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โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ปีงบประมำณ 2553-2558

 หมายเหต ุ: ทอง* คือ ปีทีไ่ด้รบัการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได้รับรางวลัระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง 3 ปี

 ประเภทกิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา
	 1.	บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	 น.101-1/2547-ญนป.	 เงิน	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง

 ประเภทกิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา
	 2.	บริษัท	อัคคีปราการ	จ�ากัด	(มหาชน)	 น.101-1/2544-นนป.	 -	 -	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง*

	ประเภทกิจกรรมเผาของเสียร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
	 3.	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)	 3-101-1/45สบ	 -	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง
	 4.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด	 3-101-1/44สบ	 -	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง
	 5.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	โรงงานเขาวง	 3-101-2/45สบ	 -	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง
	 6.	บรษิทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จ�ากดั	(มหาชน)	โรงงาน	2	 3-101-2/44สบ	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง*	 -	 ทอง
	 7.	บรษิทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จ�ากดั	(มหาชน)	โรงงาน	3	 3-101-3/44สบ	 -	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง

 ประเภทกิจกรรมปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
	 8.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		 3-101-1/47	 -	 เงิน	 -	 ทอง	 -	 -
 	 จ�ากัด	(มหาชน)
  
	ประเภทกิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
	 9.	บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)	 จ3-101-2/40สบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

	10.	บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล		 	น.105-1/2545-ญหช.	 เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 ทอง
  คอมเพล็กซ์	จ�ากัด

 ประเภทกิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย
	11.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		 3-105-14/47รบ	 	ทองแดง ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 -
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
12.		 บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)	 จ3-101-2/40สบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

	ประเภทกิจกรรมบ�าบัดน�้าเสียรวมส�าหรับน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
13.		 บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)		 3-101-2/38	 -	 เงิน	 เงิน	 -	 -	 -
14.		 บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		 3-101-1/47	 -	 -	 เงิน	 -	 -	 -
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	
15.		 บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)		 จ3-101-2/40สบ	 -	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง
16.		 บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)		 3-101-1/35ชบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวท�าละลายที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
17.		 บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ	 ทอง	 ทอง	 -	 ทอง	 ทอง	 -
18.		 บริษัท	รีฟายน์	เทค	จ�ากัด		 3-106-1/45สป	 ทอง	 -	 -	 -	 -	 -
19.		 บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด		 3-106-29/47ฉช	 	ทองแดง	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

20.		 บริษัท	เอเซีย	รีไฟนิ่ง	จ�ากัด		 3-106-2/46รย	 	ทองแดง เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

21.		 บริษัท	เอ็นไวรอนเมนทอล	รีคอฟเวอรี่	จ�ากัด	 3-106-9/47ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง						

     ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
 ชือ่โรงงาน   เลขทะเบยีนโรงงาน จดัการกากอตุสาหกรรมประจ�าปี
     2553 2554 2555  2556 2557 2558
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โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ปีงบประมำณ 2553-2558

     ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
 ชือ่โรงงาน   เลขทะเบยีนโรงงาน จดัการกากอตุสาหกรรมประจ�าปี
     2553 2554 2555 2556 2557 2558

หมายเหตุ : ทอง* คือ ปีทีไ่ด้รบัการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได้รับรางวลัระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง 3 ปี

 ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน�้ามันใช้แล้วโดยวิธีการกลั่น
22.		 บริษัท	ส.เจริญไทยรีไซเคิล	จ�ากัด		 3-106-2/45สค	 -	 -	 เงิน	 -	 -	 -

ประเภทกิจกรรมท�าสีน�้ามันหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ	จากน�้ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว
23.		 บริษัท	ฟิวชั่น	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 3-106-10/50ฉช	 -	 -	 -	 ทองแดง	 -	 เงิน

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)
24.		 บริษัท	ทีเออาร์เอฟ	จ�ากัด	 3-106-71/53สบ	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง ทอง
25.		 บริษัท	ฟอร์ซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 3-106-19/57ปท	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง
26.		 บริษัท	ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	 3-106-7/56ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง
27.		 บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	 3-105-1/45สบ	 -	 ทองแดง	ทองแดง	 ทองแดง เงิน เงิน   
	 	 (เอเซี่ยน)	จ�ากัด		
28.		 บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	 น.105-1/2545-ญหช.	 เงิน เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง* 
					คอมเพล็กซ์	จ�ากัด

ประเภทกจิกรรมท�าเชือ้เพลงิแข็งผสม	(Solid	Blending)
29.		 จีโอไซเคิล	สายงานธุรกิจ	 3-106-33/50สบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

	 	 ของบริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	
30.		 บริษัท	ทีเออาร์เอฟ	จ�ากัด	 3-106-71/53สบ	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง เงิน
31.		 บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	 น.101-1/2547-ญนป.	 -	 -	 -	 ทองแดง	 -	 ทอง
32.		 บริษัท	ฟอร์ซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 3-106-19/57ปท	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง
33.		 บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์		 3-105-1/45สบ	 -	 ทองแดง  ทองแดง ทองแดง เงิน เงิน
	 	 (เอเซี่ยน)	จ�ากัด		
34.		 บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล		 น.105-1/2545-ญหช.	 เงิน เงิน  ทองแดง ทอง ทอง ทอง
	 	 คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		
35.		 บริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	แอนด์	เอ็นไวรอนเมนทอล		 น.106-1/2556-ญหช.	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง
	 	 เซอร์วิส	จ�ากัด	
36.		 บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด		 3-106-41/53สบ	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 -

ประเภทกิจกรรมท�าเชื้อเพลิงทดแทน
37.		 บริษัท	106	สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	 3-105-55/49สป	 	ทองแดง เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

38.		 บริษัท	พีเอ็นทีเอ็ม	จ�ากัด	 3-106-8/52ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง
39.		 บริษัท	มหาชัยเอกศิริออยล์	จ�ากัด		 3-106-5/46สค	 	ทองแดง เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

40.		 บริษัท	วังจุฬา	ดีเวลลอปเมนท์	(2004)	จ�ากัด	 3-106-52/47อย	 	ทองแดง ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง
41.		 บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด	 3-106-29/47ฉช	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

42.		 บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด		 3-106-41/53สบ	 ทอง ทอง	 -	 ทอง	 -	 -

ประเภทกิจกรรมผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน
43.		 บริษัท	เซเม็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 3-106-20/49สบ	 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน
44.		 บริษัท	ทีเออาร์เอฟ	จ�ากัด	 3-106-71/53สบ	 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน
45.		 บริษัท	ฟอร์ซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 3-106-19/57ปท	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ปีงบประมำณ 2553-2558

6    

     ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
 ชือ่โรงงาน   เลขทะเบยีนโรงงาน จดัการกากอตุสาหกรรมประจ�าปี
     2553 2554 2555 2556 2557 2558

หมายเหต ุ: ทอง* คือ ปีทีไ่ด้รบัการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได้รับรางวลัระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง 3 ปี

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลเครื่องใช้ส�านักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องพิมพ์และตลับหมึก
46.		 บริษัท	ฟูจิ	ซีร็อกซ์	อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด		 น.106-1/2546-ญหช.	 ทอง ทอง	 -	 ทอง	 -	 ทอง

ประเภทกิจกรรมบดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว
47.		 บริษัท	ทีเอ็มซี	เมททัล	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด		 น.106-1/2552-นนป.	 -	 ทอง	 -	 ทอง	 -	 ทอง
48.		 บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 น.106-1/2555-ญหช.	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 ทอง
	 	 (สาขาชลบุรี)		
49.		 บริษัท	สยาม	คาวาชิม่า	จ�ากัด	 3-106-12/53ปท	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -

ประเภทกิจกรรมบดย่อยพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว
50.		 บริษัท	สุธีค้าถัง	2499	จ�ากัด	 จ3-53(9)-32/49สค		 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง

ประเภทกิจกรรมบดย่อยหลอดไฟ
51.		 บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 3-106-3/46รบ	 -	 -	 	ทองแดง  ทองแดง	 -	 -
52.		 บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	 น.105-1/2545-ญหช.	 เงิน ทอง	 -	 -	 ทอง ทอง
	 	 คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	   

ประเภทกิจกรรมบดย่อยกระป๋องสเปรย์
53.		 บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล		 น.105-1/2545-ญหช.	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 -	 -
	 	 คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	
 
ประเภทกิจกรรมสกัดแยกโลหะมีค่า
54.		 บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 น.106-1/2545-ญบว.	 -	 เงิน	 -	 ทอง	 -	 ทอง
	 	 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)		
55.		 บริษัท	สยาม	โอกิทานิ	จ�ากัด		 ข3-106-2/51อย	 -	 เงิน	 -	 -	 -	 -

ประเภทกิจกรรมซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์
56.		 บริษัท	เค.อาร์.ดี.	จ�ากัด		 จ3-64(1)-1/42สป	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 -	 -
57.		 บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ	 	ทองแดง ทอง ทอง	 -	 -	 -
58.		 บริษัท	สุธีค้าถัง	2499	จ�ากัด	 จ3-53(9)-32/49สค		 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน
59.		 บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด	 3-106-29/47ฉช	 	ทองแดง	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

60.		 บริษัท	เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์	จ�ากัด		 3-105-64/48ปจ	 -	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 -
61.		 บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล		 น.105-1/2545-ญหช.	 -	 -	 -	 -					ทองแดง ทองแดง
	 	 คอมเพล็กซ์	จ�ากัด
62.		 บริษัท	เอส.ซี.ควอลิตี้	แท้งค์	จ�ากัด	 จ3-64(1)-2/42สป		 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน
63.		 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ล.โลหะการธุรกิจ	 3-106-3/46สค	 	ทองแดง ทอง	 -	 เงิน						-						ทองแดง



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ปีงบประมำณ 2553-2558

7    

     ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
 ชือ่โรงงาน   เลขทะเบยีนโรงงาน จดัการกากอตุสาหกรรมประจ�าปี
     2553 2554 2555 2556 2557 2558

หมายเหตุ : ทอง* คือ ปีทีไ่ด้รบัการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได้รับรางวลัระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง 3 ปี

ประเภทกิจกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้ว
64.		 บริษัท	ไทย	นันเฟอรัส	เมทัล	จ�ากัด		 น.60-1/2542-ญกว.	 -	 เงิน	 -	 -	 -	 -
65.		 บริษัท	เบอร์กโซ่	เมตัลส์	จ�ากัด		 3-60-1/26สบ	 -	 เงิน เงิน	 ทอง	 -	 ทอง
66.		 บริษัท	ปัญญารักษา	จ�ากัด		 ส3-60-1/31กจ	 -	 เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

67.		 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	วงศ์ตระกูลโลหะกิจ		 3-60-1/25นฐ	 -	 -	 เงิน เงิน	 -	 -

ประเภทกิจกรรมหลอมโลหะที่มิใช่เหล็กเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
68.		 บริษัท	ที.เค.อินกอต	แอนด์	ลิเควทชั่น	จ�ากัด	 3-60-13/34สค	 -	 -	 -	 -	 	ทองแดง	 -
69.		 บริษัท	มังกร	อะลูมิเนียม	จ�ากัด		 จ3-60-2/49นฐ	 -	 -	 -	 เงิน	 -	 -
70.		 บริษัท	เมทเทิลคอม	จ�ากัด		 3-60-2/45ชบ	 -	 -	 -	 เงิน	 -	 ทอง
71.		 บริษัท	เอ็ม	พร็อฟ	จ�ากัด		 3-106-7/54ปจ	 -	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 เงิน
72.		 บริษัท	โอ.เอ็ม.	แมนูแฟคเจอริ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 น.60-1/2548-นปท.	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 ทอง

ประเภทกิจกรรมหลอมเศษเหล็กเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
73.		 บริษัท	นวโลหะอุตสาหกรรม	จ�ากัด		 3-59-1/35สบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*

74.		 บริษัท	พี.ซี.เอส.แมชีน	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	 3-59-17/56นม	 -	 -	 -	 -	 -	 	ทองแดง
75.		 บริษัท	ไอซิน	ทาคาโอก้า	ฟาวน์ดริ	บางปะกง	จ�ากัด		 น.59-4/2550-ญอน.	 -	 ทอง	 ทอง	 -	 -	 -

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลปรอทจากของเสียที่มีปรอทผสมอยู่
76.		 บริษัท	เบกีแมนน์	เมอร์คิวรี	เทคโนโลยี	แปซิฟิค	 น.106-1/2554-นนป.	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 ทอง
		 	 (บีเอ็มทีพี)	จ�ากัด		

ประเภทกิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
77.		 บริษัท	สยามเฆมี	จ�ากัด	(มหาชน)	 3-42(1)-1/14สป	 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน
78.		 บริษัท	อันชิ่ง	อินดัสทรี	จ�ากัด	 3-106-7/46สค	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง
79.		 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เอส.เค.อินเตอร์	เคมิคอล		 จ3-48(12)-1/44สค	 -	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 	ทองแดง

ประเภทกิจกรรมคืนสภาพกรดหรือด่าง
80.		 บริษัท	ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	 3-106-7/56ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง

ประเภทกิจกรรมกรองหรือแยกสิ่งปนเปื้อนจากน�้ามันพืชไม่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมอื่น
81.		 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ธนโชคน�้ามันพืช	(2012)	 3-106-26/48สค	 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน

ประเภทกิจกรรมขจัดความชื้นจากกากตะกอนโลหะหนักโดยการอบ
82.		 บริษัท	นิคส์	รีไซคลิง	แอนด์	เอ็กซ์ปอร์ต	จ�ากัด	 3-106-46/52รย	 -	 	ทองแดง  ทองแดง ทอง	 -	 เงิน

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



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 25588  

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม ปีงบประมำณ 2553-2558

 

     ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
 ชือ่โรงงาน   เลขทะเบยีนโรงงาน จดัการกากอตุสาหกรรมประจ�าปี
     2553 2554 2555 2556 2557 2558

หมายเหตุ : ทอง* คอื ปีทีไ่ด้รบัการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได้รับรางวลัระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง 3 ปี

 ประเภทกิจกรรมท�าสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนชีวภาพ
84.		 บริษัท	ไมโครไบโอเทค	จ�ากัด	(สาขาสุพรรณบุรี)	 จ3-43(1)-4/45สพ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง

	ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลแชมพู
85.		 บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด		 3-106-1/46รบ	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 -

	ประเภทกิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
	86.	บริษัท	กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	 จ3-105-77/52รย	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง
	87.	บริษัท	เค.รีไซเคิล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	 3-105-2/46นบ		 -	 -	 -	 -	 เงิน เงิน
	88.	บริษัท	พี	เค	สแครป	แอนด์	รีไซเคิล	เซอร์วิส	จ�ากัด	 3-105-136/47ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง
	89.	บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 น.106-1/2545-ญบว.	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 ทอง
	 	 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)	
	90.	บริษัท	เวิล์ด	เวสท์	จ�ากัด		 3-106-5/46รย	 ทองแดง  ทองแดง	 -	 -	 -	 -
	91.	บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด		 3-105-1/46รบ	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -
	92.	บริษัท	สยาม	คาวาชิม่า	จ�ากัด		 จ3-105-64/51ปท	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง
	93.	บริษัท	สยาม	โอกิทานิ	จ�ากัด		 ข3-105-128/48อย	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 -
	94.	บริษัท	สยามยูไนเต็ดรับเบอร์	จ�ากัด		 3-105-58/48นฐ	 -	 เงิน	 -	 -	 -	 -
	95.	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์		 3-105-1/45สบ	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 -
	 	 (เอเซี่ยน)	จ�ากัด	 	
	96.	บริษัท	สวารินทร์	จ�ากัด		 3-105-1/46สป	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 ทอง
	97.	บริษัท	โอกิทานิ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด		 น.105-3/2545-ญบว.	 ทอง ทอง	 -	 -	 -	 ทอง
	98.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด										 จ3-64(11)-1/38ฉช	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -
	 	 (สาขาเกตเวย์)		
	99.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด									 3-64-(11)-1/40ชบ	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -
	 	 (สาขาบ่อวิน)		
100.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด								 3-105-74/48ชบ	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -
	 	 (สาขาพานทอง)	
	101.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด							 จ3-64(11)-1/46รย	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -
	 	 (สาขามาบตาพุด)	
	102.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด		 3-64(11)-1/36สป	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -
	 	 (สาขาส�าโรง)	
103.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด		 3-105-144/47อย	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -
	 	 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)	
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ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 เผาของเสียจากมูลฝอยชุมชน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย  เช่น 

สนิค้าหมดอายหุรอืสนิค้าทีไ่ม่ผ่านมาตรฐานการผลติ, กระดาษ, บรรจภุณัฑ์, กากตะกอน

จากระบบบำาบดันำา้เสยี, เศษพลาสตกิ, เศษยาง  และนำา้เสยีอตุสาหกรรมทีไ่ม่เป็นอนัตราย 

เป็นต้น

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ใช้ระบบเตาเผาชนิดที่ใช้ทรายเป็นตัวกลางนำาความร้อน (Fluidized Bed) โดย

นำาความร้อนที่ได้มาผลิตเป็นไอนำ้าและกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัทฯ ดำาเนินการให้บริการด้านการกำาจัด 

ขยะมูลฝอยและของเสียจากผู้ประกอบการ  

ทั่วประเทศ  โดยใช้เตาเผาชนิดที่ใช้ทรายเป็น

ตัวกลางนำาความร้อน หรือ Fluidized Bed 

ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการกำาจัด 

ขยะมูลฝอยและกากของเสีย  โดยเปลี่ยนจาก

การทิ้งแบบเทกองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการเผา

โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นโครงการนำาร่อง

ในการนำาขยะมูลฝอยและของเสียกลับมา

ใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน โดยเริ ่มให้

บริการจัดเก็บ ขนส่งของเสียเพือ่ทำาการกำาจัด 
อย่างถูกสุขลักษณะเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 สามารถรองรับปริมาณขยะที่ต้องใช้ในการเดินระบบเตาเผาประมาณ 

100 ตัน/ต่อวัน ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการเกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว, ล้างภาชนะ

ปนเปื้อน, ผลิตเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เลขทะเบียนโรงงาน  :  น.101-1/2547-ญนป.   เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-075800102
ที่ตั้งโรงงาน        : เลขท่ี 965 หมู่ที ่2 ซอย 3 นคิมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุวทิ ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมอืง จังหวดัสมุทรปราการ 10280
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขท่ี 965 หมู่ที ่2 ซอย 3 นคิมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุวทิ ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมอืง จังหวดัสมุทรปราการ 10280
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0 2709 2546
หมายเลขโทรสาร : 0 2709 2547
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : pornniyom.sarika@wms-thailand.com
เว็บไซต์ : www.wms-thailand.com

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด
Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา
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ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียไม่อันตราย ได้แก่ เศษยางล้อ, เศษกระดาษ, เศษผ้า และเศษพลาสติก  

 ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี 

   กากของเสียอันตราย ได้แก่ เศษผ้าเป้ือนน้ำามันหรือจาระบี, เศษผ้า, เศษกระดาษ, 

 เศษพลาสติกที่ปนเปื้อนสารเคมี,  น้ำาปนเปื้อนน้ำามันที่เสื่อมสภาพหรือใช้งานแล้ว,

 กากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย, ฝุ่นจากระบบบำาบัดมลพิษอากาศ, ฝุ่นจาก

 การขัดเจียร, ฝุ่นเหล็ก และฝุ่นทราย

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำากากของเสียมาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์โดย

การเผาในหม้อเผาซีเมนต์ (Cement kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,450 องศาเซลเซียส

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)

ก่อตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ขึ้นในปี พ.ศ. 2533 

ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับต้น

ของประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 

บริษัทฯ  ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ให้ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม 

โดยเป็นการนำาเอากากอุตสาหกรรมทั้งประเภท

ของแข็งและของเหลวมากำาจัดด้วยวิธีการเผา 

ในหม้อเผาปูนซีเมนต์ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,450 

องศาเซลเซียส  ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณการกำาจัด

กากของเสียในการกำาจัดได้ 550,000 ตัน/ปี   

กระบวนการกำาจัดกากอุตสาหกรรมสามารถดำาเนินควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิต

คุณภาพปูนซีเมนต์และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-1/45สบ     เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-056200041 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
ที่ตั้งสำานักงาน :  เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
หมายเลขโทรศัพท์  :  0 2213 1039, 0 2285 5090  
หมายเลขโทรสาร  :  0 2213 1035, 0 2213 1038 
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ :  env_sbtpipl@yahoo.com   
เว็บไซต์   : www.tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)
TPI Polene PLC.

ประเภทกิจกรรมเผาของเสียร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมเผาของเสียร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียที่เป็นของเหลว (Liquid Waste) เช่น น้ำาเสียปนเปื้อนน้ำามัน

 (Aqueous Waste), น้ ำามันใช้แล้ว (Used Oil)

   กากของเสียที่เป็นของแข็ง (Solid Waste) เช่น เชื้อเพลิงทดแทนชนิดของแข็ง 

 (Solid Alternative Fuels), ยางย่อยจากภายนอก, เศษผ้าปนเปื้อนน้ำามัน

 และกากของเสียปนเปื้อนอื่นๆ (Contaminated Waste) 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี

 นำากากของเสยีมาใช้เป็นพลงังานและวตัถุดบิทดแทนในกระบวนการผลติปนูซีเมนต์ 

โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์ (Cement Kiln) ท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 1,450 องศาเซลเซยีส 

สามารถกำาจัดโลหะหนักได้โดยไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด 

เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของ SCG ดำาเนินการ

ตามหลักอุดมการณ์ 4 โดยให้ความสำาคัญต่อ

การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และได้มาตรฐานระดับ

สากล เช่น มอก./ISO 9000, ISO 14001,          

TIS 18001, มอก. 17025, ISO 50001 และ

มาตรฐานนานาชาติ เช่น CE Mark ได้รับรางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม การบริหาร

คุณภาพความปลอดภัย และในปี พ.ศ. 2553  

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-1/44สบ       เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-0562000017 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ตำาบลบ้านป่า อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
ที่ตั้งสำานักงาน :  เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ตำาบลบ้านป่า อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
หมายเลขโทรศัพท ์ : 036 240 000 
หมายเลขโทรสาร  :  036 240 099 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :  wiraje@scg.co.th  
เว็บไซต์   :  www.scg.co.th

ไดรั้บรางวัลอุตสาหกรรมยอดเย่ียม (Prime Minister Industry Award) ตลอดจนรางวัล  TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญ่ีปุ่น
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
The Siam Cement (Ta Luang) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมเผาของเสียร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-2/45สบ     เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-0105541068630
ที่ตั้งโรงงาน   : เลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ตำาบลเขาวง อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
ที่ตั้งสำานักงาน    : เลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ตำาบลเขาวง อำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
หมายเลขโทรศัพท์ : 036 218 400
หมายเลขโทรสาร   : 036 334 710, 036 351 216
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : info@cementhai.co.th
เว็บไซต์  : www.scg.co.th
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด 
โรงงานเขาวง เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของ SCG 
ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ. 2533 เป็นโรงงานที ่มี
หม้อ เผาที่ ใหญ่ ท่ี สุด เป็นรายแรกของโลก
และมีการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาควบคุม
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ทำาให้สามารถควบคุมคุณภาพได้
อย่างถูกต้อง แม่นยำา รวดเร็ว และสม่ำาเสมอ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล เช่น ISO 9001, ISO/IEC 17025 
และมาตรฐานที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานภายนอก เช่น ปี พ.ศ. 2552 
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี ่ยม (Prime 

Minister Industry Award), ปี พ.ศ. 2557 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Network) ตลอดจน รางวัล Excellence in
Consistent TPM จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยคำานึงถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคมเป็นส่วนรวม  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยงานในชุมชน
รอบโรงงานตามโอกาส เช่น การทำาชุมชนสัมพันธ์ โดยพนักงานมีส่วนร่วม หรือ OCOP เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Total Employee 
Involvement) และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียท่ีเป็นของแข็ง (Solid Waste) เช่น เศษผ้าเป้ือนน้ำามัน, ตะกอนน้ำาเสีย,
 เศษกระเบื้อง, ฝุ่นสนิม และกากของเสียปนเปื้อนอื่นๆ เป็นต้น

   กากของเสียที่เป็นของเหลว (Liquid Waste) เช่น น้ำามันใช้แล้ว (Used Oil)

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   ระบบการจัดการบาร์โค้ด เพื่อตรวจติดตามการรับเข้าและกำาจัดของเสีย 

   ระบบการลำาเลียงกากของเสียด้วยลิฟท์ (Waste Lift) เพื่อขนส่งกากของเสีย 

 เข้ากระบวนการเผา

   อุณหภูมิในการผลิตปูนเม็ดท่ีสูงมากกว่า 1,450 องศาเซลเซียส สามารถเผาทำาลาย
 กากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำาลายสารอินทรีย์ในกากของเสียได้อย่างสมบูรณ์
  และไม่มีกากขี้เถ้าเหลือที่จะต้องนำาไปกำาจัดอีก 



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
  ของเสียที่สามารถรับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนหรือเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา

ปูนซีเมนต์ ได้แก่

    กากของเสียประเภทของแข็ง เช่น ดินโคลน, เรซ่ิน, ฝุ่นเหล็ก, ตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีใช้แล้ว 

  เถ้าลอย, เถ้าหนัก, ทรายปนเป้ือน และเศษผ้าปนเป้ือน เป็นต้น

    กากของเสียประเภทของเหลวและกึ่งแข็งกึ่งเหลว เช่น ตะกอนจากระบบบำาบัด

   น้ำาเสีย, โคลนจากการขุดเจาะ, ตะกอนปนเปื้อนน้ำามัน และโคลนปนเปื้อนน้ำามัน 

  เป็นต้น

    ขยะชุมชนท่ีคัดแยกแล้ว เช่น พลาสติก, กระดาษ, ยาง และไม้ เป็นต้น

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำากากของเสยีมาใช้เป็นพลงังานและวัตถดุบิทดแทนในกระบวนการผลิตปนูซเีมนต์ 

โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์ (Cement Kiln) ท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 1,450 องศาเซลเซยีส 

