	 :	 0	2731	0080-1,	0	2731	1815	ต่อ	115-117,	131-133
หมายเลขโทรศัพท์	 :	 0	2731	0080-1,	0	2731	1815	
หมายเลขโทรสาร	 :	 0	2731	2574,	0	2731	3532
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 betterworldgreen@betterworldgreen.com
เว็บไซต์	 :	 www.betterworldgreen.com

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ำกัด (มหำชน)
Better World Green PLC.

ปี 2556
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ประเภทกิจกรรมฝังกลบกำกของเสียที่เป็นอันตรำย และปรับเสถียรด้วยวิธีทำงเคมี

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการก�าจัด	
กากอุตสาหกรรม	(แสมด�า)	โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัท	จี.ซี.โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(บริษัท	หนึ่งดิน	จ�ากัด)	ได้ลงนาม
ในสัญญาเข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2537	 ต่อมาบริษัทฯ	 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ�ากดั	เมือ่วนัที	่8	สงิหาคม	พ.ศ.	2540	ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมถอืหุน้ในบรษิทัฯ	ซึง่ก�าหนด	
ให้บริษัทฯ	 ต้องด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดภายใน	 3	 ปี	 นับแต่วันลงนามในสัญญา	 รวมทั้งให้ด�าเนิน
การน�าหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	 เข้าเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยเรว็	 ซึง่ในเดอืนกนัยายน	
พ.ศ.	2543	บริษัทฯ	ได้น�าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมี
ทุนจดทะเบียน	900	ล้านบาท	โครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม	16.67%	และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	1.67%	โดยบริษัทฯ	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท	101,	105	ในการปรับคุณภาพ
ของเสียรวม	และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม,	กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย,	กากตะกอนโลหะ,	กากตะกอนสี,	หลอด						
ฟลูออเรสเซนต ์    และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
 บ�าบัดน�้าเสียแบบเคมี-ฟิสิกส์
	 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี	และฝังกลบอย่างปลอดภัย	(Secured	Landfill)

เลขทะเบียนโรงงาน :	 3-101-1/47	และ	3-105-14/47รบ		เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-054900063
ที่ตั้งโรงงาน :	 ศูนย์บริการก�าจัดกากอุตสาหกรรม	(แสมด�า)				
	 	 เลขที่	68/39	หมู่ที่	3	ถนนแสมด�า	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150
	 :	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จังหวัดราชบุรี		
			 	 หมู่ที่	8	ต�าบลหินกอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	70000
ที่ตั้งส�านักงาน :	 เลขที่	447	ถนนบอนด์สตรีท	ต�าบลบางพูด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120
หมายเลขโทรศัพท์ :	 0	2452	8310-11,	0	2452	8313-20,	0	2452	8323-24,	0	2452	8332-33
หมายเลขโทรสาร :	 0	2415	3817,	0	2416	5117
เว็บไซต์ :	 www.genco.co.th

ปี 2556

บริษทั บรหิำรและพัฒนำเพ่ือกำรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ�ำกัด (มหำชน)
General Environmental Conservation PLC.
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	หรือ	เอสเบค	(ESBEC)	บริหารงานโดย	บริษัท	

เวสท์	แมเนจเม้นท์	สยาม	จ�ากดั	(WMS)	ได้รับการพฒันาข้ึนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการจดัการกากของเสยีของประเทศ

ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2543	ตั้งอยู่ในเขตนิคม					

อุตสาหกรรมเหมราชชลบุร	ีซึง่ด�าเนนิงานอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานสงูสดุทัง้ของไทยและสากล	อาท	ิUS-EPA	และ	EU

ทีย่อมรบักนัโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในประเทศและบริษัทต่างชาติ	

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 ของเสยีไม่อนัตราย	ได้แก่	ขยะทัว่ไปทีไ่ม่มสีารเป็นอนัตรายปนเป้ือน	และสนิค้าหมดอายหุรอืสนิค้าทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน	

	 การผลิต

	 ของเสยีอนัตราย	ได้แก่	ภาชนะปนเป้ือน,	วสัดปุนเป้ือน,	น�า้มนัใช้แล้ว,	หลอดฟลอูอเรสเซนต์,	กระป๋องและขวดสเปรย์	

	 ทีไ่ม่ใช้แล้ว	และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ฝังกลบขยะทีไ่ม่เป็นอนัตรายโดยใช้หลมุฝังกลบแบบปลอดภยั	(Secured	Landfill)

	 บ�าบัดน�า้เสยี	(Wastewater	Treatment)	ด้วยระบบบ�าบดัแบบชวีภาพ	(Sequencing	Batch	Reactors	;	SBRs)

	 ท�าวตัถดุบิทดแทนและเชือ้เพลงิผสมจากวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วส�าหรบัโรงงานผลติปนูซเีมนต์	

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
Eastern Seaboard Environmental Complex Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมฝังกลบกำกของเสียที่ไม่เป็นอันตรำย ท�ำเชื้อเพลิงผสม และท�ำเชื้อเพลิงทดแทน

ปี 2556

เลขทะเบียนโรงงาน		 :	 น.105-1/2545-ญหช.		 เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-050900091	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	88	หมู่ที่	8	ต�าบลบ่อวิน	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	ฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	88	หมู่ที่	8	ต�าบลบ่อวิน	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230	
หมายเลขโทรศัพท์		 :	 038	346	364-7  
หมายเลขโทรสาร		 :	 038	346	368	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 info@wms-thailand.com
เว็บไซต์ 	 :	 www.wms-thailand.com
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ประเภทกิจกรรมบ�ำบัดน�้ำเสียรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 		บริษัทฯ	ด�าเนินโครงการด้านสวนอุตสาหกรรมในปี	2532	ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ�าเภอกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	

บนเนื้อที่	3,500	ไร่	ภายในสวนอุตสากรรมเครือสหพัฒน์	ซ่ึงมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวก	

ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมภายในสวนอุตสากรรมได้อย่างครบวงจร	 ได้แก่	 สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ขนาด															

50	x	2	เมกะวัตต์,	ระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง,	สนามบินขนาดเล็ก	ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ,

อ่างเก็บน�้าขนาดความจุ	1,000,000	ลูกบาศก์เมตร,	ระบบผลิตประปา	ก�าลังการผลิต	4,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน		

สวนพรหมสถาน	และ	Factory	Outlet	ในโครงการ

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	จ�านวน	24	โรงงาน	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางชีวภาพ	ชนิดสระเติมอากาศ	(Aerated	Lagoon)	ผสมผสานกับบึงประดิษฐ์	(Wetland)	

สามารถรองรับน�้าเสียได้สูงสุด	8,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เลขทะเบียนโรงงาน :	 3-101-1/37ปจ		
ที่ตั้งโรงงาน 		 :	 เลขที่	82	หมู่ที่	15	ต�าบลวังดาล	อ�าเภอกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	25110
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	1	หมู่ที่	5	ถนนสุวรรณศร	ต�าบลนนทรี	อ�าเภอกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	25110
หมายเลขโทรศัพท์			 :	 037	205	203
หมายเลขโทรศัพท์			 :	 037	205	202
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :		mongkol@spi.co.th	 	
เว็บไซต์		 :		www.spi.co.th

บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
Saha Pathaha Inter-Holding PLC.

ปี 2556
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ประเภทกิจกรรมท�ำเชื้อเพลิงผสม 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 	 	 บริษัท	 จีโอไซเคิล	 เป็นสายงานธุรกิจของบริษัท	 ปูนซีเมนต์นครหลวง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้บริการก�าจัดกาก						
ของเสียอย่างครบวงจรผ่านกระบวนการ	"เผาผลิตร่วม"	ในเตาเผาปูนซีเมนต์	การเผาผลิตร่วม	เป็นกระบวนการก�าจัดกาก
ของเสยีทีเ่ป็นทีย่อมรบัตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื	 สามารถท�าลายกากของเสยีได้อย่างสมบรูณ์เพือ่ประโยชน์ในการ	
ทดแทนเชื้อเพลิงหลัก	คือ	ถ่านหิน	ช่วยส่งเสริมการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม	ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	ลดการเกิด
ก๊าซเรือนกระจก เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย	เช่น	บรรจุภัณฑ์,	เศษพลาสติก,	เศษยาง,	เรซิน,	ผลิตภัณฑ์หมดอายุ,	
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต,	 ไม้พาเลท,	 ขยะชุมชนที่ผ่านการคัดแยกจากหลุมฝังกลบ,	 และขยะทั่วไป	 (กระดาษ,	
ใบไม้)

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 น�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเตรียมเป็นเช้ือเพลิงและวัตถุดิบทดแทนส�าหรับใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต	์
โดยการบดย่อยและปรบัสภาพให้เหมาะสมกบัการใช้งานและเป็นไปตามสมบตัท่ีิก�าหนดส�าหรับการใช้งานในเตาเผาปูนซเีมนต์

จีโอไซเคิล สำยงำนธุรกิจของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)
Geocycle A Business Unit of Siam City Cement PLC. 

ปี 2556

เลขทะเบียนโรงงาน :	3-106-33/50สบ	 เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-056200108
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	301	หมู่ที่	5	ถนนมิตรภาพ	กม	133	ต�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18260
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	 www.geocyclethailand.com	คลิ๊กที่ลิงค์	"ติดต่อเรา"	 หมายเลขโทรศัพท์  :	1732	กด	6			
   หมายเลขโทรสาร	:	0	2797	7000	ต่อ	5990 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	:	geocycle@sccc.co.th
ที่ตั้งส�านักงาน :	จีโอไซเคิล	ประเทศไทย	อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์	ชั้น	7-12	เลขที่	199	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
หมายเลขโทรศัพท์	 :	1732	กด	6
หมายเลขโทรสาร	 :	0	2797	7000	ต่อ	5990
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	geocycle@sccc.co.th	  
เว็บไซต์ 	 :	www.geocyclethailand.com
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บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
S.C.I. Eco Services Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมท�ำเชื้อเพลิงผสม และท�ำเชื้อเพลิงทดแทนจำกน�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวท�ำละลำยใช้แล้ว

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	3-106-16/56สบ	เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-136200011	
	 	 3-106-41/53สบ	เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-056200058
ที่ตั้งโรงงาน      	 :	 เลขที	่33/1	หมู่ที่	3	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลบ้านป่า	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18110
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที	่200	หมู่ที่	4	อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์	ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลปากเกร็ด	อ�าเภอปากเกร็ด	
	 	 จังหวัดนนทบุรี	11120
ข้อมูลติดต่อขอใช้บริการ	 :	คุณธีระพล		ติรวศิน		 	 	 หมายเลขโทรศัพท์ : 081	8608	963																																							
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	0	2962	7295-7	 	 	 หมายเลขโทรสาร 	 :	0	2962	7298							
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	 scieco@scg.co.th													 	 เว็บไซต์ 	 	 :	www.scieco.co.th

