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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ริเร่ิมดำาเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียมาต้ังแต่ปี 2553
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐาน มีการจัดการ
ของเสียอย่างย่ังยืน รวมท้ังสร้างความเช่ือม่ันและความไว้วางใจต่อการรับบริการของผู้ก่อกำาเนิดกากอุตสาหกรรม
ซึ่งจากการดำาเนินโครงการฯ พบว่า โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  โดยในระหว่าง
ปี 2553 – 2558 มีโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
จำานวนมากกว่า 100 ราย 
 ในปี 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณเพื่อดำาเนินโครงการฯ นี้อีกครั้ง ซึ่งปัจจุบัน
นับเป็นปีที่ 7 ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการจัดการ
กากอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลการดำาเนินโครงการฯ ในปี 2560 พบว่า มีโรงงาน
ในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำานวนทั้งสิ้น 37 ราย มีโรงงานได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม จำานวน 36 ราย คิดเป็นประเภทกิจกรรม 47 ประเภท โดยแบ่งเป็นรางวัลระดับ Gold Plus
จำานวน 6 กิจกรรม ระดับเหรียญทอง จำานวน 27 กิจกรรม ระดับเหรียญเงิน จำานวน 8 กิจกรรม และระดับ
เหรียญทองแดง จำานวน 4 กิจกรรม นอกจากนี้มีโรงงานที่ได้รับรางวัลชมเชยผลการปรับปรุงยอดเยี่ยม จำานวน
2 กิจกรรม
 การดำาเนินโครงการฯ ดังกล่าวน้ี ยังสอดคล้องกับการดำาเนินการภายใต้แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำาขึ้นภายใต้แนวคิดในการกำากับดูแลการจัดการ
กากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสีย ประกอบด้วย ผู้ก่อกำาเนิดของเสีย (Waste Generator : WG) ผู้ขนส่งของเสีย
(Waste Transporter : WT) ผู้บำาบัด กำาจัดและรีไซเคิลของเสีย (Waste Processor : WP) รวมทั้งผู้กำากับ
ดูแลการจัดการของเสียให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย (Waste Regulator : WR) โดยแผนการจัดการ
กากอุตสาหกรรมฯ ได้ใช้เป็นกรอบนโยบายในการจัดทำาแผนปฏิบัติงานและงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
กากอุตสาหกรรมของประเทศในระยะ 5 ปี เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมฯ
ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการดำาเนินโครงการฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงงานผู้ก่อกำาเนิดกากอุตสาหกรรมที่จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการโรงงาน
จัดการกากอุตสาหกรรมที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการจัดการ
กากอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้โรงงาน
จัดการกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

      สำ�นักบริห�รจัดก�รก�กอุตส�หกรรม

	 	 	 	 	 	 																								กรมโรงง�นอุตส�หกรรม

บทน�ำ
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สำรบัญ

โรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด 9
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด 10
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด โรงงานเขาวง 11
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 2 12
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด 13
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำากัด 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
บริษัท อัคคีปราการ จำากัด (มหาชน) 15
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) 16
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จำากัด 17
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 18
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด 19
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 20
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำากัด 21
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จำากัด 22
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
ห้างหุ้นส่วนจำากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส์ดรัม 23
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 24
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำากัด 25
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จำากัด 26
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด (สาขาชลบุรี) 27
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด (สาขาสระบุรี) 28
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำากัด 29
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำากัด 30
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด 31
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ธนโชคน้ำามันพืช (2012) จำากัด 32
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำากัด 33
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำากัด 34
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา) 35
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ไมโครไบโอเทค จำากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 36
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำากัด 37
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 38
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด (สาขาชลบุรี) 39
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด 40
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำากัด 41
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สำรบัญ (ต่อ)
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โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำน
จัดกำรกำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2553-2560

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

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

กิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
	 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	 Gold+

	 5.	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	โรงงานเขาวง	 3-101-2/45สบ	 -	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง	 Gold+

	 6.	บริษทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จ�ากดั	(มหาชน)	โรงงาน	2	 3-101-2/44สบ	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง*	 -	 ทอง	 Gold+

	 7.	บริษทั	ปนูซเีมนต์นครหลวง	จ�ากดั	(มหาชน)	โรงงาน	3	 3-101-3/44สบ	 -	 ทอง ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง	 -

กิจกรรมปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
	 8.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		 3-101-1/47	 -	 เงิน	 -	 ทอง	 -	 -	 -
 	จ�ากัด	(มหาชน)
  
กิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
	 9.	บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)	 จ3-101-2/40สบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 ทอง
	10.	บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล		 	น.105-1/2545-ญหช.	 เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 ทอง	 Gold+

  คอมเพล็กซ์	จ�ากัด

กิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย
	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*	 ทอง

	กิจกรรมบ�าบัดน�้าเสียรวมส�าหรับน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
	13.	บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		 3-101-2/38	 -	 เงิน	 เงิน	 -	 -	 -	 -
	 	จ�ากัด	(มหาชน)	
	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 ทอง
	16.	บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)		 3-101-1/35ชบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 -

กิจกรรมกลั่นตัวท�าละลายที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
	17.	บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ	 ทอง	 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*	 ทอง
	20.	บริษัท	เอเซียรีไฟนิ่ง	จ�ากัด		 3-106-2/46รย	 	ทองแดง เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 ทอง
	21.	บริษัท	เอ็นไวรอนเมนทอล	รีคอฟเวอรี่	จ�ากัด	 3-106-9/47ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง	 -	     