สามารถกำาจัดโลหะหนักได้โดยไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 2
Siam City Cement PLC. (Plant 2)

ประเภทกิจกรรมเผาของเสียร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-101-2/44 สบ     เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-056200090 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
หมายเลขโทรศัพท์  : 1732 กด 6
หมายเลขโทรสาร  : 0 2797 7000 ต่อ 5900
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : INSEE Ecocycle@sccc.co.th 
เว็บไซต์  : www.INSEE Ecocyclethailand.com
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)

โรงงาน 2 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นบริษัท 

ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ช้ันนำารายใหญ่ของประเทศ 

บริษัทฯ  มีความมุ ่งมั ่นที ่จะพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

มากท่ีสุดรวมถึงการดูแลเอาใจใส่ด้านการจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย โดยได้นำาระบบมาตรฐานสากล 

ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 

เข้ามาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กร

เพื่อสร้างความเช่ือม่ันและความไว้วางใจให้กับ  

ผู้มาใช้บริการมากท่ีสุด



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 3
Siam City Cement PLC. (Plant 3)

ประเภทกิจกรรมเผาของเสียร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
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ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ น้ำามันหล่อลื่น, จาระบี, ตัวทำาละลายต่างๆ, 
 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้, พาเลทไม้, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุ 
 ผสม, ถุงบรรจุกาว (พลาสติก), กากหมึกพิมพ์, ถุงปูน, สายพานเก่าและยางเก่า,
 ถุงกรองฝุ่น, ทรายซับน้ำามัน, ขี้เลื่อยซับน้ำามัน, เศษสายไฟและเปลือกสายไฟ,
 พาเลทพลาสติก, ผ้าเปื้อนน้ำามัน และขยะทั่วไป
   ขวดแก้วสารเคมีและสารดูดความชื้น (Silica Gel)
   ฝุ่นปูนผง, ก้อน และวัสดุทนไฟ (อิฐทนไฟ)

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำากากของเสียมาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 
โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์ (Cement kiln) ท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 1,400 องศาเซลเซียส 
สามารถกำาจัดสารไดออกซินท่ีอยู่ในเช้ือเพลิงประเภทพลาสติกจะสลายตัวท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 
800 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเหลือท้ิงสามารถนำากลับไปผลิตกระแสไฟฟ้า ลดต้นทุน
การผลิต และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เพ่ือให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-3/44 สบ     เลขประจำาตัว 13 หลัก :  DIW-D-056200108
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 กิโลเมตรที่ 129 ถนนมิตรภาพ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
ที่ตั้งสำานักงาน :  เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 กิโลเมตรที่ 129 ถนนมิตรภาพ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
หมายเลขโทรศัพท์  :  036 240 930 ต่อ 5991 หรือ 1732 กด 6 
หมายเลขโทรสาร  : 0 2797 7000 ต่อ 5900 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :  inseeecocycle@sccc.co.th
เว็บไซต์ :  www.siamcitycement.com

ธรรมชาติ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนเชื้อเพลิงของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) 

โรงงาน 3 เร่ิมประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพ

ของเสียรวม (บำาบัดหรือกำาจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ทั ้งของเสียประเภทของแข็ง ของเหลว และ

ของแข็งก่ึงของเหลว เช่น น้ำามันหล่อล่ืน, Biomass,

เศษกระดาษ, เศษผ้า และขยะสำานักงาน เป็นต้น) 

โดยกระบวนการใช้ความร้อนเผาในเตาเผาซีเมนต์ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงในปัจจุบัน เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการนำามาทดแทนเชื้อเพลิงหลัก 

คือ ถ่านหิน และน้ำามนัเตา ช่วยส่งเสริมการลด

มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร 



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 15  

ประเภทของกากเสียที่รับดำาเนินการ
 น้ำาเสียปนเปื้อนกรด-ด่าง และน้ำาจากกระบวนการผลิตที่มีการปนเปื้อน

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยีี
 นำานำ้าเสียที่มีการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตราย จากโรงงานอุตสาหกรรมมาเข้าสู่
กระบวนการบำาบัดนำ้าเสียทางเคมี  (Chemical Treatment)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน)
Better World Green PLC.

ประเภทกิจกรรมบำาบัดน้ำาเสียรวมสำาหรับน้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

    บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) 

จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์เป็นนิติบุคคล  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 

800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน)      

มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม      

ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดสระบุรี โดยประกอบธุรกิจบริหาร

จัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามท่ีได้

รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นโรงงานลำาดับท่ี 101 ให้บริการปรับคุณภาพ

ของเสียรวมและรับฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ               

ที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายและไม่เป็น
ของเสียอันตรายรวมถึงรับบำาบัดน้ำาเสียรวม นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครืออีก 4 บริษัท ที่สนับสนุนการให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่

    บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำากดั เป็นผูแ้ทนในการจดัการกากของเสยีเข้าสูเ่ตาเผาซเีมนต์และเตาเผาอตุสาหกรรมอืน่ๆ
    บริษัท เอิร์ทเท็ค เอ็นไวรอนเมนท์ จำากัด เป็นผู้แทนในการนำากากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

    บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำากัด ดำาเนินธุรกิจรถขนส่งและภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม

    บริษัท อัคคีปราการ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินการเผาทำาลายกากอุตสาหกรรมในเตาเผากากอุตสาหกรรมอันตราย

เลขทะเบียนโรงงาน : จ3-101-2/40สบ      เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-056200025
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ตำาบลห้วยแห้ง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 2674/1 หมู่ที่ 2 ซอยไดร์ฟอิน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0 2731 0080-1, 0 2731 1815 
หมายเลขโทรสาร : 0 2731 2574, 0 2731 3532
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : betterworldgreen@betterworldgreen.com
เว็บไซต ์ : www.betterworldgreen.com
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ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   ของเสียไม่อันตราย ได้แก่ ขยะทั่วไปที่ไม่มีสารเป็นอันตรายปนเปื้อนและสินค้า 

 หมดอายุหรือสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต

   ของเสียอันตราย  ได้แก่  ภาชนะปนเปื้อน, วัสดุปนเปื้อน, นำ้ามันใช้แล้ว, กระป๋อง 

 และขวดสเปรย์ที่ไม่ใช้แล้ว, หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   ฝังกลบขยะทีไ่ม่เป็นอนัตรายโดยใช้หลุมฝังกลบแบบปลอดภยั (Secured Landfill)

   ทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)  จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำาหรับโรงงาน 

 ผลิตปูนซีเมนต์

   บดย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์

   ล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยนำ้าร้อน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล 

คอมเพล็กซ์ จำากัด หรือ เอสเบค (ESBEC) 

บริหารงานโดย บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม 

จำากัด (WMS) ได้รับการพัฒนาขึ ้นเพื ่อเพิ ่ม

ขีดความสามารถในการจัดการกากของเสีย  

ของประเทศ ซ่ึงมีปริมาณสูงข้ึนเน่ืองจากการเจริญ

เติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้  บริษัทฯ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตนิคม 

อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  ซึ่งมีการดำาเนินงาน

อย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานสูงสุดทั้งของไทย

และสากล เช่น US-EPA และ EU ที่ยอมรับกัน

โดยท่ัวไปเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการท้ังภายในประเทศและบริษัทต่างชาติ 

เลขทะเบียนโรงงาน  : น.105-1/2545-ญหช.    เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-050900091 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
หมายเลขโทรศัพท์  : 038 346 364-7  
หมายเลขโทรสาร  : 038 346 368 
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : info@wms-thailand.com
เว็บไซต์  : www.wms-thailand.com

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด
Eastern Seaboard Environmental Complex Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยหลอดไฟ ทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) และซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) 

จำากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา) ก่อตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ. 2543 ประกอบกิจการคัดแยก รีไซเคิลวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้วที่มีโลหะมีค่าเพื่อการค้าการส่งออก 

และนำาเข้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ 

กับการรักษาส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิต เช่น การใช้ระบบบำาบัดน้ำาเสีย

และระบบบำาบัดอากาศที ่ม ีความทันสมัย

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศ

ญ่ีปุ่น เพ่ือสร้างความม่ันใจในความสามารถของ

การควบคุมมลภาวะทั้งทางน้ำาและทางอากาศ

ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำาระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 มาใช้ในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการดำาเนินกิจการภายใน

องค์กร

ประเภทของกากเสียที่รับดำาเนินการ

   วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

   ฟิล์มเอ็กซเรย์

   ชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   วัสดุอื่นๆ ที่มีโลหะมีค่า   

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี

 สะสม คัดแยก แบ่งบรรจุวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วด้วยกระบวนการทางกายภาพสกัด

และถลุงโลหะมีค่าด้วยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี

เลขทะเบียนโรงงาน : น.106-1/2545-ญบว.      เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-057000028
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 148 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำาบลบ้านเลน อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 148 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำาบลบ้านเลน อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
หมายฟเลขโทรศัพท์  :  035 729 001-6  
หมายเลขโทรสาร  : 035 729 007-8 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :  ikeda-m@matsuda-sangyo.co.jp, porntip-c@matsuda-sangyo.co.th 

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya Branch)

ประเภทกิจกรรมสกัดแยกโลหะมีค่า

MATSUDA   
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ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลเครื่องใช้สำานักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์และตลับหมึก          

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 เครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสารและตรวจสอบสภาพเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
   บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด

ได้ก่อตั้งขึ ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 

โดยทำาการรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่ใช้แล้ว       

ของฟูจิ ซีร็อกซ์ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ 

และตลับหมึกจาก 9 ประเทศ รวมทั้งภูมิภาค   

ในเขตพ้ืนท่ีเอเชียแปซิฟิก แล้วนำามาแยกช้ินส่วน 

ออกเพื่อจัดแยกประเภททั้งหมด 88 ประเภท          

มีทั้งเหล็ก, อลูมิเนียม, เลนส์, แก้ว และทองแดง 

เพื่อนำามาแปรรูปให้หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม ่

นับต้ังแต่ช่วงเวลาท่ีดำาเนินการจนกระท่ังในเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วประมาณ 131,000 หน่วย ซึ่งสามารถนำาทรัพยากรเหล่านั้นมารีไซเคิลได้ถึง 21,200 ตัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ

การรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW Awards) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนโรงงาน : น.106-1/2546-ญหช.   เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-050900018 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ที่อยู่สำานักงาน :  เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา 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 จำากัด
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) 

จำากัด เป็นบริษัทรับจัดการเศษของผลิตภัณฑ์

วัสดุในทางอุตสาหกรรมที ่ไม่ใช้แล้วจำาพวก

เศษวัสดุช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เศษช้ินส่วนอุปกรณ์ 

สารก่ึงตัวนำาอิเล็กทรอนิกส์ และเศษโลหะ เช่น 

แผ่นปริ้นท์ (PCB), แผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC), 

โลหะเคลือบทองคำา, เงิน, พาราเดียม, ทองแดง, 

ทองเหลือง ฯลฯ มาผ่านกระบวนการคัดแยก

และบดย่อยเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ ทำาให้มีการใช้

ทรัพยากรที่มีค่าซึ่งมีอยู่จำานวนจำากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  พร้อมท้ังรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด (สาขาชลบุรี)
Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd. (Chonburi Branch)

ประเภทกิจกรรมบดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

   เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำา

   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

   โลหะต่างๆ

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 บดย่อยเศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำา

อิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียนโรงงาน  : น.106-1/2555-ญหช.    เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-120900048
ที่อยู่โรงงาน : เลขที่ 41/24 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ที่อยู่สำานักงาน : เลขที่ 41/24 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หมายเลขโทรศัพท ์ : 038 345 327-29 ต่อ 104  
หมายเลขโทรสาร   : 038 345 009
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : iwamoto-t@matsuda-sangyo.co.jp, sineenart-f@matsuda-sangyo.co.th
เว็บไซต ์ : www.matsuda-sangyo.co.jp

ให้ดีต่อไป ด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการมุ่งมั่นและพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง จึงได้นำาระบบ

บริหารงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกกิจกรรม เพ่ือสร้างความม่ันใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

บนพื้นฐานของการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย 



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 255820  

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ประเทศไทย) จำากัด
TMC Metal (Thailand) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมบดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ

 ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) ท่ีไม่ได้มาตรฐาน  

แผ่นปร้ินท์วงจร (PCB), เศษตะก่ัว, แผงวงจรท่ีมีอุปกรณ์ต่างๆ  ติดต้ังอยู่ และฟิล์มถ่ายภาพ 

เป็นต้น 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 บดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว  

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล จำากัด ก่อตั้งขึ้น 

เมื ่อปี พ.ศ. 2530 ที่ Kaohsiung County 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยประกอบกิจการ 

รีไซเคิลเศษโลหะและเศษวัสดุจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำา, 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์

ท่ีเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเส่ือมสภาพ

การใช้งานแล้ว ซึ่งมีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบ

อยู่เพื่อให้สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญและตระหนัก

ถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั ่น

เลขทะเบียนโรงงาน : น.106-1/2552-นนป.      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-095800033
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 730 เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 730 เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 2710 6580, 0 2710 6581, 081 5512 104
หมายเลขโทรสาร :  0 2710 6582
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ : patrick.karuna@tmc-metal.com
เว็บไซต์ : www.tmc-metal.com

และเข้มงวดกับกฎระเบียบเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่พันธมิตรทางการค้า สามารถนำาพาธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำาเร็จและไม่ก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบของเรา



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 21  

บริษัท แคลกอน คาร์บอน (ประเทศไทย) จำากัด
Calgon Carbon (Thailand) Co., Ltd. 

ประเภทกิจกรรมคืนสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 ถ่านกัมมันต์ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน (Spent Activated Carbon) 
 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ใช้ความร้อนกระตุน้ให้ถ่านกมัมนัต์ทีถู่กใช้งานมาแล้วเกดิรพูรนุโดยให้สิง่ทีป่นเป้ือน
มากับถ่านกัมมันต์ถูกดูดซับและหลุดออกจากรูพ   รุน แล้วนำาถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการฟื้นฟู 
ประสิทธิภาพกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท แคลกอน คาร์บอน (ประเทศไทย) 

จำากัด ประกอบกิจการเก่ียวกับการนำาถ่านกัมมันต์ 

ที่ใช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม

เพื่อนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ปัจจุบันมีกำาลัง

การผลิตประมาณ 200 ตัน/ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ 

มีความมุ่งม่ันในการให้บริการและคำานึงถึง    

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ  ภายใต้

การดำาเนินงานตามมาตรฐานสากลด้วยระบบ  

การจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2004 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ 
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ CSR-DIW for Beginner และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 และด้วยนโยบายของ 

บริษัทฯ ท่ีมีความมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ จึงทำาให้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับ 

จากลูกค้าเป็นอย่างดี

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-34/48นม     เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-062100011
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 67/1 หมู่ที่ 2 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำาบลหนองบัวศาลา อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 334 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
หมายเลขโทรศัพท์  :  044 327 553
หมายเลขโทรสาร :  044 327 553
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :  envi_engineer@calgon-carbon.com, carboncalgon@gmail.com
เว็บไซต์  :  www.calgon-carbon.com



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 255822  

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

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลปรอทจากของเสียที่มีปรอทผสม

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากตะกอนปนเปื้อนปรอท (Mercury Sludge and Sand) ตัวกรองจากระบบ
บำาบัดอากาศปนเป้ือนปรอท (Filter), อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลปนเป้ือนปรอท    
(Used PPEs), ตัวเร่งปฏิกิริยาปนเป้ือนปรอท (Spent Mercury Removal Catalyst) 
รวมถึงของใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตปรอทและปรอทชนิดเหลว (Used Produced 
with Mercury and Liquid Mercury)

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลย ี
   เศษเหลก็จากวสัดกุ่อสร้างของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปรอท จดัเกบ็ในห้องล้าง  
 อัดฉีดนำ้าแรงดันสูง  (High Pressure Room)  หรืออาคารคลังสินค้า
   วัสดุขนาดเล็กที่จะนำาเข้าหน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit)  
 เพื่อสกัดสารปรอท เช่น เศษวัสดุจากการขุดเจาะปิโตรเลียม ผงฟลูออเรสเซนต์  
 และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว จัดเก็บในถังบรรจุขนาด 60, 120 หรือ 200 ลิตร  
 หรือจัดใส่ถุงพลาสติกหนา 
   อุปกรณ์ปนเปื้อนท่ีจะนำาเข้าหน่วยล้างอัดฉีดนำ้าแรงดันสูง เช่น ท่อและวาล์วจาก 
 พื้นที่ผลิตก๊าซธรรมชาติ  จัดเก็บในห้องล้างอัดฉีดนำ้าแรงดันสูง (High Pressure  
 Room) หรืออาคารคลังสินค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี 
แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จำากัด เป็นโรงงานรีไซเคิล 
ลำาดับท่ี 106 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสกัดสารปรอทเพื่อนำา 
กลับมาใช้งานใหม่  ซึ่งได้ดำาเนินการในประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ มานานถึง 8 ปี และได้รับการรับรอง 
มาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ  
OHSAS 18001 ซึ่งประสบผลสำาเร็จและได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าหลายบริษัท เช่น Chevron  
Thailand, PTTEP, JMC, GAZ Du France 
โดยใช้กระบวนการกลั่นสุญญากาศ (Vacuum 
Distillation)  ซึ่งใช้สภาวะสุญญากาศเหนี่ยวนำา 
ให้ เกิดการระเหยและแยกตัวออกจากกัน

ซึ่งเป็นวิธีทางกายภาพและจะเกิดการควบแน่นต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการในการล้างทำาความสะอาดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ปนเปื้อน
ปรอท โดยใช้เทคนิคการล้างอัดฉีดน้ำาแรงดันสูง (High Ppressure Water Jets) ในสถานที่เฉพาะซึ่งมีการควบคุมและดักจับปรอทจาก
กระบวนการล้างดังกล่าว น้ำาจากการล้างจะถูกบำาบัดด้วยระบบบำาบัดน้ำาเสียซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะของโครงการและนำากากตะกอนจาก
ระบบบำาบัดน้ำาเสียดังกล่าวมาสกัดสารปรอทเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง

เลขทะเบียนโรงงาน  : น.106-1/2554-นนป.      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-25800011
ที่ตั้งโรงงาน : เลขท่ี 967 หมู่ท่ี 4 นคิมอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิทสายเก่า ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ 10280
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขท่ี 967 หมู่ท่ี 4 นคิมอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิทสายเก่า ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ 10280
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0 2709 6725 
หมายเลขโทรสาร  : 0 2709 6725 ต่อ 16
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : info@bmt-begemann.co.th, sales@bmt-begemann.co.th
เว็บไซต์ : www.bmt-begemann.nl
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บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำากัด
S. kanok Environmental Management Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมคืนสภาพกรดหรือด่าง และทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กรดเสื่อมสภาพ เช่น กรดซัลฟูริค, กรดไฮโดรคลอลิค และกรดไนตริค เป็นต้น

   น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้ว, น้ำาปนเปื้อนน้ำามัน และตัวทำาละลายใช้แล้ว 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   นำาสารละลายประเภทกรดเสื่อมสภาพมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม 
 เพื่อนำากรดกลับมาใช้ใหม่ (Acid Recovery)

   ทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท ส.กนกการจัดการส่ิงแวดล้อม จำากัด  

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 25 ไร่ ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการประเภท 106 โดยประกอบ

ธุรกิจนำา ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไ ม่ใช้แล้วจาก

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทกรดเสื่อมสภาพ

สารละลายหรือเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ ตามที่

ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำามา

เข้ากระบวนการเพื่อนำากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  

ซึ่งทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงการให้

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-7/56ชบ      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-130900046
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ่อกวางทอง อำาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  20270
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ่อกวางทอง อำาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  20270
หมายเลขโทรศัพท์  : 092 8266 451, 092 4649 142  
หมายเลขโทรสาร  : 034 325 863 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ : sakesan21@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.Thaiwastecenter.com

บริการตามแนวทางการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนรอบโรงงาน



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558

บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำากัด
Nics Recycling & Export Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมขจัดความชื้นจากกากตะกอนโลหะหนักโดยการอบ

24  

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-46/52รย    เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-104800016
ที่ตั้งโรงงาน   : เลขที่ 39/16 ถนนเสริมสุวรรณ ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ที่ตั้งสำานักงาน   : เลขที่ 155/44 หมู่ที่ 2 ตำาบลทับมา อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
หมายเลขโทรศัพท ์ : 038 034 120
หมายเลขโทรสาร    : 038 034 122
อิเล็กทรอนิกส์เมล์   : info@nicsrecycling.co.th
เว็บไซต์  :  www.nicsrecycling.co.th

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 สารละลายกรดและด่างท่ีมีองค์ประกอบของนิเกิล, ทองแดง, โลหะมีค่าและกากตะกอน 

จากการชุบหรือระบบบำาบัดน้ำาเสียที่มีองค์ประกอบของนิเกิล, ทองแดง, ดีบุก, สังกะสี, 

โลหะมีค่า และเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น ฝุ่น, กากตะกรัน (Slag) หรือ

ชิ้นงานที่มีองค์ประกอบของนิเกิล, ทองแดง, ดีบุก และโลหะมีค่า เป็นต้น

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำากากตะกอนระบบบำาบัดนำ้าเสียและสารละลายกรด-ด่างที่มีองค์ประกอบของ

โลหะมีค่า และนำาสารเร่งปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แล้ว (Spent Catalyst) มาผ่านกระบวนการ

อบแห้งด้วยความร้อน 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต 

จำากัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการ

และบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม      

ที่เหลือใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการ

รวบรวมขนส่งและส่งออกวัตถุอันตรายไปยัง

ต่างประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,

ราชอาณาจักรเบลเยียม, สหราชอาณาจักร, 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น บริษัทฯ สามารถ

รับกากของเสียทั้งที ่เป็นอันตรายและไม่เป็น

อันตรายภายใต้กฎหมายของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม  โดยทำาการรวบรวมผ่านกระบวนการ

นำากลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังมีระบบที่มีมาตรฐานในการจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การขนส่งระหว่างประเทศ  และการรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี 

จึงสามารถรับรองและให้ความม่ันใจกับลูกค้าท่ีใช้บริการว่าจะไม่มีกากของเสียร่ัวไหล การลักลอบนำาไปท้ิง และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 25  

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-26/48สค     
ที่ตั้งโรงงาน : เลขท่ี 109/14-15 ซอยคลองมะเดือ่ 13 หมูท่ี ่5 ถนนเศรษฐกจิ 1  ตำาบลคลองมะเดือ่ อำาเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 74110
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขท่ี 109/14-15 ซอยคลองมะเดือ่ 13 หมูท่ี ่5 ถนนเศรษฐกจิ 1  ตำาบลคลองมะเดือ่ อำาเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 74110
หมายเลขโทรศัพท ์ :  034 849 740-2, 083 333 3985
หมายเลขโทรสาร :  034 849 743
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : tanachokt@yahoo.com

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 น้ำามันพืชใช้แล้ว

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำานำา้มนัพืชทีใ่ช้แล้วมาผ่านกระบวนการกรองเพือ่แยกกากตะกอนออกจากนำา้มนัพชื 

เพือ่นำาไปทำาเป็นพลงังานทดแทนไบโอดเีซล และกากตะกอนท่ีได้จากการกรองนำา้มนัพชื 

นำาไปทำาเป็นอาหารสัตว์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  ห้างหุ้นส่วนจำากัด ธนโชคน้ำามันพืช (2012) 

ได้ดำาเนินธุรกิจประมูลและรับซื ้อน้ ำามันพืช 

ที่ใช้แล้วจากกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 

ทุกประเภท ตลอดจนได้นำาเข้า - ส่งออกน้ำามันพืช 

ท่ีใช้แล้วจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีกำาลังการผลิต 

80 ตัน/วัน นอกจากน้ี ห้างหุ้นส่วนฯ ยังมีความมุ่งม่ัน 

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษท่ีอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโดยนำาระบบการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

ISO 14001 : 2004 มาพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้าง

ความไว้วางใจให้แก่พันธมิตรทางการค้าของเรา

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ธนโชคน้ำามันพืช (2012)
Thanachok Vegetable Oil (2012) Part., Ltd. 

ประเภทกิจกรรมกรองหรือแยกสิ่งปนเปื้อนจากนำ้ามันพืชไม่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมอื่น



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 255826  

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
  กากตะกอนชีวภาพที่ไม่เป็นของเสียอันตรายที่สามารถนำามาใช้เป็นส่วนผสม

ในการทำาปุ๋ยหมักได้

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 การทำาปุ๋ยหมักแบบตั้งกองโดยใช้จุลินทรีย์ควบคุมกลิ่นเหม็น และหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

ผลิตปุย๋หมัก (Composting : Aerobic Digestion)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท ไมโครไบโอเทค จำากัด (สาขา

สุพรรณบุรี) ก่อตั ้งเมื ่อ ปี พ.ศ. 2525 จาก     

แนวความคิดเพื่อการอยู่อย่างปลอดภัยบนโลก

ปัจจุบันและอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยการปนเป้ือน

ของสารเคมีและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษที่อยู่รอบ

ตัวเรา โดยมีการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

มากกว่า 20 ปี มีความชำานาญในการกำาจัดของเสีย

ด้วยการทำาปุ๋ยหมักเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ทาง 

การเกษตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์    

ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย และก๊าซชีวภาพ จากขยะ 

เศษอาหาร ของเสียจำาพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆ 

เลขทะเบียนโรงงาน :  จ3-43(1)-4/45สพ
ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 141 หมู่ที่ 8 ตำาบลสระกระโจม อำาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 75 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 12 ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2589 7388, 0 2591 4310  
หมายเลขโทรสาร  :  0 2589 7437 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : micro-biotec@hotmail.com
เว็บไซต ์ : www.micro-biotec.com

บริษัท  ไมโครไบโอเทค จำากัด (สาขาสุพรรณบุรี)
Microbiotec Co., Ltd. (Suphanburi  Branch)

ประเภทกิจกรรมทำาสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนชีวภาพ

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมา เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นทางเลือกใหม่สำาหรับ       