ปี 2556

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	ก่อตั้งและเริ่มด�าเนินธุรกิจบริหาร/จัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย	
ตั้งแต่ปี	2537	โดยท�าธุรกิจร่วมกับบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด	ซึ่งได้ร่วมบุกเบิกการก�าจัดกากอุตสาหกรรม
ด้วยวิธีการเผาในเตาผลติปนูซเีมนต์เป็นรายแรกในประเทศไทย	 โดยใช้เทคโนโลยโีดยตรงจากยโุรป	 ทัง้นี	้ SCIeco	 พร้อมให้
บรกิารด้านการบริหารจัดการกากของเสียอย่างครบวงจรโดยครอบคลุม
 การจัดเก็บกากของเสีย	การขนส่ง	บ�าบัดเบื้องต้น	การคัดแยก	และการก�าจัดกากของเสีย
	 การบริการเผากากของเสียรวมโดยเตาเผาปูนซีเมนต์คุณภาพสูง
	 การใช้กากของเสียเป็น	“เชื้อเพลิงทดแทน”	และ	“วัตถุดิบทดแทน”
	 จัดหาภาชนะบรรจุกากของเสียหลากหลายประเภทตามความต้องการลูกค้า
	 การติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
	 การบริหารจัดการกากของเสียอย่างครบวงจร	ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายไทย
	 การบริการตรวจวิเคราะห์กากของเสีย
	 ระบบเอกสารก�ากับการขนส่ง	และเอกสารเกี่ยวกับการก�าจัดกากของเสียอย่างครบวงจร

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 ท�าเชื้อเพลิงทดแทนจากน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวท�าละลายใช้แล้ว	และท�าเชื้อเพลิงทดแทนชนิดแข็งจากของเสียที่
ไม่เป็นอนัตราย	ท�าเชือ้เพลงิผสม	(Blending)	จากเศษผ้าปนเป้ือน,	วสัดดุดูซบั	และกากตะกอนน�า้มัน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 โดยการหมุนเวียนกากอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมหนึ่งน�ากลับมาใช้เป็นเช้ือเพลิง	หรือวัตถุดิบทดแทนในอีก
อุตสาหกรรมหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	โดยวิธีการเผาท�าลายหรือเผาร่วมใน
เตาเผาปูนซีเมนต์	(Incineration	in	Cement	Kiln)
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บริษัท สยำมเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
Siam Waste Management Consultant Co.,Ltd.

ประเภทกิจกรรมท�ำเชื้อเพลิงผสม และท�ำเชื้อเพลิงทดแทน

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	3-105-1/45สบ เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-056200058
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	47	หมู่ที่	5	ต�าบลหนองปลาหมอ	อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี	18140
ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	156/20	ถนนเพชรบุรี	แขวงถนนเพชรบุรี	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	คุณเพ็ญประภา	ใจกล้า			ฝ่าย	Technical	Advisor	หมายเลขโทรศัพท์	:	085	4883	661	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	0	2611	0290
หมายเลขโทรสาร	 :	0	2611	0162	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 siamwaste@wastemanagement.co.th
เว็บไซต์	 :	www.wastemanagement.co.th

ปี 2556

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บรษิัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด	ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม			

มานับสิบปี	ทั้งการจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ระบบน�้าประปาและการจัดการระบบกากของเสียอย่างครบวงจร	บริษัทฯ	

มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะให้บรกิารด้านการจดัการกากของเสยีอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐาน	ISO	14001	เพือ่อ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ประกอบการ	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมทางวิชาการ	 ถูกต้องตามกฎหมาย	 สะดวกในการปฏิบัติงานและประหยัด		

ค่าใช้จ่ายเป็นส�าคัญ	 ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการบ�าบัดอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรที่มีค่าให้คงอยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 กากตะกอนจากระบบบ�าบดัน�า้เสีย,	วสัดปุนเป้ือนน�า้มนั,	วสัดปุนเป้ือนเคม,ี	กากสี,	น�า้มนัใช้แล้ว,	น�า้เสยี,	ข้ีเถ้า,	ผงเหลก็,	

เศษยาง,	สนิมเหล็ก,	ฝุ่น,	ทรายหล่อแบบ,	พลาสติก,	ขยะทั่วไป,	กระดาษ,	เหล็ก,	สารเคมีใช้แล้ว	ภาชนะปนเปื้อน	ฯลฯ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ท�าเชื้อเพลิงผสม	และท�าเชื้อเพลิงทดแทน	ซึ่งครอบคลุมการจัดการแบบ	105	และ	106
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บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด
106 Environment Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ำมันใช้แล้วโดยวิธีกำรกรองผสม

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	3-105-55/49สป			เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-065800153	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	104/12	หมู่ที่	12	ซอยธนสิทธิ์	ถนนเทพารักษ์	ต�าบลบางปลา	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	 ฝ่ายการตลาด		ติดต่อ		 คุณณัฐพงศ์		อ่อนวงษ์
	 	 	 ฝ่ายขนส่ง		 ติดต่อ		 คุณธีรวัฒน์		วีระวัฒนะวงศ์/คุณทักษะกร		แก้วศรี
	 	 	 ฝ่ายบัญชี	 ติดต่อ	 คุณสุพัตรา		บุญผุย
	 	 	 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	ติดต่อ	 คุณมลทิรา		ส่งเสมอ
หมายเลขโทรศัพท์	 :	0	2174	6164-6,	086	3132	750,	085	4812	222,	086	3132	760,	081	8343	818
หมายเลขโทรสาร	 :	0	2174	6213
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	106diw@hotmail.co.th	
เว็บไซต์ 	 :	www.106environment.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 	 ในโลกปัจจบุนัและภายในอนาคตข้างหน้า	 กระแสอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมเป็นส่ิงท่ีทุกภาคส่วนให้ความส�าคญัและสภาวะ
ทางด้านการลงทุนในเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆ	 และทุกภาคส่วนของการผลิตท่ีเกี่ยวข้องต่างมุ่งค�านึงถึงเร่ืองการอนุรักษ	์	
สภาพแวดล้อมเป็นหลักส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ	มุง่มัน่ลดการท�าลายสภาพแวดล้อม	พร้อมทัง้การฟ้ืนฟ	ูดแูลสิง่แวดล้อมควบคู่
ไปด้วย	 ดังนัน้	 แนวนโยบายและเจตนารมณ์ของบริษัท	 106	 สิง่แวดล้อม	 จ�ากดั	 มุง่มัน่ด้วยความตัง้ใจท่ีจะเป็นส่วนหนึง่
ในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ด�าเนินธรุกจิภายใต้กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ	ดงันัน้ในการรกัษาสภาพแวดล้อม	ช่วยลดพลงังาน
พฒันาการน�ากลบัมาใช้ใหม่อย่างมคีณุค่า	ลดปริมาณขยะให้น้อยลง	น�าวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วมาเป็นเชือ้เพลงิทดแทนน�า้มันเชือ้เพลงิ
ให้หลากหลายมากขึน้ในอนาคต	ภายใต้นโยบาย		ISO	14001	:	2004	และ	ISO	9001	:	2008	ขอเพยีงท่านให้เรา
บริการและเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในหน่วยงานของท่าน	เราพร้อมท่ีจะท�าให้ความมุง่มัน่ส�าเร็จด้วยกนั

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 น�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว,	ตัวท�าละลายใช้แล้ว,	น�้าปนเปื้อนน�้ามัน,	กากตะกอนน�้ามัน,	น�้ายาหล่อเย็น,	บริการขนส่งกาก
อุตสาหกรรมและบริการให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 รีไซเคิลน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวท�าละลายใช้แล้วด้วยกระบวนการกรองเพื่อน�าตะกอนและน�้าท่ีปนเปื้อนออกจาก
น�้ามัน	จากนั้นท�าการผสมให้เข้ากัน	(Blending)	จะได้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน

ปี 2556
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บริษัท มหำชัยเอกศิริออยล์ จ�ำกัด
Mahachai Ake Siri Oil Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ำมันใช้แล้วโดยวิธีกำรกรองผสม

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	3-106-5/46สค			เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-056000029	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	25/4	หมู่ที่	3	ซอยทวีสุข	ถนนเลียบคลองสี่วา	ต�าบลนาดี	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	74000	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	ฝ่ายการตลาด	หมายเลขโทรศัพท์	:	034	854	704,	081	9147	191,	081	7125	511,	085	2896	234	
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	25/4	หมู่ที่	3	ซอยทวีสุข	ถนนเลียบคลองสี่วา	ต�าบลนาดี	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	74000	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	034	466	242,	081	7125	511	
หมายเลขโทรสาร 	 :	034	466	243	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	Thanatwut@yahoo.com	หรือ	nuisupunnee@hotmail.com	
เว็บไซต์ 	 :	www.mas-106.com

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท	มหาชัยเอกศิริออยล์	จ�ากัด	ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร	เป็นกลุ่มโรงงานประเภท	106	จดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน

ครั้งแรกขึ้นมาในชื่อ	“ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	มหาชัยเอกศิริออยล์”	เพื่อด�าเนินการรับซื้อน�้ามันใช้แล้วชนิดต่างๆ	เพื่อมาผลิตเป็น

น�้ามันผสมยาง	น�้ามันหยอดทิ้ง	และพลังงานทดแทน	โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001

ปัจจุบันได้ท�าการเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท	 มหาชัยเอกศิริออยล์	 จ�ากัด	 และมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการที่ดีประทับใจ	 มีความ

เป็นมาตรฐานโดยถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎข้อบงัคบัของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	เพือ่เป็นทางเลอืกให้ส�าหรับผูป้ระกอบการ		

ในการรับก�าจัดวัสดุเหลือใช้และกากของเสียโดยวิธีการรีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 น�้ามันทุกชนิด	เช่น	น�้ามันหล่อล่ืนใช้แล้ว,	น�้ามันไฮดรอลิก,	น�้ามันเกียร์,	น�้ามันเตา,	ตัวท�าละลายใช้แล้ว	(Solvent)				
	 และไส้กรองน�้ามันเครื่อง
	 วัสดุปนเปื้อนน�้ามัน	เช่น	เศษผ้าปนเปื้อนน�้ามัน,	เศษกระดาษปนเปื้อนน�้ามัน,	ยางรถยนต์เก่า,	น�้ามันปนเปื้อนน�้า,

	 น�้ามันปนกากตะกอน,	คูลแลนด์,	กากตะกอนน�้ามัน	และโฟม

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 รีไซเคิลน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวท�าละลายใช้แล้วด้วยกระบวนการกรองเพื่อน�าตะกอนและน�้าที่ปนเปื้อนออกจาก
น�้ามัน	จากนั้นท�าการผสมให้เข้ากัน	(Blending)	จะได้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน

ปี 2556
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บริษัท วังจุฬำ ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จ�ำกัด
Wangchula Development (2004) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ำมันใช้แล้วโดยวิธีกำรกรองผสม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บรษิทัฯ	จากเดมิได้จดทะเบยีนตัง้โรงงานครัง้แรกเป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	เอกศริอิอยล์	เมือ่วนัที	่19	พ.ศ.	2540	และ

ได้ขยายกิจการมาเป็นบริษัท	 วังจุฬา	 ดีเวลลอปเมนท์	 (2004)	 จ�ากัด	 เมื่อวันท่ี	 12	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2544	 ทะเบียน

โรงงานเลขที่	3-106-52/47อย	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท	105,	106	ในการบ�าบัด	ก�าจัด	รีไซเคิลกาก

อุตสาหกรรมชนิดต่างๆ	เช่น	น�้ามันหล่อล่ืนใช้แล้ว,	น�้ามันอุตสาหกรรม,	ไส้กรองน�้ามันเคร่ือง	เป็นต้น	โดยมีเนื้อที่รองรับ

กว่า	10	ไร่	และบริษัทมีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจมามากกว่า	30	ปี	และมีความมุ่งมั่นท่ีจะให้บริการด้าน

การจัดการกากของเสียควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	 ISO	 14001	 :	 2004	 จาก	 National	

Quality	 Assurance	 Limited	 เมื่อวันที่	 5	 กันยายน	 พ.ศ.	 2548

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 น�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว,	น�้ามันไฮโดรลิก,	น�้ามันเกียร์,	ตัวท�าละลายใช้แล้ว,	ทินเนอร์ใช้แล้ว

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 รีไซเคิลน�้ามันหล่อล่ืนใช้แล้วและตัวท�าละลายใช้แล้วด้วยกระบวนการกรองเพื่อน�าตะกอนและน�้าท่ีปนเปื้อนออกจาก

น�้ามัน	จากนั้นท�าการผสมให้เข้ากัน	(Blending)	จะได้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	3-106-52/47อย	เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-057000069	
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	129/52	หมู่ที่	3	ต�าบลวังจุฬา	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	035	722	002,	035	721	752,	084	6751	914
หมายเลขโทรสาร 	 :	035	722	001,	035	721	753
อิเล็กทรอนิกส์เมล์		 :	doc@wcd106.com
เว็บไซต์	 :	www.wcd106.com

ปี 2556
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บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
Fusion Development Co., Ltd. 

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ำมันหล่อเย็น (Coolant Oil)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	ฟิวชั่น	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	จัดต้ังขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันท่ี	21	พฤษภาคม	พ.ศ.	2545	

มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานด้านการผลิตเช้ือเพลิงทดแทนในรูปของเช้ือเพลิงสังเคราะห์	(Synthetic	Fuel)	และ

น�้ามันรีไซเคิล	(Recycle	Base	Oil)	เพ่ือเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบัน	 ท้ังนี้ทางบริษัทฯ	 ค�านึงถึง	

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 และความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นส�าคัญ	 จึงได้ด�าเนินการในทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ	

ไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งกากของเสีย	 กระบวนการบ�าบัด	 การวิเคราะห์คุณภาพ	 ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งสิ้น

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 น�้ามันหล่อเย็น	(Coolant	Oil),	น�้ามันปนเปื้อนน�้า,	น�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว,	น�้ามันไฮดรอลิก	และตัวท�าละลายใช้แล้ว

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 รไีซเคิลน�า้มนัหล่อเยน็	(Coolant	Oil),	น�า้มันหล่อลืน่ใช้แล้ว,	น�า้มนัปนเป้ือนน�า้	และตวัท�าละลายใช้แล้วด้วยวธิกีารกรอง

เพื่อน�าตะกอนและน�้าที่ปนเปื้อนออกจากน�้ามันและผสมเป็นเช้ือเพลิงทดแทน

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	3-106-10/50ฉช		เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-070800040
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	88	หมู่ที่	14	ต�าบลหนองแหน	อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24120
ที่ตั้งส�านักงาน	 :		เลขที่	9/73	ซอยรามค�าแหง	158	ถนนรามค�าแหง	แขวงสะพานสูง	เขตสะพานสูง	กรุงเทพมหานคร	10240
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	ฝ่ายการตลาด	0	2917	3201-2,	086	3409	646,	086	3369	406
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :		0	2917	3201-2
หมายเลขโทรสาร 	 :		0	2917	3203	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	env@fdcrecycle.com,	fusiondevelopment@gmail.com
เว็บไซต์	 :		www.fdcrecycle.com
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ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวท�ำละลำยที่ผ่ำนกำรใช้งำนแล้วกลับมำใช้ใหม่

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
Recycle Engineering Co., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	3-101-1/43ชบ    เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-050900026	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	57	หมู่ที่	7	ถนนเจริญโชคดี	ต�าบลท่าบุญมี	อ�าเภอเกาะจันทร์	จังหวัดชลบุรี	20240	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	ฝ่ายการตลาด			หมายเลขโทรศัพท์ :	081	8203	873,	089	2049	138	
ที่ตั้งส�านักงาน    			:	 เลขที่	3121	หมู่ที่	10	ถนนสุขุมวิท	107	ต�าบลส�าโรงเหนือ	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10270		
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	0	2749	8522-3	
หมายเลขโทรสาร 	 :	0	2749	9650	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	mk@recycleengineering.com
เว็บไซต์ 	 :	www.recycleengineering.com

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บรษัิท	รไีซเคลิเอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	ให้บรกิารก�าจดัสารเคมใีช้แล้วด้วยวิธกีารน�ากลับมาใช้ใหม่เป็นรายแรกของประเทศไทย	
บริษัทฯ	ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	ก่อตั้งเมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2540	ด้วยทุนจดทะเบียน	85	ล้านบาท						
โดยร่วมทุนระหว่างไทย-เยอรมัน	และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท	106	เพื่อบ�าบัดสารเคมีใช้แล้วด้วย
วิธีการรีไซเคิลและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม		โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็นโครงการต้นแบบที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน	 ISO	 14000	 และ	
ISO	9000

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 Group	1		Chemical	Solvents	:	NMP,	Acetone,	MEK,	MIBK,	Methanol,	Ethanol,	IPA,	Butyl	Cellosolve,
	 	 Butyl	acetate,	etc.
	 Group	2		Hydrocarbon	Solvents,	Mixed	Solvents	:	Thinner,	Toluene,	Xylene,	Hydrocarbon	Mixture,	etc.
	 Group	3		Halogenated	Solvents	:	1,1,2	Trichloroethylene,	Methylene	Chloride,	Perchloroethylene,
	 	 1-Bromopropane,	Halogenated	Hydrocarbon,	etc.
	 Group	4	Oil,	Liquid	Hydrocarbon
	 Group	5	Polymer	and	Monomer
	 Group	6	 Lab	Waste	:	Expired	Chemical,	Reducing	Agent,	Oxidizing	Agent,	Hydrocarbon	Solvent,
	 	 	 Halogenated	Solvent,	Acid	Solution,	Base	Solution,	Organic/Inorganic	Solution,	Heavy	Metal,

	 	 	 High	Toxic,	Mixture	(Multi	Component)

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ต้มกลัน่ตวัท�าละลายและเคมภีณัฑ์ทีผ่่านการใช้งานแล้วเพือ่น�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่	แยกสลายสารประกอบโพลเิมอร์	
ต้มกลั่นน�้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว	และรีไซเคิลสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ	(Lab	Waste)
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ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวท�ำละลำยใช้งำนแล้วกลับมำใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บรษิทั	 เอเซยีรไีฟนิง่	 จ�ากดั	 ก่อตัง้ขึน้ในปี	 พ.ศ.	 2546	 ประกอบกจิการโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัการตวัท�าละลาย				

ใช้งานแล้วเพือ่น�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่	 โดยมกีรรมวธิกีารกลัน่เป็นหลกั	 อกีทัง้บรษิทัฯ	 ยงัได้ให้ค�าปรกึษาและบรกิาร	

เกีย่วกับการจดัการกากของเสียอนัตรายให้ถกูต้องตามกฎหมาย	 เพือ่ช่วยลดปริมาณกากของเสยีทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	

และยังเป็นการใช้ประโยชน์ของกากของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 อีกทั้งยังมีการควบคุมด้วยระบบเอกสารก�ากับการขนส่ง	

และการติดต้ังระบบ	GPS	บนรถขนส่งทกุคนั	 เพือ่ควบคุมและบนัทึกเส้นทางในการขนส่งกากของเสยีอนัตราย	 เพือ่ท่ีจะมัน่ใจ

ได้ว่ามีความปลอดภยั	 ไม่รัว่ไหล	 และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	 นอกจากน้ี	 บรษิทัฯ	 ยงัได้รบัการรบัรองมาตรฐานในการ

จัดการกากอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 Used	Solvent	:	Methanol,		Isopropanol	(IPA),		Ethyl	Acetate,	Acetone,	Methyl	Ethyl	Ketone	(M.E.K.),	Methylene	

Chloride,	Thinner,	etc

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 รีไซเคิล	(Recycle)	โดยวิธีการกลั่นตัวท�าละลายใช้งานแล้ว	เพื่อให้สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จ�ำกัด
Asia Refining Co., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	3-106-2/46รย  เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-054800032	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	31/9	ถนนราษฎร์บ�ารุง	ต�าบลห้วยโป่ง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์    หมายเลขโทรศัพท์ : 038	687	800-1,	3	
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	31/9	ถนนราษฎร์บ�ารุง	ต�าบลห้วยโป่ง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	038	687	800-1,	3	
หมายเลขโทรสาร	 :	038	687	804	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	 info@asiarefining.com
เว็บไซต์ 	 :	www.asiarefining.com
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ประเภทกิจกรรมรีไซเคลิเคร่ืองใช้ส�ำนกังำนและช้ินส่วนอุปกรณ์ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพิมพ์และตลับหมกึ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	 ฟูจิ	 ซีร็อกซ์	 อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง	 จ�ากัด	 ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2547	 ท�าการรวบรวม

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้แล้วของฟูจิ	ซีร็อกซ์	เช่น	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องพิมพ์และตลับหมึกจาก	9	ประเทศ	รวมทั้งภูมิภาค

ในเขตพื้นที่เอเชียแปซิฟิกแล้วน�ามาแยกชิ้นส่วนออกเพื่อจัดแยกประเภททั้งหมด	88	ประเภท	มีทั้งเหล็ก,	อลูมิเนียม,	เลนส์,	

แก้ว	 และทองแดง	 เพื่อที่จะน�ามาแปรรูปให้หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่	 นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ด�าเนินการจนกระทั่งในเดือน

มีนาคม	พ.ศ.	2553	บริษัทฯ	สามารถเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วประมาณ	131,000	หน่วย	ซึ่งสามารถน�าทรัพยากร

เหล่านั้นมารีไซเคิลได้ถึง	21,200	ตัน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ		ISO	14001,	

ISO	 9001,	 OHSAS	 18001	 และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ			

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม	(CSR-DIW	Awards)	ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ถอดแยกช้ินส่วนเครือ่งถ่ายเอกสาร	และตรวจสอบสภาพแล้วน�ากลบัมาใช้ใหม่ด้วยวัตถปุระสงค์เดมิ	หรือวตัถปุระสงค์ใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	น.106-1/2546-ญหช.		 เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-050900018	