ผู้ประกอบการในการรับบำาบัด กำาจัดกากของเสียโดยวิธีการทางชีวภาพเพื่อให้นำากลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด
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บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำากัด
Environment Recovery Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวทำาละลายที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 ตัวทำาละลายใช้แล้ว (Used Solvent) เช่น ทินเนอร์ (Thinner), Iso Propyl Alcohol

(IPA), เมทานอล (Methanol), โคลิเนท (Chlorinated), ฮาโลจิเนท (Haloginated) 

และไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)  

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รีไซเคิล (Recycle) โดยวิธีการกลั่นตัวทำาละลายใช้งานแล้วเพื่อให้สามารถนำากลับ

มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท  เอ็นไวรอนเมนทอล  รีคอฟเวอรี่  
จำากัด ได้ก่อต้ังข้ึนเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2547
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบธุรกิจรับบำาบัด
และกำาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการ
รีไซเคิลโดยการนำาของเสียต่างๆ มาผ่านกระบวนการ 
รีไซเคิลเพ่ือให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพ 
ทัดเทียมกับของเดิมให้มากท่ีสุด โดยผู้มีประสบการณ์ 
ท่ีมีความรู้ ความชำานาญเป็นอย่างดีในเชิงวิศวกรรม  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2004 
และยังให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้บริษัทฯ ได้รับความไว้ใจ
จากลูกค้ามาโดยตลอด

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-9/47ชบ      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-050900034
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ่อกวางทอง  อำาเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี 20270
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ่อกวางทอง  อำาเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี 20270
หมายเลขโทรศัพท์  : 038 263 579
หมายเลขโทรสาร  :  038 263 579 ต่อ 13
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : Environmental_erc@hotmail.com
เว็บไซต ์ :  www.facebook.com/pages/environmental-recovery-coltd.
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บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำากัด
Suteekartang 2499 Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์ และบดย่อยพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว 

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   ถังบรรจุภัณฑ์พลาสติกและถังบรรจุภัณฑ์โลหะทุกชนิด
   เศษพลาสติก

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำาวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยกรรมวิธีคัดแยก 
บดย่อย ซ่อมแซม ล้างทำาความสะอาด และรีไซเคิลนำากลับมาใช้ใหม่ด้วยตัวทำาละลาย

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำากัด เป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดโรงงานลำาดับที่ 

53(9), 97 และ 106 ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการบดย่อย ซ่อมแซม ทำาความสะอาดรีไซเคิล 

เพ่ือนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  และด้วยวิสัยทัศน์

ท่ีจะพัฒนาวันน้ีเพ่ือสังคมท่ีดีในวันหน้า พร้อมท้ัง

ความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้

พัฒนารูปแบบธุรกิจการบริการให้หลากหลาย

เพ่ือครอบคลุมและสามารถรองรับการให้บริการ

รับบำาบัดหรือกำาจัดเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม

ที่มีเพิ่มมากขึ้นโดยครอบคลุมการดำาเนินกิจการ

ดังนี้

   ให้คำาปรึกษาแนะนำาหน่วยงานหรือบริษัทฯ ผู้ก่อกำาเนิดในการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ใช้แล้วหรือกากของเสียจากอุตสาหกรรม 

  อย่างถูกวิธีและเป็นไปตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   การจัดเก็บและการขนส่งของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  โดยคำานึงถึงความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง 

เลขทะเบียนโรงงาน  : จ3-53(9)-32/49สค     เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-066000118
ที่ตั้งโรงงาน  :  เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 9 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำาบลนาดี อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งสำานักงาน  :  เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 9 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำาบลนาดี อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2895 5583-5, 034 466 291 
หมายเลขโทรสาร  :  0 2895 5586
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : suteekartang2499@gmail.com

   ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการคัดแยก กำาจัด หรือบำาบัด รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

  ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดมลพิษและเป็นมิตร   

  ต่อสิ่งแวดล้อม
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บริษัท เอส.ซี.ควอลิติ้ แท้งค์ จำากัด
S.C. Quality Tank Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นถังเหล็กขนาด 200 ลิตร

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วด้วยตัวทำาละลาย

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท เอส.ซี.ควอลิตี ้ แท้งค์ จำากัด       

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้จดทะเบียน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น

นิติบุคคล ซึ ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดโรงงานลำาดับท่ี 

106 ให้ประกอบกิจการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์โลหะ 

มาผ่านกระบวนการล้างทำาความสะอาดด้วย   

ตัวทำาละลาย ทางบริษัทฯ จึงมีการใช้เทคโนโลยี

ที่ ทันสมัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงานและจากประสบการณ์ 

ความชำานาญด้านการรีไซเคิลถังบรรจุภัณฑ์      

ที่สั่งสมมายาวนานทำาให้บริษัทฯ  ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานการให้บริการจากลูกค้า  นอกจากนี้  บริษัทฯ  ยังมีความมุ่งมั่นและใส่ใจ  

ท่ีจะพัฒนาในทุกข้ันตอนการผลิต ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสอดคล้องตามข้อกำาหนดของกฎหมาย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียนโรงงาน  : จ3-64(1)-2/42สป      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-055800148
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 35/23 หมู่ที่ 6 ตำาบลบางจาก อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 75/2 หมู่ที่ 3 ตำาบลปากคลองบางปลากด อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2817 7799, 0 2817 7755 
หมายเลขโทรสาร  : 0 2817 8899 
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : s.c.quality@hotmail.com
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เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-3/46สค    เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-056000219 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 111/9 หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ ซอยนวลทอง ตำาบลสวนหลวง อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 111/9 หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ ซอยนวลทอง ตำาบลสวนหลวง อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2810 1236-9 
หมายเลขโทรสาร  : 0 2810 1238 
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : lohakarn@typlive.com 
เว็บไซต์  : www.lohakarn.com
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ห้างหุ้นส่วนจำากัด ล.โลหะการธุรกิจ
Lior Lohakan Turakit Part., Ltd.

ประเภทกิจกรรมซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร, ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร,  
ถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร และแกลลอนขนาดต่างๆ เป็นต้น

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วด้วยตัวทำาละลาย

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 ห้างหุ้นส่วนจำากัด ล.โลหะการธุรกิจ ดำาเนิน

ธุรกิจในการให้บริการรับรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

ประเภทถังเหล็ก ถังพลาสติก และแกลลอน

จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีประสบการณ์

และความชำานาญเกี่ยวกับขั้นตอนการรีไซเคิลถัง 

การล้าง ซ่อมแซม ตกแต่งผิว และทำาสีภาชนะ

บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างครบวงจร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำาระบบมาตรฐานสากล

ด้านการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 

มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร  

เพื่อสร้างความไว้วางใจเเละความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืน
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บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำากัด
Unching Industry Co., Ltd. 

ประเภทกิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กรดไฮโดรคลอลิคเสื่อมสภาพ

   กรดซัลฟูริกเสื่อมสภาพ

   กรดจากการล้างผิวแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

   กากตะกอนที่มีส่วนผสมของทองแดง

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รีไซเคิลโดยการแปรสภาพกรดเสื่อมสภาพด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

และมีมาตรฐาน ให้เป็นสารเคมีบำาบดันำา้และผลตินำา้ เช่น เฟอร์รคิคลอไรด์, เฟอร์รสัซลัเฟต, 

โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์, สารส้ม, และคอปเปอร์ซัลเฟต

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำากัด จดทะเบียน

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2533 โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อใช้

ในการบำาบัดน้ำาเสียและผลิตน้ำาดี เช่น สารส้ม, 

เฟอร์ริคคลอไรด์, โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์, และ

เฟอร์รัสซัลเฟต ซึ่งในกระบวนการผลิตสารเคมี

เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ได้นำาสารเคมีเสื่อมสภาพ 

จากอุตสาหกรรมมาผ่านกรรมวิธีท่ีถูกต้องตาม

หลกัวิชาการ และมีมาตรฐานในการแปรสภาพ

ให้สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นทางเลือก

ท่ีดีแก่กลุ่มบริษัทฯ ท่ีมีใจรักส่ิงแวดล้อมท่ีต้องการ

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-7/46สค      เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-056000136 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่  109/5 หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำาบลสวนหลวง  อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่  109/20 หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำาบลสวนหลวง  อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2810 1616
หมายเลขโทรสาร  : 0 2810 1346
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :  unching_1990@hotmail.com

ลดการนำาของเสียเหล่าน้ันไปทำาลายในระบบบำาบัด และนำาของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการลดต้นทุนในการบำาบัดของเสีย 

เหล่านั้นด้วย โดยสารเคมีที่ได้หลังจากการแปรสภาพแล้วจะถูกนำาไปใช้บำาบัดน้ำาเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 255832  

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

   บริษัท  สยามเฆมี  จำากัด  (มหาชน)  ได้

ประกอบธุรกิจเคมีพื้นฐานสำาหรับอุตสาหกรรม

เป็นเวลามากกว่า  50  ปี  เป็นผู้บุกเบิกการผลิต

กรดกำามะถันและผลิตภัณฑ์สารส้ม บริษัทฯ

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาบุคลากร  บริหาร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและชุนชน อีกทั้ง

ยังได้รับการรับรองระบบบริหารด้านคุณภาพ 

ISO 9001 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-42(1)-1/14สป เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-G115800880 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 196  หมู่ที่  1 ถนนสุขสวัสดิ์   ตำาบลปากคลองบางปลากด  อำาเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 26/36-37  อาคารอรกานต์ชั้น  11  ถนนชิดลม   แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2815 7030-40
หมายเลขโทรสาร  : 0 2815 6999 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : intertrade@siamchemicals.co.th 
เว็บไซต์  :  www.siamchemicals.co.th

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากของเสียท่ีเป็นของเหลว (Liquld Waste) ได้แก่ อลูมิเนียมซัลเฟต (Aluminium 

Sulphate) ที่เกิดจากการล้างโลหะ

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำาของเสยีมาใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติสารส้มนำา้ (Liquid Aluminium Sulphate) 

โดยใช้กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐาน

บริษัท สยามเฆมี จำากัด (มหาชน)
The Siam Chemicals  PLC. 

ประเภทกิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 33  

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กรดเสื่อมสภาพ

   ด่างเสื่อมสภาพ

   โลหะมีค่า

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รีไซเคิลกรดเสื่อมสภาพที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น เฟอร์ริคคลอไรด์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส.เค.อินเตอร์ เคมิคอล  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 

ดำาเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี โดย

ทางห้างหุ้นส่วนฯ มีแนวความคิดว่าในปัจจุบัน

มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก 

โดยในแต่ละโรงงานมีกากของเสียเกิดขึ้น  เช่น 

กรดเสื่อมสภาพ ด่างเสื่อมสภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็น 

ปัญหาท่ีสำาคัญทางด้านส่ิงแวดล้อม  ห้างหุ้นส่วนฯ

ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกากของเสียเหล่าน้ี   

จึงมีแนวความคิดที่จะนำากากของเสียดังกล่าว

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปของการนำามาเป็น

เลขทะเบียนโรงงาน  : จ3-48(12)-1/44สค      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-056000052
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 59/16 หมู่ที่ 8 ซอยวัดปากบ่อ ถนนพระรามที่ 2 ตำาบลบางกระเจ้า อำาเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งสำานักงาน : 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

ส่วนประกอบ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก. 2391-2551 จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยผ่านกระบวนการท่ีถูกต้อง

ตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางห้างหุ้นส่วนฯ มีระบบงานบริการอย่างมืออาชีพ ทั้งระบบงานเอกสาร ระบบการขนส่ง 

ระบบการวิเคราะห์คุณภาพสารเคมี และระบบการบำาบัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส.เค.อินเตอร์ เคมิคอล
S.K.Inter Chemical Part., Ltd.

ประเภทกิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
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บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำากัด
Foresee Corporation Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) ทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) และผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) ได้แก่
      -  วัตถุดิบทดแทน เช่น กากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย, ทราย, ฝุ่นขัด, และ 
  ดินปนเปื้อน เป็นต้น
      - เชื้อเพลิงผสม เช่น เศษผ้าและถุงมือปนเปื้อน, เศษวัสดุปนเปื้อน, เศษกระดาษ, 
  เศษพลาสติก, กากสี และของเสียประเภทที่มีค่าความร้อน เป็นต้น
   เชือ้เพลงิเหลวผสม (Liquid Blending)  เช่น น้ำามันหล่อเย็น (Coolant Oil),  
 ตัวทำาละลายใช้แล้ว, น้ำาปนเปื้อนน้ำามัน, น้ำามันใช้แล้ว และน้ำาล้างชิ้นงาน เป็นต้น

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกประเภทกากของเสีย  บดอัด และผสมให้เข้ากัน (Blending) เพื่อนำา 
กากของเสยีอตุสาหกรรมไปเป็นเชือ้เพลงิผสมและวตัถดุบิทดแทนในการผลติปนูซเีมนต์

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-196/57ปท     เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-142800010
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 32/3-4 หมู่ที่ 4 ตำาบลท้ายเกาะ อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 199/229 หมู่ที่ 4 ตำาบลรังสิต อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0 2904 4366-7 
หมายเลขโทรสาร  : 0 2904 4368
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : sale@foresee-corp.com
เว็บไซต์  : www.foresee-corp.com

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรช่ัน จำากัด ให้บริการ

รับบำาบัด กำาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมท้ังประเภท

กากของเสียที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย 

บริษัทฯ  ประกอบกิจการทำาเช้ือเพลิงผสม ทำาวัตถุดิบ 

ทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์  โดยเน้นการกำาจัด 

เผาทำาลายในเตาปูนซีเมนต์ ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังพร้อม   

ให้บริการด้านการบริหารจัดการกากของเสีย

อย่างครบวงจร โดยมีรถขนส่งที่ใช้ในการจัดเก็บ

กากของเสียมากกว่า 35 คัน ควบคุมด้วยระบบ

ติดตามอัตโนมัติ (GPS Tracking) มีการให้

บริการล้างทำาความสะอาดบ่อพักน้ำาเสียและระบบ 

บำาบัดน้ำาเสียต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 35  

บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำากัด 
TARF Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) ทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) และผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2543 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

กากอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ร่วมกับ

กลุ่มบริษัท เอ็นซิส ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน 

งานวิศวกรรมไฟฟ้า จากนั้นบริษัทฯ ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการจัดหาและขนส่ง

กากอุตสาหกรรมจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ต่อมาบริษัทฯ 

ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง

จำากัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนในการจัดหา

กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นรายแรก เมื่อวันที่ 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนในการจัดการกากอุตสาหกรรม และเชื้อเพลิงให้ผู้รับกำาจัด

ปลายทางแหล่งอื่นๆ อีกหลายแห่ง และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับประเภทที่ 106 อีกด้วย

ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) ทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) และผสมเพื่อใช้เป็น

วัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-71/53สบ     เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-126200013
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 83/1 หมู่ที่ 7 ถนนแก่งคอย-บ้านนา ตำาบลซำาผักแพว อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 634/12 ซอยรามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2935 6848
หมายเลขโทรสาร : 0 2935 6849
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : praramin.en@gmail.com

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียที่เป็นของเหลว (Liquid Waste) เช่น น้ำามันใช้แล้ว (Used Oil),  

 น้ำามันหล่อเย็น (Coolant Oil),  น้ำาเสีย (Waste Water), ตัวทำาละลายใช้แล้ว  

 (Used Solvent)

   กากของเสยีทีเ่ป็นของแขง็ (Solid Waste) เช่น เศษผ้าปนเป้ือนนำา้มนั, ตะกอนนำา้เสยี, 

 กากของเสียปนเปื้อน (Contaminated Waste), ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 เตรียม ผสม คดัแยก เพ่ือนำากากอตุสาหกรรมไปเป็นเชือ้เพลงิแข็งผสม (Solid Blending)

เชือ้เพลงิเหลวผสม (Liquid Blending) และผสมเพือ่ใช้เป็นวตัถุดบิทดแทนในกระบวนการ

ผลิตปูนซีเมนต์ 
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เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-105-1/45สบ      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-056200058
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ตำาบลหนองปลาหมอ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 156/20 ถนนเพชรบุรี  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2611 0290 ต่อ 2811 
หมายเลขโทรสาร  :  0 2611 0162 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : siamwaste@wastemanagement.co.th
เว็บไซต ์ :  www.wastemanagement.co.th
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บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำากัด
Siam Waste Management Consultant (Asian) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) และทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากตะกอนน้ำาเสีย, วัสดุปนเป้ือนน้ำามัน, วัสดุปนเป้ือนเคมี, กากสี, น้ำามันใช้แล้ว, 

น้ำาเสีย, ขี้เถ้า, ผงเหล็ก, เศษยาง, สนิมเหล็ก, ฝุ่น, ทรายหล่อแบบ, พลาสติก, ขยะทั่วไป, 

กระดาษ, เหล็ก, สารเคมีใช้แล้ว, ภาชนะปนเปื้อน และสินค้าเสื่อมสภาพ 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ทำาเชือ้เพลงิเหลวผสม (Liquid Blending) และทำาเช้ือเพลงิแขง็ผสม (Solid Blending) 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

      บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ 

(เอเซ่ียน) จำากัด ก่อต้ังโดยกลุ่มบริษัท ธรรมสรรณ์

ซึ่งดำาเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมมานับ 10 ปี 

ท้ังการจัดการระบบบำาบัดน้ำาเสียระบบน้ำาประปา 

ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน รวมถึงการจัดการระบบ

ของเสียอย่างครบวงจร โดยจดทะเบียนเป็นโรงงาน 

จัดการของเสียประเภท 106 ประกอบกิจการผสม 

หรือแปรรูปของเสียเพ่ือนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ

เช้ือเพลิงผสม  นอกจากน้ี บริษัทฯ มีความมุ่งม่ัน 

ท่ีจะให้บริการลูกค้าในด้านการจัดการกากของเสีย 

อย่างครบวงจรด้วยระบบมาตรฐานการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยคำานึงถึงความเหมาะสมทางวิชาการถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกในการปฏิบัติงาน มีการจัดการของเสียอย่างถูกวิธี ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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ประเภทกิจกรรมทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของแข็งท้ังท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย 

ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุผสม,        

พาเลทไม้, พาเลทพลาสติก, ผ้าปนเปื้อนน้ำามัน, ถุงกรองฝุ่น, ทรายซับน้ำามัน, เศษยาง, 

ขี้เลื่อยซับน้ำามัน, เศษสายไฟและเปลือกสายไฟ, ผลิตภัณฑ์หมดอายุ, ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ผ่าน

มาตรฐานการผลิต, ขยะชุมชนท่ีผ่านการคัดแยกจากหลุมฝังกลบ และขยะท่ัวไป 
 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของแข็งมาเตรียมเป็นเชื้อเพลิงผสม

(Blending) ใช้ในกระบวนการผลติปนูซีเมนต์  โดยการบดย่อยและปรบัสภาพให้เหมาะสม

กับการใช้งานและเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำาหนดสำาหรับใช้ในเตาปูนซีเมนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท เอ็นเนอร์ยี ่ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513
เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จำากัด (มหาชน) ให้บริการกำาจัดกากของเสีย
อย่างครบวงจรด้วยการปรับสภาพและส่งเผาร่วม
ในเตาปูนซีเมนต์   การเผาร่วมเป็นกระบวนการ
กำาจัดกากของเสียที่เป็นที่ยอมรับตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างย่ังยืน  สามารถทำาลายกากของเสีย
ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการทดแทน
เชื้อเพลิงถ่านหิน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก เป็นประโยชน ์    
ต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน และช่วยลดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ

เลขทะเบียนโรงงาน  : น.106-1/2556-ญหช.     เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-140900085
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 42/4 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
ที่ตั้งสำานักงาน : อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์  ชัน้ 7-12 เลขท่ี 199  ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย แขวงคลองเตย  กรงุเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท ์ : 1732 กด 6 , 038 190 670, 081 430 7472 
หมายเลขโทรสาร  : 038 190 669, 0 2663 1846
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : ees@sccc.co.th

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำากัด
Energy and Environmental Services Co, Ltd.
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เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-52/47อย     เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-057000069
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 129/52 หมู่ที่ 3 ตำาบลวังจุฬา อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 129/52 หมู่ที่ 3 ตำาบลวังจุฬา อำาเภอวังน้อย 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
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บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำากัด 
Wangchula Development (2004) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมทำาเชื้อเพลิงทดแทน

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้ว
   น้ำามันไฮดรอลิค 
   น้ำามันเกียร์
   ตัวทำาละลายใช้แล้ว     
   ทินเนอร์ใช้แล้ว

 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รไีซเคลินำา้มนัหล่อลืน่ใช้แล้วและตวัทำาละลายใช้แล้วด้วยกระบวนการกรองเพือ่นำา

ตะกอนและนำ้าที่ปนเปื้อนออกจากนำ้ามัน จากนั้นทำาการผสมให้เข้ากัน (Blending) 

จะได้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

   บริษัทฯ จากเดิมได้จดทะเบียนตั้งโรงงาน 

ครั ้งแรกเป็นห้างหุ้นส่วนจำากัด เอกศิริออยล์ 

เมื่อวันที่ 19 พ.ศ. 2540 และได้ขยายกิจการ 

มาเป็นบริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004)

จำากัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทะเบียน

โรงงานเลขที่ 3-106-52/47อย ได้รับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการประเภท 106 ในการบำาบัด กำาจัด 

และรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ เช่น 

น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้ว, น้ำามันอุตสาหกรรม และ

ไส้กรองน้ำามันเครื่อง เป็นต้น โดยมีเนื้อที่รองรับ 

กว่า 10 ไร่ และบริษัทฯ มีประสบการณ์

ในการดำาเนินธุรกิจมามากกว่า 15 ปี  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดการกากของเสียควบคู่กับการรักษา        

สิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก National Quality Assurance Limited เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548
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บริษัท พีเอ็นทีเอ็ม จำากัด
PNTM Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมทำาเชื้อเพลิงทดแทน

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้ว
   น้ำามันไฮดรอลิค
   ตัวทำาละลายใช้แล้ว

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รไีซเคลินำา้มนัหล่อลืน่ใช้แล้วด้วยกระบวนการกรองเพือ่นำาตะกอนและนำา้ทีป่นเป้ือน 

ออกจากนำ้ามัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท พีเอ็นทีเอ็ม จำากัด จดทะเบียน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น

นิติบุคคลด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท        

ซึ่ งมี สำ านั กงานใหญ่ตั้ งอยู่ ที่ จั งหวั ดชลบุ รี  

ประกอบกิจการทำาเชื้อเพลิงเหลวผสมจาก

น้ำามันหล่อล่ืนใช้แล้ว  ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ 

ซึ่งบริษัทฯ เป็นโรงงานลำาดับที่ 106 ให้บริการ

เก่ียวกับการจัดการกากของเสียอันตรายให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย เพื่อช่วยลดปริมาณกากของเสีย 

ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็น

การใช้ประโยชน์กากของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-8/52ชบ เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-090900010
ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ตำาบลหนองเหียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ที่ตั้งสำานักงาน :  เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ตำาบลหนองเหียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
หมายเลขโทรศัพท ์ :  038 164 062  
หมายเลขโทรสาร  :  038 164 063
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :  tuktar_dear@hotmail.com

อีกท้ังยังมีการควบคุมด้วยระบบเอกสารกำากับการขนส่งและระบบติดตามอัตโนมัติ  (GPS Tracking)  ท่ีรถขนส่งกากของเสียทุกคัน  เพ่ือควบคุม

และบันทึกเส้นทางในการขนส่งกากของเสียอันตรายเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ว่ามีความปลอดภัย กากของเสียไม่รั่วไหล

และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นและพัฒนาในมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิด

ความไว้วางใจโดยถือหลักการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องตามหลักวิชาการและข้อกำาหนดด้านกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง  

ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและระบบนิเวศ
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ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
  เถ้าหนัก (Bottom Ash)

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
  นำากากของเสียมาผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิต

ปูนซีเมนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท เซเม็กซ์ จำากัด ได้กระจายการลงทุน 

ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  พร้อมเข้าถือสิทธ์ิ

ในบริษัท สระบุรีซีเมนต์ จำากัด เม่ือเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2544 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เซเม็กซ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 

ด้วยกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์ โดยเฉล่ีย 820,000 

ตัน/ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา บริษัทฯ

ได้ปรับปรุงการบริการแบบใหม่และพัฒนาส่ิงอำานวย 

ความสะดวกต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย อาทิเช่น 

ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยระบบ 

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-20/49สบ เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-076200013
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที ่48/1 หมูท่ี ่5  ถนนทางหลวงหมายเลข 21  ตำาบลหน้าพระลาน  อำาเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุ ี 18240
ที่ตั้งสำานักงาน :  เลขที่ 1910  อาคารอิเลคโทรลักซ์  ชั้น 12 โซนบี  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10310
หมายเลขโทรศัพท์  :  0 2365 9510
หมายเลขโทรสาร  : 0 2718 0252 , 0 2718 0250 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : Boonlue.tho-ubol@cemex.com
เว็บไซต ์ :  www.cemexthailand.com

มาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาและยกระดับระบบจัดส่งสินค้า พัฒนาระบบการชำาระเงินและระบบ        

การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เซเม็กซ์เพื่อให้คำาปรึกษาทางเทคนิคแก่ลูกค้า รวมถึง

การเพิ่มความสามารถในการจ่ายและบรรจุสินค้าได้เร็วมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญด้านการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิด

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จึงได้ดำาเนินการจัดทำาระบบ  ISO 50001 : 2011 และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ

พลังงาน ในปี พ.ศ. 2556 ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจำาหน่ายสินค้ามากกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งในภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก 

เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้สัญลักษณ์ 

“ปูนตราลูกโลกเขียว” “ปูนตราลูกโลกสีน้ ำาเงิน” “ปูนตราซูเปอร์ลูกโลก” และ    

“ปูนตราลูกโลกเซเม็กซ์”

  

 บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
 Cemex (Thailand) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน
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บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
Fusion Development Co., Ltd. 