ที่ตั้งโรงงาน/ส�านักงาน	:	 เลขที่	41/1	หมู่ที่	8	ต�าบลบ่อวิน	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230	

หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	038	345	041,	038	345	173	

หมายเลขโทรสาร		 :	038	345	008	

อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	aekparinya-muangkeaw@fxem.co.th	

เว็บไซต์ 	 :	www.fxem.co.th

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
Fuji-Xerox Eco-Manufacturing Co., Ltd.
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MATSUDA   
 

ประเภทกิจกรรมคัดแยกและบดย่อยเศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	 มัตซึดะ	 ซังเกียว	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (สาขาชลบุรี)	 เป็นบริษัทฯ	 ที่รับซื้อ-ขายโลหะมีค่าและด�าเนินการ
รีไซเคิลวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า	อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	และอุปกรณ์ต่างๆ	ที่เสื่อมสภาพแล้ว	ซึ่งมี
โลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบอยู่เพ่ือให้สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	และโลหะ	ฯลฯ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 คัดแยกและบดย่อยเศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�าอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (สำขำชลบุรี)
Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd. (Chonburi Branch)

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	น.106-1/2555-ญหช.		 เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-120900048
ที่อยู่โรงงาน	 :	 เลขที่	41/24	หมู่ที่	8	ต�าบลบ่อวิน	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230
ที่อยู่ส�านักงาน	 :	 เลขที่	41/24	หมู่ที่	8	ต�าบลบ่อวิน	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	Sales	Division				
หมายเลขโทรศัพท์	 :	038	345	327-29	ต่อ104		
หมายเลขโทรสาร 		 :	038	345	009
อิเล็กทรอนิกส์เมล์		 :	 fujita-k@matsuda-sangyo.co.jp,	janthok@matsuda-sangyo.co.jp,	kittipoom-p@matsuda-sangyo.co.th
เว็บไซต์	 :	www.matsuda-sangyo.co.jp
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ประเภทกิจกรรมบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
TMC Metal (Thailand) Co., Ltd.                        

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	ทีเอ็มซี	เมททัล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นบริษัทฯ	ที่รับด�าเนินการรีไซเคิลวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิตอุปกรณ์

สารกึ่งตัวน�า	อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	และอุปกรณ์ต่างๆ	ที่เสื่อมสภาพแล้ว	ซึ่งมีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบอยู่เพื่อให้สามารถน�ากลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ได้

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	เช่น	ไอซีท่ีถูกคัดท้ิง,	แผ่นปริ๊นท์วงจร,	เศษตะกั่ว,	แผงวงจรท่ีมีอุปกรณ์ต่างๆ		

ติดตั้งอยู่และฟิล์มถ่ายภาพ	เป็นต้น	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 คัดแยกและบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์		

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	 น.106-1/2552-นนป.		 เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-095800033

ที่ตั้งโรงงาน	 :		เลขที่	730	เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู	หมู่ที่	4	ต�าบลแพรกษา	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	

	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10280

ที่ตั้งส�านักงาน	 :		เลขที่	730	เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู	หมู่ที่	4	ต�าบลแพรกษา	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	

	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10280

ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	 คุณบุญเลิศ	ชาตรีชาญ

หมายเลขโทรศัพท์	 :		0	2710	6580	,	0	2710	6582	,	081	6379	767

หมายเลขโทรสาร :		0	2710	6581

อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 boonlert.c@tmc-metal.com

เว็บไซต์	 :	 www.tmc-metal.com

ปี 2556
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ปี 2556

ประเภทกิจกรรมบดย่อยหลอดไฟ

บริษัท แวกซ์ กำเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
Wax Gabage Recycle Center Co., Ltd. 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจประเภทให้บริการรับบ�าบัด	และก�าจัดวัสดุเหลือใช้จาก

โรงงานอุตสาหกรรม	 โดยการน�ามาผ่านกระบวนการรีไซเคิลแบบครบวงจร	 รวมถึงการก�าจัดเศษกากของเสียประเภทไม่

อันตรายโดยการฝังกลบยังหลุมฝังกลบกากของเสียของบริษัทเอง	กากของเสียท่ีได้มาทางบริษัทฯ	จะน�ามาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่	เช่น	การรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี,	ถังน�้ามัน	ขนาด	200	ลิตร,	เคมีภัณฑ์ต่างๆ,	กระดาษ,	พลาสติก	

และเหล็ก	 เป็นต้น	ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

ให้กับสังคมไทย

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 หลอดฟลูออเรสเซนต์	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 บดย่อยหลอดไฟด้วยเครื่อง	Bulb	Eater

เลขทะเบียนโรงงาน		 :	3-106-3/46รบ			เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-054900022
ที่ตั้งโรงงาน 		 :	 เลขที่	54/1	หมู่ที่	8	ต�าบลรางบัว	อ�าเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	70150
ที่ตั้งส�านักงาน 		 :	 เลขที่	54/1	หมู่ที่	8	ต�าบลรางบัว	อ�าเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	70150
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	032	228	144-5
หมายเลขโทรศัพท์ 		 :	032	228	144-5
หมายเลขโทรสาร 		 :	032	228	243
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	waxga@hotmail.com
เว็บไซต์  	 :	www.waxga.co.th
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ประเภทกิจกรรมรไีซเคลิภำชนะบรรจุสำรเคม ีกลัน่ตวัท�ำละลำยใช้งำนแล้วกลบัมำใช้ใหม่ และท�ำเช้ือเพลงิทดแทน 

บริษัท สุขเจริญทรัพย์  วังเย็น จ�ำกัด
Sukcharoensuph Wangyen Co,. Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด	ด�าเนินกิจการให้บริการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและกากของเสียอันตรายที่เกิดจาก

กระบวนการอตุสาหกรรม	 โดยการน�ามาปรบัปรงุคณุภาพหรอืรไีซเคลิเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่ให้ได้อรรถประโยชน์สงูสดุ	 ซึง่ถอื

เป็นทางเลอืกทีด่กีว่าให้แก่ภาคอตุสาหกรรมในการลดปริมาณของเสยีและลดต้นทนุการผลติ	พร้อมทัง้ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม	รวมถึงยังเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 ภาชนะบรรจุที่เป็นเหล็กและพลาสติก

	 ตัวท�าละลาย	(Solvent)	ได้แก่	Alcohol,	Ester,	Hydrocarbons,	Ketone,	Glycol-Ethers,	Halogenated	Solvents,	

	 Thinner,	Monomer	และ	Polymer

	 น�้ามันใช้แล้ว

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ซ่อมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้ว
	 กลั่นแยกตัวท�าละลายด้วยระบบหอกลั่น
	 ปรับปรุงคุณภาพน�้ามันใช้แล้ว	เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	3-106-29/47ฉช		 เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-060800083

ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	12/34	หมู่ที่	7	ต�าบลวังเย็น	อ�าเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24190

ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	12/34	หมู่ที่	7	ต�าบลวังเย็น	อ�าเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24190

หมายเลขโทรศัพท์	 :	038	589	750	ถึง	54

หมายเลขโทรสาร	 :	038	589	755

อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 seq_s@hotmail.com

เว็บไซต์	 :	www.seq.co.th,	www.swnco.co.th

ปี 2556



34  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลภำชนะบรรจุสำรเคมี

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ล.โลหะกำรธุรกิจ
Lior Lohakan Turakit Part., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	ล.โลหะการธรุกจิ	ด�าเนนิธรุกจิในการให้บรกิารรบัรไีซเคลิวสัดเุหลือใช้ประเภทถงัเหลก็	ถงัพลาสตกิ	

และแกลลอนจากโรงงานอุตสาหกรรม	มีประสบการณ์และความช�านาญเกี่ยวกับขั้นตอนการรีไซเคิลถัง	ทั้งการล้างซ่อมแซม

ภาชนะบรรจุ	หรือตกแต่งผิวและท�าสีชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ	และบริการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม

ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างครบวงจร	 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ	 ISO	9001	 :	2008	และ

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 ISO	14001	 :	2004

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 บรรจุภณัฑ์อตุสาหกรรม	เช่น	ถงัเหลก็ขนาด	200	ลติร,	ถงัพลาสตกิขนาด	200	ลติร,	ถงัพลาสตกิขนาด	1,000	ลติร	

และแกลลอนขนาดต่างๆ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวท�าละลาย

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	3-106-3/46สค		  เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-056000219	
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	111/9	หมู่ที่	9	ถนนเศรษฐกิจ	ซอยนวลทอง	ต�าบลสวนหลวง	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	74110	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์		
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	111/9	หมู่ที่	9	ถนนเศรษฐกิจ	ซอยนวลทอง	ต�าบลสวนหลวง	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	74110		
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	0	2810	1236-9	
หมายเลขโทรสาร 	 :	0	2810	1238	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์		 :	 lohakarn@typlive.com	
เว็บไซต์ 	 :	www.lohakarn.com

ปี 2556
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ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลภำชนะบรรจุสำรเคมี 

ปี 2556

บริษัท เอส.ที.พี. อินเตอร์โปรดักส์ จ�ำกัด
S. T. P. Interproducts Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บรษิทัฯ	 ประกอบธรุกจิด้านการคดัแยกวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วทีไ่ม่เป็นอนัตราย	 และซ่อมแซมถงัทีผ่่านการใช้งานแล้วเพือ่น�า

กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่	 บรษิทัฯ	 มุง่เน้นและค�านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดัควบคูไ่ปกบัการปฏิบตังิานทีไ่ด้	

มาตรฐาน	 โดยผ่านขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามข้อก�าหนดของกฎหมายต่างๆ	 จากผู้ช�านาญงานที่มีความรู้	

ความสามารถและประสบการณ์เพือ่สร้างความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ให้กบัผูใ้ช้บรกิาร	พร้อมทัง้สร้างความเชือ่มัน่ในคุณภาพ

ของสินค้าที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลของบริษัท

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 ถังเหล็กขนาด	200	ลิตร

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยตัวท�าละลาย

เลขทะเบียนโรงงาน :	3-105-64/48ปจ		 เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-063000038
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	333	หมู่ที่	13	ถนนฉะเชิงเทรา	–	นครราชสีมา	ต�าบลนาดี	อ�าเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี	25220
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	333	หมู่ที่	13	ถนนฉะเชิงเทรา	–	นครราชสีมา	ต�าบลนาดี	อ�าเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี	25220
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	ฝ่ายการตลาด		 หมายเลขโทรศัพท์	:	086	3005	787,	086	3676	472
หมายเลขโทรศัพท์	 :	037	451	258
หมายเลขโทรสาร 	 :		037	451	259
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 stpinter@hotmail.com

S.T.P. INTERPRODUCTS  C

O.,L
TD

.

บริ
ษัท

 เอ

ส.ที
.พี.อินเตอร์โปรดักส ์จำกัด
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ประเภทกิจกรรมสกัดโลหะมีค่ำจำกกำกตะกอนระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และสำรละลำยกรด-ด่ำงที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บรษัิท	นคิส์	รไีซคลงิ	แอนด์	เอก็ซ์ปอร์ต	จ�ากดั	เป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์ด้านการให้บริการและบริหารจดัการกากของเสยี
อุตสาหกรรมและสิ่งปฏิกูลที่เหลือใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม	โดยการรวบรวม		ขนส่ง		และส่งออกวัตถุอันตรายไปยัง
ต่างประเทศ	เช่น	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,	ราชอาณาจักรเบลเยียม,	สหราชอาณาจักร,	สาธารณรัฐสิงคโปร์	เป็นต้น		
บริษัทฯ	สามารถรับกากของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายภายใต้กฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	โดยท�าการ
รวบรวมผ่านกระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่	 เพื่อช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และช่วยลด	
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มีระบบที่มีมาตรฐานในการจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย	การขนส่งระหว่างประเทศ	และการ
รีไซเคิลกากอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี	จึงสามารถรับรองและให้ความมั่นใจกับลูกค้าที่ใช้บริการ

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 สารละลายกรด-ด่างที่มีองค์ประกอบของนิเกิล,	ทองแดง,	โลหะมีค่า	และกากตะกอนจากการชุบหรือระบบบ�าบัด
น�้าเสียที่มีองค์ประกอบของนิเกิล,	ทองแดง,	ดีบุก,	สังกะสี,	โลหะมีค่า	และเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตต่างๆ	เช่น	ฝุ่น,	

Slag,	Dross	หรือชิ้นงานที่มีองค์ประกอบของนิเกิล,	ทองแดง,	ดีบุก	และโลหะมีค่า	เป็นต้น	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนระบบบ�าบัดน�้าเสียและสารละลายกรด-ด่างท่ีมีองค์ประกอบของโลหะมีค่า	และน�าสาร
เร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว	(Spent	Catalyst)	มาผ่านกระบวนการอบแห้งและหล่อหลอมโลหะ	

บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด
Nics Recycling & Export Co., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	3-106-46/52รย			เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-104800016
ที่ตั้งโรงงาน  	 :	 เลขที่	39/16	ถนนเสริมสุวรรณ	ต�าบลมาบตาพุด	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150
ที่ตั้งส�านักงาน 		 :	 เลขที่	155/44	หมู่ที่	2	ต�าบลทับมา	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21000
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:		คุณสุมาลี	ปัญญา				หมายเลขโทรศัพท์ : 082	7160	072	(ผู้จัดการการตลาดในประเทศ)	
	 	 	 คุณวรรณภา	เตชะชัย	หมายเลขโทรศัพท์	:	088	2020	411	(ฝ่ายขนส่ง)
	 	 	 คุณกุลชญา	วงค์ลิขิต	หมายเลขโทรศัพท์ : 082	7160	076	(ฝ่ายส่งออกต่างประเทศ)		
หมายเลขโทรศัพท์	 :	038	034	120
หมายเลขโทรสาร 			 :	038	034	122
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  	 :	 info@nicsrecycling.co.th
เว็บไซต์ 	 :		www.nicsrecycling.co.th
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ประเภทกิจกรรมคัดแยก และสกัดโลหะมีค่ำจำกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บรษิทั	มตัซึดะ	ซงัเกยีว	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(สาขาอยธุยา)	ก่อต้ังขึน้ในปี	พ.ศ.	2543	ด�าเนินธรุกจิเกี่ยวกับการคัดแยก	

รีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีโลหะมีค่า	 รวมทั้งประกอบกจิการค้าส่ง	 ส่งออก	 และน�าเข้าสนิค้าประเภทดงักล่าว	 นอกจากนี้	

บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาการผลิต	อาทิเช่น	ใช้ระบบควบคุมคุณภาพ

อากาศทีม่คีวามทนัสมยัซึง่เป็นเทคโนโลยเีดยีวกบัทีใ่ช้ในประเทศญีปุ่น่	 เพือ่สร้างความมัน่ใจในความสามารถของการควบคมุ	

มลพิษทางอากาศให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนด	 รวมท้ังใช้หลักการระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม	

เข้ามาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานภายในองค์กร	เพือ่น�าไปสูคุ่ณภาพสิ่งแวดลอ้มที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เศษวัสดุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,	ฟิล์มเอ็กซเรย์,	เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 รีไซเคิลโลหะมีค่าด้วยกระบวนการบ�าบัดทางกายภาพ	และบ�าบัดทางเคมี

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	น.106-1/2545-ญบว.				เลขประจ�าตัว 13 หลัก : DIW-D-057000028	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	148	หมู่ที่	1	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	ต�าบลบ้านเลน	อ�าเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13160	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	ฝ่ายจัดซื้อ	        หมายเลขโทรศัพท์	:	035	729	001-6	
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	148	หมู่ที่	1	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	ต�าบลบ้านเลน	อ�าเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13160	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	035	729	001-6																															
หมายเลขโทรสาร 	 :	035	729	007-8	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	mori-y@matsuda-sangyo.co.jp	
เว็บไซต์ 	 :	www.matsuda-sangyo.co.jp

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (สำขำอยุธยำ)
Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya Branch)
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ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษเหล็กจำกโรงงำนผลิตอะไหล่รถยนต์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	นวโลหะอุตสาหกรรม	จ�ากัด	เป็นบริษัทในเครือของบริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้น

จ�านวน	3	บรษิทั	คอื	Aisin	Takaoka	Co.,	Ltd,	บรษิทั	ปนูซีเมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทั	ตรเีพชร	อซีซุูเซลล์	จ�ากดั 

โครงการตั้งอยู่ที่ต�าบลบัวลอย	อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี	ด�าเนินกิจการหลอมเหล็กตามเลขทะเบียนโรงงาน	เลขที่	

3-59-1/35สบ	ประเภทโรงงานล�าดับที่	59,	64(13),	64(14),	66	และ	67(7)	เพื่อผลิตเหล็กหล่อรูปพรรณ	ประกอบ	

ดัดแปลงเกี่ยวกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์	เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตโลหะ	โรงงานก่อตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2533	และ

เริ่มประกอบกิจการโรงงานเมื่อวันที่	10	มิถุนายน	พ.ศ.	2535	ด้วยก�าลังการผลิต	27,500	ตัน/ปี	โดยใช้วัตถุดิบหลัก

ในการผลิต	ได้แก่	เศษเหล็กหมุนเวียนจากภายในประเทศ	ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน	แบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	เหล็กหล่อเทา	

(FC)	ได้แก่	ชิน้ส่วนยานยนต์	ชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกลการเกษตร	ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ	และเหลก็หล่อเหนยีว	(FCD)	ได้แก่	

ชิน้ส่วนรถยนต์บางประเภท	 จ�าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ	 ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตเหล็กหล่อรูป

พรรณ	120,000	ตัน/ปี		

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เศษเหล็กขี้กลึง	(Machine	chip)	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 น�าเศษเหลก็ขีก้ลงึ	(Machine	chip)	มาหลอมเป็นวตัถดุบิร่วมในเตาหลอมชนดิ	Electric	Induction	Furnace	 	

บริษัท นวโลหะอุตสำหกรรม จ�ำกัด
The Nawaloha Industry Co.,Ltd. 

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	3-59-1/35สบ	 	 	 	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	19	หมู่ที่	3	ถนนสุวรรณศร	ต�าบลบัวลอย	อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี	18230	 	
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	19	หมู่ที่	3	ถนนสุวรรณศร	ต�าบลบัวลอย	อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี	18230	 	 	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	085	4846	450-4,	085	4846	456-8		 	 	 	
หมายเลขโทรสาร 	 :	036	726	229		 	 	 	 	 	 	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	 chiraphong.c@attg.co.th	 	 	 	 	 	 	
เว็บไซต์ 	 :	www.attg.co.th	
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ประเภทกิจกรรมหลอมและคัดแยกโลหะดีบุกด้วยกระแสไฟฟ้ำ 

บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.  

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	 โอ.เอ็ม.	 แมนูแฟคเจอริ่ง	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ก่อตั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 2548	 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการน�าเศษ
ดีบุกผสมมาผ่านกระบวนการน�าโลหะกลับมาใหม่และท�าให้บริสุทธิ์	 ด้วยประสบการณ์มากกว่า	 60	 ปี	 จากประเทศญี่ปุ่น						
ซึ่งผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านขั้นตอนการคัดแยกสามารถรับรองค่าบริสุทธิ์ของดีบุกได้ถึง	 99.9%	 ขึ้นไป	 และสามารถน�า
กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ได้	บริษัทฯ	มีก�าลังการผลิต	3,744	ตัน/ปี	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	และได้รับรอง
มาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	และ	ISO	14001	:	2004	มีบริษัทเครือข่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่น,	ฟิลิปปินส์,	อินโดนีเซีย,	
อินเดีย,	ลาว	และพม่า	

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เศษดีบุกผสมทุกประเภท	เช่น	Dross	(เศษ),	Wire	(ลวดบัดกรี),	Ingot	(ก้อน),	Paste	(ครีม),	Bar	(แท่ง),	Ash	
(ฝุ่น),	 เศษดีบุกจากโรงงานอิเล็กทรอนิกส์,	 Semiconductor,	 โรงงานชุบเคลือบผิวด้วยดีบุก,	 โรงงานผลิตเคร่ืองใช้จาก

ดีบุก	 (Pewter)	 ฯลฯ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ใช้กระบวนการหลอม	 (Melting)	 เพื่อน�าโลหะกลับมาใหม่	 (Recovery)	 และกระบวนการคัดแยกด้วยกระแสไฟฟ้า	

(Electrolysis)	เพื่อท�าให้ดีบุกบริสุทธิ์	(Refining) 

เลขทะเบียนโรงงาน :	 น.60-1/2548-นปท.	 	 	 	 	 	
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่	789/101	หมู่ที่	1	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	1	ถนนหนองค้อ-แหลมฉบัง	ต�าบลหนองขาม	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230 
ที่ตั้งส�านักงาน : เลขที่	789/101	หมู่ที่	1	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	1	ถนนหนองค้อ-แหลมฉบัง	ต�าบลหนองขาม	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230 
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ  :  คณุประภสัสร	 หมายเลขโทรศัพท์ : 081	7828	127	
	 	 	 	 	 คณุชไมพร	 หมายเลขโทรศัพท์ : 087	5154	609	 	
	 	 	 	 	 Mr.Shibata		 หมายเลขโทรศัพท์ : 081	7536	306	(Japanese)	
	 	 	 	 	 Mr.Arnel	 หมายเลขโทรศัพท์ : 089	2052	086	(English)	 	
หมายเลขโทรศัพท์	 :	038	348	210-3      
หมายเลขโทรสาร	 :	038	348	215	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 sales@omthai.co.th	 	 	 	 	 	
เว็บไซต์	 :	 www.omthai.co.th
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ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษอลูมิเนียม และอลูมิเนียมดรอส (Dross) 