ประเภทกิจกรรมทำาสีนำ้ามันหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากนำ้ามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   น้ำามันหล่อเย็น (Coolant Oil)

   น้ำาปนเปื้อนน้ำามัน

   น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้ว

   น้ำามันไฮดรอลิค

   ตัวทำาละลายใช้แล้ว

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
  รีไซเคิลน้ำามันหล่อเย็น (Coolant Oil), น้ำามันหล่อล่ืนใช้แล้ว, น้ำาปนเป้ือนน้ำามัน

และตัวทำาละลายใช้แล้วด้วยวิธีการกรอง โดยแยกตะกอนและน้ำาท่ีปนเป้ือนออกจากน้ำามัน

เพื่อทำาสนี้ำามันหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน้ำามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที ่

21 พฤษภาคม พ.ศ 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ 

ในการดำาเนินงานด้านการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน

ในรูปของเช้ือเพลิงสังเคราะห์  (Synthetic Fuel) 

และน้ำามันรีไซเคิล (Recycle Base Oil) เพ่ือเป็น 

วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต

ทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านพลังงาน

ของประเทศในปัจจุบัน ท้ังน้ี ทางบริษัทฯ ยังคำานึงถึง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-10/50ฉช     เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-070800040
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 88 หมู่ที่ 14 ตำาบลหนองแหน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ที่ตั้งสำานักงาน :  เลขที่ 9/73 ซอยรามคำาแหง 158 ถนนรามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์  :  0 2917 3201-2
หมายเลขโทรสาร  :  0 2917 3203 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : env@fdcrecycle.com, fusiondevelopment@gmail.com
เว็บไซต ์ :  www.fdcrecycle.com

ของสาธารณชนเป็นสำาคัญ  จึงได้ดำาเนินการในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งกากของเสีย  กระบวนการบำาบัดและ

การวิเคราะห์คุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 255842  

 บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด 
 Bergsoe Metals Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้ว

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   แบตเตอรี่รถยนต์ที่เสื่อมสภาพ/ชำารุด

   แผ่นธาตุเสื่อมสภาพ 

   วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแบตเตอรี่ที่มีตะกั่วเจือปน

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 หลอมตะกัว่จากแบตเตอร่ีทีเ่สือ่มสภาพด้วยเตาถลงุหลอม และนำาตะก่ัวทีห่ลอมได้ 

ไปแยกด้วยไฟฟ้า และทำาให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด เป็นบริษัท 

ถลุงและหลอมตะกั่วแห่งเดียวในประเทศไทย   

ท่ีสามารถผ ลิตตะ ก่ัว ท่ี มีความบ ริ สุท ธ์ิ ถึ ง 

99.994% ภายใต้ตราสินค้าตะกั ่วบริส ุทธ ์ 

“XINXIN 99.994” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนใน

ตลาดโลหะแห่งลอนดอนหรือตลาดแอลเอ็มอี 

(London Metal Exchange) ทั้งนี ้ บริษัทฯ

มีความมุ่งมั่นในการรักษาส่ิงแวดล้อมและลด

ปริมาณสารพิษต่างๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายหลัก

ในการช่วยลดมลภาวะต่างๆ ท่ีเกิดจากแบตเตอร่ี

เสื่อมสภาพ ด้วยการนำาระบบมาตรฐานสากล 

ISO 14001 : 2004 และ ISO 9001 : 2008 เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-60-1/26สบ        เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-056200116 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 250 หมู่ที่ 11 ตำาบลบ้านป่า อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 250 หมู่ที่ 11 ตำาบลบ้านป่า อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
หมายเลขโทรศัพท์  : 036 244 103, 036 244 604 
หมายเลขโทรสาร  : 036 251 947 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : nuek@bergsoemetals.com 
เว็บไซต์  : www.bergsoemetals.com



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 43  

บริษัท เมทเทิลคอม จำากัด
Metalcom Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมถลุงหลอมเศษอลูมิเนียมและอลูมิเนียมดรอส (Dross)

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษอลูมิเนียม

   อลูมิเนียมดรอส
 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รีไซเคิลเศษอลูมิเนียมและอลูมิเนียมดรอส โดยการบดแยกอลูมิเนียมออกจาก 

อลูมิเนียมดรอสและนำาไปหลอมโดยใช้เตาหลอมประสิทธิภาพสูงเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

    บริษัท เมทเทิลคอม จำากัด ก่อตั้งขึ้น   

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ให้บริการ          

หลอมเศษอลูมิเนียมและอลูมิเนียมดรอส (Dross) 

โดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทท่ี

60 และ 106 เพื่อหลอมอลูมิเนียมดรอสและ   

บดแยกอลูมิเนียมดรอสด้วยวิธีการรีไซเคิล

รวมถึงปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นทางเลือก

ที่ดีกว่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์, ไฟฟ้า, 

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ทำาให้บริษัทฯ 

ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพสากล
ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2004 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

ประจำาปี พ.ศ. 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-60-2/45ชบ    เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-050900042 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ตำาบลหัวถนน อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ตำาบลหัวถนน อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 
หมายเลขโทรศัพท ์ : 038 472 000 
หมายเลขโทรสาร   : 038 472 009
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : mtc@metalcom.co.th   
เว็บไซต์   : www.metalcom.co.th



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 255844  

บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 

ประเภทกิจกรรมหลอมและคัดแยกดีบุกด้วยกระแสไฟฟ้า

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 เศษดีบุกผสมทุกประเภท เช่น Dross (เศษ), Wire (ลวดบัดกรี), Ingot (ก้อน), 

Paste (ครีม), Bar (แท่ง), Ash (ฝุ่น), เศษดีบุกจากโรงงานอิเล็กทรอนิกส์,  สารกึ่งตัวนำา,

โรงงานชุบเคลือบผิวด้วยดีบุก, โรงงานผลิตเครื่องใช้จากดีบุก (Pewter) เป็นต้น

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ใช้กระบวนการหลอม (Melting) เพื่อนำาโลหะกลับมาใช้ใหม่ (Recovery) 

และทำาการคัดแยกด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrolysis) เพื่อทำาให้ดีบุกบริสุทธิ์ (Refining)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

   บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548  ดำาเนินธุรกิจ 

เก่ียวกับการนำาเศษดีบุกผสมมาผ่านกระบวนการ 

หลอมเพ่ือนำาโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และ

ทำาให้บริสุทธิ์ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปี 

จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านข้ันตอน

การคัดแยกสามารถรับรองค่าบริสุทธ์ิของดีบุก

ได้ถึง 99.9% ขึ้นไป และสามารถนำากลับมาใช้

เป็นวัตถุดิบใหม่ได้ โดยบริษัทฯ มีกำาลังการผลิต 

3,744  ตัน/ปี และได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จาก BOI ซึ่งมีบริษัทเครือข่ายอยู่ในประเทศ

เลขทะเบียนโรงงาน : น.60-1/2548-นปท.      
ที่ตั้งโรงงาน : เลขท่ี 789/101 หมูท่ี ่1 นคิมอตุสาหกรรมป่ินทอง 1 ถนนหนองค้อ-แหลมฉบงั ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230 
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขท่ี 789/101 หมูท่ี ่1 นคิมอตุสาหกรรมป่ินทอง 1 ถนนหนองค้อ-แหลมฉบงั ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230 
หมายเลขโทรศัพท ์ : 038 348 210-3      
หมายเลขโทรสาร : 038 348 215 
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : sales@omthai.co.th      
เว็บไซต ์ : www.omthai.co.th

ญ่ีปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ลาว และพม่า นอกจากน้ี ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004  



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 45  

บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำากัด

ประเภทกิจกรรมหลอมโลหะที่มิใช่เหล็กเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษขี้กลึงอลูมิเนียม

   เศษสแครปอลูมิเนียม

 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
  หลอมเศษอลูมิเนียมด้วยเบ้าหลอม (Crucible) ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำากัด (โรงงานปราจีนบุรี) 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นโรงงานหลอมหล่อ

เศษโลหะอลูมิเนียมท่ีไม่เป็นอันตรายด้วยเบ้าหลอม 

โดยใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงหลักท่ีนำามาใช้ใน

กระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได้

ประมาณ 450 ตัน/เดือน โดยบริษัทฯ ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในปี 

พ.ศ. 2553 และการรับรองมาตรฐานอื่นๆ ในปี 

พ.ศ. 2556 เช่น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 

โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม  โครงการพัฒนา

โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) และได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้

นำาหลัก 3R มาใช้ในโรงงานเพื่อก้าวสู่ Zero Waste to Landfill อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและชุมชน

โดยรอบโรงงาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานในชุมชนตามโอกาสต่างๆ เช่น การทำาชุมชนสัมพันธ์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-7/54ปจ      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-123000036
ที่ตั้งโรงงาน         : เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 3 ตำาบลกรอกสมบูรณ์ อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่    : เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 5 ตำาบลคลองนา อำาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
หมายเลขโทรศัพท ์ : 037 414 839, 038 981 025-6 (ฝ่ายจัดซื้อ)
หมายเลขโทรสาร : 037 414 840
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : thiparpha_ j@mprof.co.th 
เว็บไซต์    : www.mprof.co.th



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 255846  

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษเหล็กกล้า (Steel Scrap)

   เศษเหล็กหมุนเวียนจากก้านเหล็กและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (Return Scrap)

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 หลอมเศษเหล็กด้วยเตาหลอมระบบไฟฟ้า (Electric Induction Furnace)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำากัด 

เป็นบริษัทในเครือ พี.ซี.เอส.กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่ม

บริษัทที่ดำาเนินกิจกรรมการผลิตชิ้นส่วนเหล็ก

สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  และชิ ้นส่วน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ  โดยโรงงานผลิต 

ชิ ้นส่วนเหล็กหล่อ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน

(ไทยแลนด์) จำากัด มีเนื้อที่ภายในรั้วโครงการ

ประมาณ 20 ไร่  มีความสามารถในการผลิตสูงสุด

ประมาณ 48 ตัน/วัน (เตาหลอมขนาด 2 ตัน

จำานวน 1 เตา) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ตระหนัก

ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม

และชุมชนข้างเคียง จึงได้ทำาการศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและทำาการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน 

จัดทำามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำามาปรับปรุงวางแผนพัฒนาการดำาเนินกิจกรรมการผลิตให้สามารถอยู่ร่วม

กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-59-17/56นม 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 2/11 หมู่ที่ 3 ตำาบลโคกกรวด อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ-หนองปลิง ตำาบลโคกกรวด อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
หมายเลขโทรศัพท์  : 044 291 731 
หมายเลขโทรสาร  : 044 291 730 
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : wepmail.pcsmachinethailand.com
เว็บไซต์  : www.pcsmachinethailand.com

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำากัด
P.C.S. Machine (Thailand) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมหลอมเศษเหล็กเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่
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บริษัท สยาม คาวาชมิ่า จำากัด
Siam Kawashima Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษโลหะ, ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, แผ่นปริ้นท์ (PCB), ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี 

 ส่วนผสมของโลหะมค่ีา ประเภททอง,  เงนิ,  แพลทนิมั,  แพลเลเดยีม  และโรเดยีม
   เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, สังกะสี, นิเกิล 

 และไททาเนียม เป็นต้น
   เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)
   ประเภทอื่นๆ เช่น แทนทาลัม และทังสเตนคาร์ไบต์ เป็นต้น

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเศษโลหะมีค่าเพื่อจำาหน่ายต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำากัด ก่อตั้งเมื่อ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 มีประธานบริษัท 

คือ นายมาซาโตโม มิซูโนะ และเป็นบริษัท 

ในเครือ Chubu Kikinzoku Seikou Co., Ltd.              