บริษัท เมทเทิลคอม จ�ำกัด
Metalcom Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	เมทเทิลคอม	จ�ากัด	ก่อตั้งเมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	พ.ศ.	2544	เป็นบริษัทที่ให้บริการหลอมเศษอลูมิเนียม	

และอลูมเินยีมดรอส	โดยได้รบัอนญุาตประกอบกิจการโรงงานประเภทที	่60	และ	106	เพือ่หลอมอลมูเินยีมดรอส	บดแยก	

อลูมิเนียมดรอส	 จัดเก็บ	 ฝังกลบฝุ่นและกากจากกระบวนการผลิต	 ด้วยวิธีการรีไซเคิลและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์											

ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์,	 ไฟฟ้า,	 อิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และ

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ท�าให้บรษิทัฯ	ได้ผ่านการรบัรองระบบมาตรฐานคณุภาพ	ISO	9001	:	2008	ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม	ISO	14001	:	2004	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้รับรางวลัโครงการธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เศษอลูมิเนียม	และอลูมิเนียมดรอส

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 รีไซเคิลเศษอลูมิเนียม	 และอลูมิเนียมดรอส	 โดยการบดแยกอลูมิเนียมออกจากอลูมิเนียมดรอส	 และน�าไปหลอม									

โดยใช้เตาหลอมประสิทธิภาพสูงเพื่อน�ากลับมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	 3-60-2/45ชบ			 เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-050900042	
ที่ตั้งโรงงาน/ส�านักงาน	 :	 เลขที่	119	หมู่ที่	9	ต�าบลหัวถนน	อ�าเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	20140	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	ฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์			
หมายเลขโทรศัพท์		 :	 038	472	000	
หมายเลขโทรสาร 		 :	 038	472	009
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 mtc@metalcom.co.th			
เว็บไซต์  	 :	 www.metalcom.co.th
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ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษอลูมิเนียม 

บริษัท มังกร อะลูมิเนียม จ�ำกัด
Mangkon Aluminium Co.,Ltd

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท	มังกร	อะลูมิเนียม	จ�ากัด	ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนในรูปบริษัทจ�ากัด	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	พ.ศ.	2548	

ด้วยทุนจดทะเบียนจ�านวน	40,000,000	บาท	เพื่อด�าเนินธุรกิจในการผลิตอินกอตอลูมิเนียม	มีพื้นที่ตั้งโรงงานประมาณ	

4	 ไร่	 บริษัทฯ	 มคีวามมุง่มัน่และใส่ใจในกระบวนการผลติอนิกอตอลมูเินยีมเพือ่ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าเป็นอย่าง

ยิง่	 นบัตัง้แต่ขัน้ตอนการตรวจสอบ	 รับเข้าวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า	 ซึ่งในกระบวนการหลอมของบ

ริษัทฯ	 จะใช้เครื่องจักรผลิตเป็นหลักเพื่อให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีต้นทุนการผลิตที่ต�่า	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	

ยังใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหาร	 มีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน	 และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด		ท�าให้บริษัทฯ	ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ	ISO	9001	:	2008	ระบบการจักการสิ่งแวดล้อม	

ISO	14001	 :	2004	และยังให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง	จึงท�าให้บริษัทฯ	

ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เศษอลูมิเนียมจากเครื่องยนต์,	เศษอลูมิเนียมรวม,	เศษอลูมิเนียมลูกสูบ,	เศษอลูมิเนียมบางอัด	และเศษอลูมิเนียมจาก

ชิ้นงาน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 หลอมเศษอลูมิเนียมโดยใช้เตาหลอมที่มีประสิทธิภาพสูง	

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	จ3-60-2/49นฐ	  เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-071900047
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	17/5	หมู่ที่	3	ต�าบลคลองโยง	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	17/5	หมู่ที่	3	ต�าบลคลองโยง	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170
หมายเลขโทรศัพท์  	 :	034	298	483			
หมายเลขโทรสาร  	 :	034	298	484		
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 		 :	pongsakorn@mka.co.th
เว็บไซต์ 	 :	www.mka.co.th
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ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษอลูมิเนียม 

บริษัท เอ็ม พร็อฟ จ�ำกัด
M Prof Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	เอ็ม	พร็อฟ	จ�ากัด	(โรงงานปราจีนบุรี)	เป็นโรงงานหลอมหล่อเศษโลหะอลูมิเนียมที่ไม่เป็นอันตรายด้วยระบบเตา	

Crucible	 โดยใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต	ความสามารถในการผลิตปัจจุบันประมาณ	450	ตัน/เดือน	

และจะเพิ่มขึ้นเป็น	1,500-2,000	ตัน/เดือน	 ในปี	พ.ศ.	2557	จากการน�าเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลีมาใช้ในกระบวนการ

ผลิตเพื่อให้วัตถุดิบสะอาด	และลดการเกิดตะกรัน	บริษัทฯ	ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2546	ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	

:	2008	ในปี	พ.ศ.	2553	และมาตรฐานอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัการรบัรองในปี	พ.ศ.	2556	เช่น	อตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั	1	โครงการ

ธรรมภบิาลสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม	(CSR-DIW)	และได้

เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายด้านสิง่แวดล้อมร่วมกบัอตุสาหกรรมจงัหวดัปราจนีบรุ	ีนอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัได้น�าหลกั	3R	มาใช้ในโรงงาน

เพือ่ก้าวสู	่ Zero	 Waste	 to	 Landfill	 ทัง้นีบ้รษิทัฯ	 ยงัค�านึงถงึหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีม่ต่ีอสังคมในชุมชนโดยรอบโรงงาน							

มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานในชุมชนตามโอกาส	เช่น	การท�าชุมชนสัมพันธ์	โดยพนกังาน

มสี่วนร่วมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เศษขี้กลึงอลูมิเนียม,	เศษสแครปอลูมิเนียมทั่วประเทศ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 หลอมเศษอลูมิเนียมด้วยระบบเตา	Crucible	และ	Reverberatory

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	3-106-7/54ปจ				เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-123000036
ที่ตั้งโรงงาน 								:	 เลขที่	57/2	หมู่ที่	3	ต�าบลกรอกสมบูรณ์	อ�าเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี	25140
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 			:	 เลขที่	8/8	หมู่ที่	5	ต�าบลคลองนา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000		
หมายเลขโทรศัพท์	 :	037	414	839,	038	981	025-6	(ฝ่ายจัดซื้อ)
หมายเลขโทรสาร	 :	037	414	840
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 thiparpha_ j@mprof.co.th	
เว็บไซต์   	 :	www.mprof.co.th
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ประเภทกิจกรรมหลอมตะกั่วจำกแบตเตอรี่เก่ำ

บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จ�ำกัด 
Bergsoe Metals Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บรษิทั	เบอร์กโซ่	เมตลัส์	จ�ากดั	เป็นบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้ลงุและหลอมตะกัว่แห่งเดยีวในประเทศไทยทีส่ามารถผลติตะกัว่ทีม่ี

ความบริสุทธ์ถึง	 99.994%	 ภายใต้ตราสินค้าตะกั่วบริสุทธ์	 “XINXIN	 99.994”	 ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในตลาดโลหะแห่ง

ลอนดอนหรือตลาดแอลเอ็มอี	 (London	 Metal	 Exchange)	 ส�าหรับด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการ

รักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณสารพิษต่างๆ	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายหลักในการช่วยลดมลภาวะต่างๆ	 ที่เกิดจากแบตเตอรี่								

เสื่อมสภาพด้วยการน�าระบบมาตรฐานสากล	ได้แก่	ISO	14001	และ	ISO	9001	เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร	รวมทั้ง

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 แบตเตอรี่รถยนต์ที่เสื่อมสภาพ/ช�ารุด,	แผ่นธาตุเสื่อมสภาพ	และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแบตเตอรี่ที่มีตะกั่วเจือปน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพด้วยเตาถลุงหลอม	และน�าตะกั่วท่ีหลอมได้ไปแยกด้วยไฟฟ้า	ท�าให้บริสุทธิ์ด้วย
กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

เลขทะเบียนโรงงาน	 :	3-61-1/26สบ			  เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-056200116	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	250	หมู่ที่	11	ต�าบลบ้านป่า	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18110	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	คุณกุ้ยฟู้	แซ่เจ้า			หมายเลขโทรศัพท์	:	0	2347	0187-9	
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	250	หมู่ที่	11	ต�าบลบ้านป่า	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	18110	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	036	244	103,	036	244	604	
หมายเลขโทรสาร 	 :	036	251	947	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	nuek@bergsoemetals.com	
เว็บไซต์ 	 :	www.bergsoemetals.com
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ประเภทกิจกรรมหลอมตะกั่วจำกแบตเตอรี่เก่ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	ปัญญารักษา	จ�ากัด	เป็นบริษัทฯ	ที่ให้บริการรับก�าจัดแบตเตอร่ีเก่าและวัสดุท่ีมีสารตะกั่วเป็นองค์ประกอบ	

ซึง่ได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	และกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่	บริษัทฯ	ใส่ใจกบัความปลอดภยั

ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	และใส่ใจในการให้บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ	์

ตะกั่วบริสุทธิ์	99.99%	เพ่ือความพึงพอใจให้กับลูกค้า	อีกทั้งยังค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและชุมชน

ด้วยดีเสมอมา

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 แบตเตอรีช่นิด	Lead-acid	ทีเ่สือ่มสภาพ,	ผงตะก่ัวจากโรงงานผลติแบตเตอรีแ่ละของเสยีอ่ืนๆ	ทีม่อีงค์ประกอบหลกัเป็น

ตะกัว่

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 ถลุงหลอมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพด้วยเตาหลอมแบบ	Short	Ratary	Furnace

เลขทะเบียนโรงงาน 	 :	ส3-60-1/31กจ      เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-060300027	

ที่ตั้งของโรงงาน	 :	 เลขที่	199/1-3	หมู่ที่	1	ต�าบลวังด้ง	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	71190

ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	199/1-3	หมู่ที่	1	ต�าบลวังด้ง	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	71190	

หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	034	513	086-7,	081	8585	575	

หมายเลขโทรสาร 	 :	034	512	444	

อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	 tlm@windowslive.com

บริษัท ปัญญำรักษำ จ�ำกัด
Panya Rak Sa Co., Ltd.

ปี 2556



45  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

ประเภทกิจกรรมหลอมตะกั่วจำกแบตเตอรี่เก่ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ 
T.K.Metal Trading Part., Ltd.

ปี 2556

เลขทะเบียนโรงงาน :	 3–60–1/25นฐ	     เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-051900017
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	19/3	หมู่ที่	4	ถนนแคแถว	ต�าบลขุนแก้ว	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	73120	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ		:	หมายเลขโทรศัพท์		034	222	925-6,	034	324	561-2
หมายเลขโทรสาร 	 :	 034	222	927
ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	205-209	ถนนเจริญกรุง	แขวงบ้านบาตร	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	10100	
หมายเลขโทรศัพท์	 :	 0	2221	7420,	0	2221	7426,	0	2222	6027		
หมายเลขโทรสาร 	 :	 0	2224	8660
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ :	 tkmetal@asia.co.th,	tkmetal@hotmail.co.th,	info@tkmetal.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	วงศ์ตระกลูโลหะกจิ	เป็นหนึง่ในโรงหล่อหลอมตะกัว่ชัน้น�าของประเทศไทย	โรงงานได้เริม่เปิดด�าเนนิการ	
เมื่อปี	พ.ศ.	2521	บนเนื้อที่กว่า	200	ไร่	ในอ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	ภายในโรงงานได้รับการออกแบบ	ติดตั้ง	
ด้วยเครือ่งจกัรและอปุกรณ์อันทนัสมยัซึง่สามารถตอบสนองความต้องการตะกัว่ทีม่คีณุสมบัต	ิ และคุณภาพตามท่ีลกูค้าก�าหนด	
และมีมาตรฐานสากล

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนมากจะอยู่ในรูปของซากแบตเตอรี่เก่าช�ารุดและเศษตะกั่วที่ได้จากการผลิตของภาคอุตสาหกรรม														
ที่ใช้ตะกั่วเป็นวัตถุดิบในการผลิต	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 เพื่อให้มั่นใจว่าการท�างานของพนักงานมีความปลอดภัย	และกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั	วงศ์ตระกลูโลหะกจิ	จึงเลือกใช้ระบบการก�าจดัซากแบตเตอรีเ่ก่าช�ารดุด้วยเครือ่งจกัรแบบอตัโนมัตทิีท่นัสมยั	
และใช้เตาหลอมแบบหมุนซึ่งเป็นระบบปิด	ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและอันตรายต่อพนักงาน
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ประเภทกิจกรรมคืนสภำพถ่ำนกัมมันต์ใช้แล้ว (Regeneration)

บริษัท แคลกอน คำร์บอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Calgon Carbon (Thailand) Co., Ltd. 

ปี 2556

เลขทะเบียนโรงงาน :	 3-106-34/48นม		 เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-062100011
ที่ตั้งโรงงาน 	 :		เลขที่	67/1	หมู่ที่	2	ถนนราชสีมา-โชคชัย	ต�าบลหนองบัวศาลา	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	30000
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :		เลขที่	334	ซอยจรัญสนิทวงศ์	68	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	10700
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :		044	327	553
หมายเลขโทรสาร	 :		044	327	553
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :		envi_engineer@calgon-carbon.com	หรือ	carboncalgon@gmail.com
เว็บไซต์ 	 :		www.calgon-carbon.com

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 บริษัท	 แคลกอน	 คาร์บอน	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการน�าถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแล้วมาผ่าน
กรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	 ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตประมาณ	 200	 ตัน/ปี	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ			
มีความมุ่งมั่นในการให้บริการและค�านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 โดยการด�าเนินการตามมาตรฐานสากลด้าน
การจัดการคุณภาพ	(ISO	9001	:	2008)	และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001	:	2004)	นอกจากนี้	บริษัทฯ
ยังได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ	กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม	ได้แก่	CSR-DIW	for	Beginner	และอตุสาหกรรม	(Green	Industry)	
ระดับ	 3	 และด้วยนโยบายของบริษัทฯ	 ที่มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และสามารถ				
อยู่ร่วมกับชุมชนได้	 จึงท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้รับการรับรอง  
 Spent	Activated	Carbon	หรือ	Used	Activated	Carbon	

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 เป็นการใช้ความร้อนกระตุ้นให้ถ่านที่ถูกใช้งานมาแล้วเกิดรูพรุน		โดยให้ส่ิงท่ีปนเปื้อนมากับถ่านถูกดูดซับและหลุด	
ออกจากรูพรุน	แล้วน�าถ่านที่ผ่านการฟื้นฟูประสิทธิภาพกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
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ปี 2556

บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จ�ำกัด
Begemann Mercury Technology Pacific (BMTP) Co., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน  :	 106-1/2554-นนป.						เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-125800011
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที	่967	หมูท่ี	่4	นคิมอุตสาหกรรมบางป	ูถนนสุขมุวทิสายเก่า	ต�าบลแพรกษา	อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ	
	 	 	 จงัหวัดสมทุรปราการ	10280
หมายเลขโทรศัพท์	 :	 0	2709	6725	
หมายเลขโทรสาร 	 :	 0	2709	6725	ต่อ	16
อิเล็กทรอนิกส์เมล์	 :	 info@bmt-begemann.co.th,	sales@bmt-begemann.co.th
เว็บไซต์ :	 www.bmt-begemann.nl

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บรษิทั	เบกแีมนน์	เมอร์ควิร	ีเทคโนโลย	ีแปซฟิิค	(บเีอม็ทพี)ี	จ�ากดั	หรอื	บเีอม็ทพี	ีเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทั	บเีอม็ท	ี
ประเทศเนเธอร์แลนด์	 ซึง่เป็นหนึง่ในบริษทัผูเ้ชีย่วชาญในด้านการบริหารจดัการและการกลัน่แยกบรสิทุธิป์รอทจากของเสยีหรือ	
วัสดุที่ปนเปื้อนสารปรอท	 ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2534	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีโรงงานแห่งที่	 2	 ในประเทศไทย	 โดยตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ซึ่งมีก�าลังการผลิตมากที่สุดในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคถึง	2,000	ตันต่อปี	เพื่อให้บริการรีไซเคิลและ
บริหารจัดการวัสดุปนเปื้อนปรอทให้กับลูกค้าในประเทศไทยและในภูมิภาค	 ทางบริษัทฯ	 สามารถรับวัสดุปนเปื้อนปรอท
ไดห้ลายชนิด	ทั้งในรูปของแข็ง	ของเหลว	และกึ่งแข็งกึ่งเหลว	เข้าสู่กระบวนการกลั่นภายใต้ระบบสุญญากาศซึ่งเป็นลิขสิทธิ์
เฉพาะของทางบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมุ่งเน้นการให้การบริการในระดับมาตรฐานสากล	 โดยได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานการจัดการคุณภาพและส่ิงแวดล้อม	(ISO	9001	และ	14001)	และรางวัล	CSR-DIW	Awards	จาก										
กรมโรงานอุตสาหกรรม	บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรอย่างย่ังยืนในการช่วยบริหารจัดการสารปรอทในอุตสาหกรรม	
และชุมชน	ทั้งนี้เพื่อให้มีความมั่นใจว่าวัสดุปนเปื้อนปรอทดังกล่าวได้ถูกจัดการอย่างปลอดภัย	โดยปราศจากปัญหาและ		
ก่อให้เกิดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ	และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไป

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 Mercury	Contaminated	Wastes,	Mercury	Sludge	&	Sand,	Filters,	Used	PPEs,	Spent	Mercury	Removal	Catalyst,	
Used	 Produced	 with	 Mercury,	 Liquid	 Mercury		

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 รีไซเคิลปรอทจากของเสียที่มีปรอทผสมอยู่	โดยวิธีการกลั่นภายใต้ระบบสุญญากาศ

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลปรอทจำกของเสียที่มีปรอทผสม
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ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เอส.เค.อินเตอร์ เคมิคอล
S.K.Inter Chemical Part., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน		:	 จ3-48(12)-1/44สค			เลขประจ�าตัว 13 หลัก	:	DIW-D-056000052
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	59/16	หมู่ที่	8	ซอยวัดปากบ่อ	ถนนพระรามที่	2	ต�าบลบางกระเจ้า	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	
	 	 	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000
ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	35	ซอยเพชรเกษม	25/2	แยก	7	แขวงปากคลองภาษีเจริญ	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	10160
หมายเลขโทรศัพท์ 		:	 0	2869	1547-9,	081	6404	036
หมายเลขโทรสาร  	 :	 0	2467	4112,	0	2457	4089
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	 sk.chemical@hotmail.com,	suchart.chemical@hotmail.com

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เอส.เค.	อินเตอร์	เคมิคอล		ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	พ.ศ.	2535	ด�าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา
กว่า	21	ปี	โดยทางห้างหุ้นส่วนฯ	มีแนวคิดว่าในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	โดยในแต่ละโรงงานมีกาก
ของเสียเกิดขึ้น	เช่น	กรดเสื่อมสภาพ	ด่างเสื่อมสภาพ	ฯลฯ	ซึ่งเป็นปัญหาที่ส�าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม	ห้างหุ้นส่วนฯ	ได้เล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของกากของเสียเหล่านี้	 จึงมีแนวความคิดที่จะน�ากากของเสียดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปของการน�ามา
เป็นส่วนประกอบ	 โดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ทางห้างหุ้นส่วนฯ	 มีระบบงาน
บริการอย่างมืออาชีพ	 ทั้งระบบงานเอกสาร	 ระบบการขนส่ง	 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพสารเคมี	 และระบบการบ�าบัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
 กรดเสื่อมสภาพ,	ด่างเสื่อมสภาพ,	และโลหะมีค่า

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
 Continued/Catalyst

ประเภทกิจกรรมผลิตสำรเคมีจำกเคมีภัณฑ์หรือสำรเคมีที่ใช้งำนแล้ว

ปี 2556
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บริษัท สยำม คำวำชิม่ำ จ�ำกัด
Siam Kawashima Co., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน  :	 จ3-105-64/51ปท	
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	1141	หมู่ที่	13	ซอยสามารถ	(บิ๊กแลนด์)	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120	
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ	:	ฝ่ายการตลาด		 หมายเลขโทรศัพท์ :	0	2908	1551,	0	2908	1152	
ที่ตั้งส�านักงาน	 :	 เลขที่	1141	หมู่ที่	13	ซอยสามารถ	(บิ๊กแลนด์)	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	 0	2908	1551,	0	2908	1152	
หมายเลขโทรสาร  :	 0	2908	1553	
อิเล็กทรอนิกส์เมล์		 :	 mizuno@siamkawashima.com,	kurisu@siamkawashima.com	
เว็บไซต์ 	 :	 www.siamkawashima.com

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท	สยามคาวาชิม่า	จ�ากัด	ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2549	มีประธานบริษัท	คือ	นายมาซาโตโม	มิซูโนะ	และเป็น
บริษัทในเครือ	Chubu	Kikinzoku	Seikou	Co.,	Ltd	(in	Kawashima	Group)	ซึ่งเป็นผู้ช�านาญการเกี่ยวกับกระบวนการ
น�าเศษโลหะมีค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	(Recycle)	ในประเทศญี่ปุ่น	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจประมูลรับซื้อ	และจ�าหน่ายวัสดุ
ทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วจ�าพวกเศษโลหะ	 เศษอโลหะ	 ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�ามาผ่าน
กระบวนการคัดแยก	หรือการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	(Recycle)	โดยบริษัทฯ	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท
โรงงาน	105	และ	106	รวมทั้งมีการด�าเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีค่า
และมีอยู่อย่างจ�ากัดตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	:	2004