(in Kawashima Group) ซึ่งเป็นผู้ชำานาญการ

เกี่ยวกับกระบวนการนำาเศษโลหะมีค่ากลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ในประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจรับวัสดุทางอุตสาหกรรม

ที่ไม่ใช้แล้วจำาพวกเครื ่องใช้ไฟฟ้า เศษโลหะ 

เศษอโลหะ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อนำามาผ่านกระบวนการคัดแยกหรือการนำา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับที่ 105 รวมทั้งมีการดำาเนินงานที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่มีค่า และมีอยู่อย่างจำากัดตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

เลขทะเบียนโรงงาน  : จ3-105-64/51ปท 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขท่ี 1141 หมู่ท่ี 13 ซอยสามารถ (บิก๊แลนด์) ถนนพหลโยธนิ ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 12120 
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขท่ี 1141 หมู่ท่ี 13 ซอยสามารถ (บิก๊แลนด์) ถนนพหลโยธนิ ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 12120 
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2908 1551, 0 2908 1152 
หมายเลขโทรสาร  : 0 2908 1553 
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : mizuno@siamkawashima.com, kurisu@siamkawashima.com 
เว็บไซต์  : www.siamkawashima.com
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บริษัท สวารินทร์ จำากัด
Sawarintr Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 คดัแยกกากของเสยีทีไ่ม่เป็นอนัตรายภายในประเทศ เพือ่นำากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่

ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ, เหล็ก และไม้

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกประเภทของเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย โม่และบดแล้วนำาส่ง

โรงงานรีไซเคิลตามประเภทของวัสดุน้ันๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท สวารินทร์ จำากัด ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานลำาดับประเภทที่ 105  

โดยรับเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย 

จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำามาคัดแยก โม่  

และบดเพ่ือจำาหน่าย  เร่ิมดำาเนินกิจการมาต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2534 ซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทช้ันนำา 

หลายแห่งของประเทศไทยให้เข้าร่วมจัดการเศษวัสดุ 

ที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย  ดำาเนินการเก็บขน 

เศษวัสดุด้วยบริการที่ชำานาญการ     ได้มาตรฐาน       

มีความจริงใจ  และซื่อตรงต่อลูกค้ามาโดยตลอด

ปัจจุบันบริษัทฯ  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2004  เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จากบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำากัด ซ่ึงเป็นการยืนยันได้ว่า 

บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจการอย่างมีมาตรฐาน  สอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมาย พร้อมท้ังดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม

เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ โดยจะพยายามปรับปรุงและพัฒนา

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-105-1/46สป      
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 33/2-5 หมู่ที่ 4 ตำาบลบางหัวเสือ อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 4 ตำาบลบางหัวเสือ อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0 2756 6149-50, 0 2383 0194  
หมายเลขโทรสาร  :  0 2756 6159, 0 2383 0120 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : sawarintr@hotmail.com
เว็บไซต์ : sawarintr.co.th

การบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความพอใจสูงสุด



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 49  

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำากัด
Ohgitani (Thailand) Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 คัดแยกกากของเสียที่ไม่อันตราย ได้แก่ โลหะทั่วไป โลหะผสม, พลาสติก, ไม้, 

กระดาษ, ผ้า, แก้ว, กระจก, กระเบื้อง และเซรามิค  

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกกากของเสียที่ไม่อันตรายเพื่อนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำากัด      

เป็นบริษัทหนึ่งที ่อยู ่ในเครือ  Ogico Group  

ซึ่งดำาเนินธุรกิจด้านการนำาเข้า-ส่งออกโลหะที่มี 

องค์ประกอบของเหล็ก  (Fer rous Metal )

โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal) และ

โลหะมีค่าต่างๆ (Precious Metal) สินค้าเพื่อ

ส่ิงแวดล้อม สารเคมี รวมท้ังเคร่ืองจักรและอะไหล่

เครื่องจักร โดยมีประวัติการดำาเนินงานยาวนาน

มากกว่า 60 ปี มีสาขาหลายแห่งในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี

สำานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

ส่วนในประเทศไทย บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำากัด ตั้งอยู่ในเขต Duty Free Zone นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีท่ีสุดไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้นำาระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008, 

ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 และ TIS 18001 : 1999 เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร

เลขทะเบียนโรงงาน  : น.105-3/2545-ญบว.     เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-057000010 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำาบลบ้านเลน อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำาบลบ้านเลน อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
หมายเลขโทรศัพท ์ : 035 314 082-8 
หมายเลขโทรสาร  : 035 314 261, 035 314 079-80 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :     chatama@ogico.co.jp, waewta@ogico.co.jp 
เว็บไซต์  : www.ogico.co.jp
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บริษัท เค.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำากัด
K. Recycle and Services Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ โลหะทั่วไป, โลหะผสม, พลาสติก, กระดาษ 

และไม้

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  ก่อนการจัดตั ้งในรูปแบบบริษัท  ได้ใช้

ชื ่อร้าน “ก.เจริญกิจ” ได้ดำาเนินธุรกิจเกี ่ยว

กับการซื้อ-ขายวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้และ     

ให้บริการด้านการจัดเก็บทำาความสะอาดให้กับ

บริษัทอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนนทบุรีและ

เขตจังหวัดใกล้เคียงมามากกว่า 20 ปี เนื่องจาก

แต่ก่อนยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น  อีกทั้ง 

บริษัทฯ ยังได้ยึดหลักการทำางานที ่ซื ่อสัตย์     

ตรงต่อเวลา  และดำาเนินงานอย่างเต็มความสามารถ 

ในปี พ.ศ. 2530 เป็นปีที ่อุตสาหกรรมเริ ่มมี

บทบาทในประเทศไทยมากข้ึน จึงได้เกิดการจัดต้ัง 
นิคมอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงได้เร่ิมเข้าจัดการทำาความสะอาดให้กับบริษัทฯ อาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำากัด 

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร หลังจากนั้นจึงได้ขยายไปดำาเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ  เช่น บริษัท ไทยบริดจสโตน จำากัด 

และบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค จำากัด

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-105-2/46นบ         เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-062400015
ที่ตั้งโรงงาน : เลขท่ี 14/25 หมู่ท่ี 6 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขท่ี 14/25 หมู่ท่ี 6 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2963 2772-5
หมายเลขโทรสาร  : 0 2963 2776
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : krecycle.center@gmail.com
เว็บไซต์  : www.krecycle.com

K
. R
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YCLE AND SERVICES CO.,L

TD
.
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ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   ทองแดง, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, เศษเหล็ก
   เศษยางคอมปาวด์
   กระดาษลัง, กระดาษสำานักงาน
   เศษพลาสติกชิ้นงาน, ถุงพลาสติก, พลาสติกทุกชนิด
   พาเลทไม้, พาเลทพลาสติก

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ 

จำากัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

โดยประกอบกิจการประเภท 105 ขณะนี้ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และอุตสาหกรรม 

สีเขียวระดับที่ 3 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการให้ 

บริการข้อมูลลูกค้าและความตระหนักถึงปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่น 

ในการให้บริการตั้งแต่การขนส่ง การคัดแยก     

การบำาบัด กำาจัด เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้ดีที่สุด ถูกต้องตามกระบวนการ

และข้อกำาหนดทางกฎหมาย  ทำาให้ลูกค้ามั่นใจ

ได้ว่าเราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการให้บริการ

เลขทะเบียนโรงงาน : จ3-105-77/52รย      

ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

หมายเลขโทรศัพท์  : 038 221 868, 081 940 0468, 081 982 7579

หมายเลขโทรสาร  : 038 917 908

อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : Greenwaste_adm@hotmail.com
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บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด
Green Waste Goldver Light Management Co., 

ประเภทกิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
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ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ

 กากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ กระดาษ, ไม้, พลาสติก และโลหะผสม  

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  สืบเน่ืองจากกลไกการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ทำาให้เกิดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วในอุตสาหกรรม

มีปริมาณมากข้ึน ส่งผลทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติ 

มีปริมาณลดน้อยลง จึงจำาเป็นต้องมีการจัดการ

กับส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ บริษัท พี เค สแครป

แอนด์ รีไซเคิล เซอร์วิส จำากัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็นบริษัทฯ

ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภท

หรือชนิดโรงงานลำาดับท่ี 105 คัดแยกวัสดุเหลือใช้

ท่ีไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกท้ัง

บริษัทฯ ยังมีระบบขนส่งที่ได้รับใบอนุญาตให้สามารถขนส่งเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมพร้อมให้บริการโดยครบครัน

52  

บริษัท พี เค สแครป แอนด์ รีไซเคิล เซอร์วิส จำากัด
PK Scrap and Recycle Service Co., Ltd.

ประเภทกิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-105-136/47ชบ     เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-060900073
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 176/1 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม หมู่ที่ 4 ตำาบลหนองชาก อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 40/13, 40/15 หมู่ที่ 9 ตำาบลนาป่า อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
หมายเลขโทรศัพท์  : 038 274 419
หมายเลขโทรสาร  : 038 147 592
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : pk_chonburi@hotmail.com
เว็บไซต์  : pkchonburi.blogspot.com



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 53  

บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด  51

บริษัท เค.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำากัด  50

บริษัท แคลกอน คาร์บอน (ประเทศไทย) จำากัด  21

บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด  40

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)  10

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำากัด  20

บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำากัด  35

บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำากัด  24

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด  9

บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค  22

  (บีเอ็มทีพี) จำากัด  

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) 15

บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด  42

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด  11

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด โรงงานเขาวง  12

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 2  13

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 3  14

บริษัท พี เค สแครป แอนด์ รีไซเคิล เซอร์วิส จำากัด   52

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำากัด  46

บริษัท พีเอ็นทีเอ็ม จำากัด  39

บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำากัด  34

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  41

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด  18

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด  19

  (สาขาชลบุรี) 

ดัชนี

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด  17

  (สาขาพระนครศรีอยุธยา) 

บริษัท เมทเทิลคอม จำากัด  43

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 26

บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำากัด  38

บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำากัด  23

บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำากัด  47

บริษัท สยามเฆมี จำากัด (มหาชน)  32

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์  36

  (เอเซี่ยน) จำากัด  

บริษัท สวารินทร์ จำากัด  48

บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำากัด 28

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำากัด  31

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล  16

  คอมเพล็กซ์ จำากัด  

บริษัท  เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล  37

  เซอร์วิส จำากัด  

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำากัด  27

บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำากัด  45

บริษัท เอส.ซี.ควอลิตี้ แท้งค์ จำากัด 29

บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด  44

บริษัท  โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำากัด 49

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ธนโชคน้ำามันพืช (2012) 25

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ล.โลหะการธุรกิจ  30

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส.เค.อินเตอร์เคมิคอล  33

โรงงานท่ีได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  
ประจ�าปี 2558
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ขอขอบคุณ

 ลำาดับที ่   รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

 28. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด 

       (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

 29. บริษัท เมทเทิลคอม จำากัด

 30. บริษัท ไมโครไบโอเทค จำากัด (สาขาระยอง)

 31. บริษัท ไมโครไบโอเทค จำากัด (สาขาสุพรรณบุรี)

 32. บริษัท รวยพูนทรัพย์ จำากัด

 33. บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำากัด

 34. บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำากัด

 35. บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำากัด

 36. บริษัท  สยามคาวาชิม่า จำากัด

 37. บริษัท  สยามเฆมี จำากัด (มหาชน)

 38. บริษัท  สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์

       (เอเซี่ยน) จำากัด

 39. บริษัท  สวารินทร์ จำากัด

 40. บริษัท  สุธีค้าถัง 2499 จำากัด

 41. บริษัท  อันชิ่ง อินดัสทรี จำากัด

 42. บริษัท  อินเตอร์ชล จำากัด

 43. บริษัท  อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล 

        คอมเพล็กซ์ จำากัด

 44. บริษัท  เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เอ็นไรรอนเมนทอล เซอร์วิส จำากัด

 45. บริษัท  เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำากัด

 46. บริษัท  เอ็ม พร็อฟ จำากัด

 47. บริษัท  เอส.ซี.ควอลิตี้ แท้งค์ จำากัด

 48. บริษัท  โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

 49. บริษัท  โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำากัด

 50. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ธนโชคน้ำามันพืช (2012)

 51. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ล. โลหะการธุรกิจ

 52. ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส.เค. อินเตอร์ เคมิคอล

 ลำาดับที ่   รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

 1. บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด

 2. บริษัท เค.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

 3. บริษัท  แคลกอน คาร์บอน (ประเทศไทย) จำากัด

 4. บริษัท  เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

 5. บริษัท  ทองวัฒนา เวส์ท แมนเนจเม้นท์ จำากัด

 6. บริษัท  ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)

 7. บริษัท  ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำากัด

 8. บริษัท  ทีเออาร์เอฟ จำากัด

 9. บริษัท  นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำากัด

 10. บริษัท  บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด

 11. บริษัท  เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค

   (บีเอ็มทีพี) จำากัด

 12. บริษัท  เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน)

 13. บริษัท  เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด

 14. บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด

 15. บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด โรงงานเขาวง

 16. บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 2

 17. บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 3

 18. บริษัท  พี เค สแครป แอนด์ รีไซเคิล เซอร์วิส จำากัด

 19. บริษัท  พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำากัด

 20. บริษัท  พีเอ็นทีเอ็ม จำากัด

 21. บริษัท  เพอร์เฟ็ค เปเปอร์ จำากัด

 22. บริษัท  ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำากัด

 23. บริษัท  ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

 24. บริษัท  ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

 25. บริษัท  โฟร์ซันส์ (ประเทศไทย) จำากัด

 26. บริษัท  ไฟเบอร์พัฒน์ จำากัด

 27. บริษัท  มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด (สาขาชลบุรี)

รายช่ือโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
ประจ�าปี 2558 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 55  

คณะกรรมกำรประสำนและรับมอบงำนโครงกำร

ท่ีปรึกษา

นายพสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ส�านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการ	 นายชัยอนันต์	 อรุณฤกษ์ดีกุล

	 	 นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการก�าจัดและการจัดการ

	 	 กากอุตสาหกรรม

  

กรรมการ	 นายอภิวัฒน์	 เธียรพิรากุล

	 	 ผู้อ�านวยการส่วนอนุญาตการประกอบการ

	 	 นางสาวจิตติยา	 ชูทอง

	 	 ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

	 	 นางสาวจุฬารัตน์	 เรียงสา

	 	 ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

	 	 นายณัฐวุฒิ	 จันทรังสีวรกุล

	 	 ส่วนก�ากับและตรวจสอบโครงการ	

 

กรรมการและเลขานุการ	 นางสาวไอศิกา	 นาคสินไพศาล

	 	 ส่วนก�ากับการประกอบการและการขนส่ง

  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 นายณัฐวุฒิ	 พร้อมมูล

	 	 ส่วนก�ากับการประกอบการและการขนสง่



โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 255856  
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