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 เศษโลหะ,	ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,	PCB,	Catalyst	ที่มีส่วนผสมของโลหะมีค่าประเภท	ทอง,	เงิน,	แพลทินัม,	
	 แพลเลเดียม,	โรเดียม
	 เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก	เช่น	อลูมิเนียม,	ทองแดง,	ทองเหลือง,	สังกะสี,	นิเกิล,	และไททาเนียม	เป็นต้น
	 Stainless	Steel
	 ประเภทอื่นๆ	เช่น	แทนทาลัม	และทังสเตนคาร์ไบต์	เป็นต้น

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 คัดแยกโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก	และเศษโลหะมีค่าเพื่อจ�าหน่ายต่อ

ประเภทกิจกรรมคัดแยกกำกของเสียที่ไม่เป็นอันตรำยเพื่อจ�ำหน่ำยต่อ

ปี 2556
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บริษัท สยำม โอกิทำนิ จ�ำกัด
Siam Ohgitani Co., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน		:	 ข3-105-128/48อย			
ที่ตั้งโรงงาน 	 :	 เลขที่	1/45	หมู่ที่	5	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	ต�าบลอุทัย	อ�าเภออุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13210
ที่ตั้งสานักงาน 	 :	 เลขที่	1/45	หมู่ที่	5	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	ต�าบลอุทัย	อ�าเภออุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13210
ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ		:	ฝ่ายการตลาด		 หมายเลขโทรศัพท์ 	035	719	001-6
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :		035	719	001-6
หมายเลขโทรสาร 	 :		035	719	009-10
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :		soratda@siamohgi.co.th,	chalanthorn@siamohgi.co.th
เว็บไซต์ 	 :		www.ogico.co.jp

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท	 สยาม	 โอกิทานิ	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อ-ขายโลหะที่มีค่าทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ					
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี	 เครื่องจักร	 และอุปกรณ์เครื่องจักรประเภทต่างๆ	 รวมทั้งรับเป็นที่ปรึกษา	 และให้ค�าแนะน�า
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร	 พาณิชยกรรม	 อุตสาหกรรม	 การตลาด	 ตลอดจนจัดจ�าหน่าย	 รับบริการขนส่งทางบก	 บริการรับ
ฝากสินค้า	 (โดยมิได้ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นคลังสินค้า)	 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม	
รีไซเคิลโลหะมีค่า	 และกากตะกอนโลหะเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	 และด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและลดผลกระทบ				
ต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้น�าระบบมาตรฐานสากล	 ISO	 14001	 :	 2004	 เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 คัดแยกกากของเสียที่ไม่อันตรายเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	ได้แก่	โลหะทั่วไป,	โลหะผสม,	พลาสติก,	ไม้,	กระดาษ	ผ้า,	
แก้ว,	 กระจก,	 กระเบื้อง,	 เซรามิค	 เป็นต้น

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 คัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อจ�าหน่ายต่อ

ปี 2556
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บริษัท สวำรินทร์ จ�ำกัด
Sawarintr Co., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน		:	 3-105-1/46สป	 	
ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	33/2-5	หมู่ที่	4	ถนนสุขาภิบาล	6	ต�าบลบางหัวเสือ	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	10130	 	
ที่ตั้งส�านักงาน 	 :	 เลขที่	33/1	หมู่ที่	4	ถนนสุขาภิบาล	6	ต�าบลบางหัวเสือ	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	10130	 	
หมายเลขโทรศัพท์ 	 :	 0	2756	6149-50,	0	2383	0194
หมายเลขโทรสาร 	 :	 0	2756	6159,	0	2383	0120
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 	 :	 sawarintr@hotmail.com

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บรษิทั	สวารนิทร์	จ�ากดั	ได้รับใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานล�าดบัประเภทที	่105	โดยรบัประมลูและรบัซือ้เศษวสัด	ุ
ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม	เพื่อน�ามาคัดแยก	โม่	และบดเพื่อจ�าหน่าย	เริ่มด�าเนินกิจการ
มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2534	ได้รบัความไว้วางใจจากบรษัิทช้ันน�าหลายแห่งของประเทศไทยให้เข้าร่วมประมลูเศษวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว
ทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตราย	ด�าเนินการเก็บขนเศษวัสดุด้วยบริการที่ช�านาญงาน	ได้มาตรฐาน	จริงใจ	และซื่อตรงต่อลูกค้ามา
โดยตลอด	
	 ปัจจบัุนบรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐานด้านการจัดการสิง่แวดล้อม	ISO	14001	:	2004	เมือ่เดอืนมกราคม	
พ.ศ.	 2552	 จากบริษัท	 เอเจเอ	 รีจีสตร้าส์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินกิจการอย่างมีมาตรฐาน	
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	
บริษัทฯ	ยังมีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ	และจะพยายามปรับปรุง	และพัฒนาการบริการ
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับความพอใจสูงสุด

ประเภทของเสียที่รับด�าเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
	 คัดแยกกากของเสียทีไ่ม่เป็นอนัตรายภายในประเทศ	เพือ่น�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่	ได้แก่	พลาสตกิ,	กระดาษ,	เหลก็,	
ไม้	เป็นต้น

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี
	 คัดแยกประเภทของเศษวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วทีไ่ม่เป็นอนัตราย	โม่และบดแล้วน�าส่งโรงงานรีไซเคลิตามประเภทของวัสดนุัน้ๆ	

ปี 2556

ประเภทกิจกรรมคัดแยกกำกของเสียที่ไม่เป็นอันตรำยเพื่อจ�ำหน่ำยต่อ



52  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจ 20

 ของบรษิทัปนูซเีมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)  

บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จ�ากัด 23

บริษัท แคลกอน คาร์บอน (ประเทศไทย) จ�ากัด 46

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) 11

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด 31

บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จ�ากัด 38

บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ�ากัด 36

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 17

 จ�ากัด (มหาชน)  

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด 14

บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค  47

 (บีเอ็มทีพี) จ�ากัด 

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน) 16

บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จ�ากัด 43

บริษัท ปัญญารักษา จ�ากัด 44

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด 12

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด  13

 โรงงานเขาวง 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 10

 โรงงาน 3 

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 26

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 29

บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จ�ากัด 24
 
บริษัท มังกร อะลูมิเนียม จ�ากัด 41

ดัชนี

โรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโรงงำนจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 
ประจ�ำปี 2556

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ากัด  30

 (สาขาชลบุรี) 

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ากัด 37

 (สาขาอยุธยา) 

บริษัท  เมทเทิลคอม จ�ากัด  40
 
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  27

บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จ�ากัด 25

บริษัท  แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ�ากัด 32

บริษัท  สยาม คาวาชิม่า จ�ากัด 49

บริษัท สยาม โอกิทานิ จ�ากัด 50
 
บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด 22

บริษัท  สวารินทร์ จ�ากัด 51

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 19
 
บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จ�ากัด  33
 
บริษัท  อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน) 15

บริษัท  อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล  18

 คอมเพล็กซ์ จ�ากัด 

บริษัท  เอเซีย รีไฟนิ่ง จ�ากัด  28

บริษัท  เอ็ม พร็อฟ จ�ากัด 42

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 21
 
บริษัท  เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์ จ�ากัด 35

บริษัท  โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 39

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ล.โลหะการธุรกิจ  34

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ 45

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอส.เค.อินเตอร์ เคมิคอล 48 
 



53  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

1. จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2. บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จ�ากัด                      

3. บริษัท คิวมิวเลท พลัส จ�ากัด                      

4. บริษัท เค.พี.เอส.รีไซเคิ้ล จ�ากัด                          

5. บริษัท แคลกอน คาร์บอน (ประเทศไทย) จ�ากัด             

6. บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จ�ากัด                    

7. บริษัท ไจก้า เวส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด                       

8. บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จ�ากัด                             

9. บริษัท ที.พี.พี (1998) จ�ากัด                          

10. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน)              

11. บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด           

12. บริษัท ธง ไฮ่ เทรดดิ้ง จ�ากัด                              

13. บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จ�ากัด                     

14. บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จ�ากัด            

15. บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ�ากัด            

16. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

17. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด             

18. บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จ�ากัด       

19. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน)                      

20. บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จ�ากัด                    

21. บริษัท ปัญญารักษา จ�ากัด                           

22. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด                         

23. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด โรงงานเขาวง                 

24. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โรงงาน 3             

25. บริษัท พลูตาหลวงรีไซเคิล จ�ากัด                    

26. บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด                       

27. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด            

28. บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จ�ากัด                                

29. บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จ�ากัด                    

โรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรจัดกำรของเสีย ประจ�ำปี 2556 
ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

ขอขอบคุณ
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30. บริษัท มังกร อะลูมิเนียม จ�ากัด                     

31. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ากัด (สาขาชลบุรี)    

32. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ�ากัด (สาขาอยุธยา)   

33. บริษัท เมกา รีซอร์สเซส จ�ากัด                      

34. บริษัท เมทเทิลคอม จ�ากัด                           

35. บริษัท ไมด้า วัน จ�ากัด                                   

36. บริษัท รวยพูนทรัพย์ จ�ากัด                                 

37. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด                             

38. บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จ�ากัด                

39. บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ�ากัด    

40. บริษัท สยาม คาวาชิม่า จ�ากัด                      

41. บริษัท สยาม โอกิทานิ จ�ากัด                        

42. บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด     

43. บริษัท สวารินทร์ จ�ากัด                             

44. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)                      

45. บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จ�ากัด                       

46. บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน)                            

47. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด        

48. บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จ�ากัด

49. บริษัท เอ็ม พร็อฟ จ�ากัด                                 

50. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด                   

51. บริษัท เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์ จ�ากัด                  

52. บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด   

53. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ล.โลหะการธุรกิจ                        

54. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ                                         

55. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอส อาร์ ไอ เมททัล โปรดักส์             

56. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอส.เค.อินเตอร์ เคมิคอล                 
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 ประธานกรรมการ นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล

  ผู้อ�านวยการส่วนอนุญาตการประกอบการ

คณะกรรมกำรประสำนและรับมอบงำนโครงกำร

 กรรมการ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์

  ผู้อ�านวยการส่วนก�ากับประกอบการและการขนส่ง

  นายธวัช ศิริวัฒน์ 

  ส่วนก�ากับประกอบการและการขนส่ง

  นางสาวภัสราพร พลับเจริญสุข

  ส่วนวิชาการและการก�ากับข้อมูลกากอุตสาหกรรม 

  นางสาวไอศิกา นาคสินไพศาล

  ส่วนก�ากับประกอบการและการขนส่ง

  นางสาวจิตติยา ชูทอง

  ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  

  นายณัฐวุฒิ พร้อมมูล

  ส่วนก�ากับและตรวจสอบโครงการ  

 กรรมการและเลขานุการ นายพิศิษฐ รัตนธนาฤกษ์

  ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา

  ส่วนวิชาการและการก�ากับข้อมูลกากอุตสาหกรรม 



56  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2556

บันทึก



สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2202 4167, 0 2202 4168
โทรสาร : 0 2354 1639, 0 2202 4003
เว็บไซต์ : www.diw.go.th/iwmb

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่