   ปีท่ีได้รบัตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
	 ชือ่โรงงาน		 	เลขทะเบยีนโรงงาน	 จดัการกากอตุสาหกรรม
  2553 2554 2555 2556 2557  2558 2560

หมายเหต ุ : ทอง*		 คอื	ปีทีไ่ด้รับการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ	เน่ืองจากโรงงานได้รบัรางวลัระดบัเหรียญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง	3	ปี	

  Gold+ คอื	โรงงานทีไ่ด้รบัรางวัลระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกิจกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเน่ือง	6	ปี
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

 

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำน
จัดกำรกำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2553-2560

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

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

กิจกรรมท�าเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)
	24.	บริษัท	ทีเออาร์เอฟ	จ�ากัด	 3-106-71/53สบ	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง ทอง	 - 
	25.	บริษัท	ไทย	โอนลี่	วัน	แมเนจ	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	 3-106-10/56ชบ							-		 -		 -		 -	 -	 -	 ทอง
	26.	บริษัท	โปรเจค	เวสท์	เมเน็จเม้นท์	จ�ากัด	 3-106-18/56ปท							-		 -		 -		 -	 -	 -	 ทองแดง
	27.	บริษัท	ฟอร์ซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 3-106-19/57ปท	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง เงิน
	28.	บริษัท	ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	 3-106-7/56ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง	 ทอง
	29.	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์	 3-105-1/45สบ	 -	 ทองแดง	ทองแดง	 ทองแดง เงิน เงิน	 - 
		 	(เอเซี่ยน)	จ�ากัด 
	30.	บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล	 น.105-1/2545-ญหช.	 เงิน เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*  ทอง
					คอมเพล็กซ์	จ�ากัด

กิจกรรมท�าเช้ือเพลงิแข็งผสม	(Solid	Blending)
	31.	บริษัท	ทีเออาร์เอฟ	จ�ากัด	 3-106-71/53สบ	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง เงิน	 -
	32.	บริษัท	บางปู	เอนไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	 น.101-1/2547-ญนป.	 -	 -	 -	 ทองแดง	 -	 ทอง	 เงิน
	33.	บริษัท	ฟอร์ซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 3-106-19/57ปท	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง	 -
	34.	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์			 3-105-1/45สบ	 -	 ทองแดง  ทองแดง ทองแดง เงิน เงิน เงิน 
	 	(เอเซี่ยน)	จ�ากัด
	35.	บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ากัด	(สาขาชลบุรี)	 น.106-1/2556-ญหช.	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง	 ทอง
	36.	บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ากัด	(สาขาสระบุรี)	 3-106-33/50สบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 ทอง
	37.	บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล		 น.105-1/2545-ญหช.	 เงิน เงิน  ทองแดง ทอง ทอง ทอง	 ทอง
	 	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด		
	38.	บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด		 3-106-41/53สบ	 -	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 -

กิจกรรมท�าเชื้อเพลิงทดแทน
	39.	บริษัท	106	สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	 3-105-55/49สป	 	ทองแดง เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 ทอง
	40.	บริษัท	พีเอ็นทีเอ็ม	จ�ากัด	 3-106-8/52ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง	 -
	41.	บริษัท	มหาชัยเอกศิริออยล์	จ�ากัด		 3-106-5/46สค	 	ทองแดง เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 -
	42.	บริษัท	วังจุฬา	ดีเวลลอปเมนท์	(2004)	จ�ากัด	 3-106-52/47อย	 	ทองแดง ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง	 -
	43.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด	 3-106-29/47ฉช	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 ทอง
	44.	บริษัท	เอส	ซี	ไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด		 3-106-41/53สบ	 ทอง ทอง	 -	 ทอง	 -	 -	 -

กิจกรรมผสมซีเมนต์หรือปูนขาวเข้ากับเถ้า	ฝุ่นหรือกากตะกอนเพื่อท�าผลิตภัณฑ์มวลผสม
	45.	บริษัท	ปูนซีเมนต์	ตราลูกโลก	จ�ากัด					 3-106-20/49สบ	 -	 -	 -	 -	 -	 	เงิน	 เงิน

กิจกรรมผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน
	46.	บริษัท	ทีเออาร์เอฟ	จ�ากัด	 3-106-71/53สบ	 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน	 -
	47.	บริษัท	ฟอร์ซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 3-106-19/57ปท	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง	 เงิน

   ปีท่ีได้รบัตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
	 ชือ่โรงงาน		 	เลขทะเบยีนโรงงาน	 จดัการกากอตุสาหกรรม
  2553 2554 2555 2556 2557  2558 2560

หมายเหต ุ : ทอง*		 คอื	ปีทีไ่ด้รับการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ	เน่ืองจากโรงงานได้รบัรางวลัระดบัเหรียญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง	3	ปี	

  Gold+ คอื	โรงงานทีไ่ด้รบัรางวัลระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกิจกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเน่ือง	6	ปี
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กิจกรรมรีไซเคิลเครื่องใช้ส�านักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องพิมพ์และตลับหมึก
	48.	บริษัท	ฟูจิ	ซีร็อกซ์	อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด		 น.106-1/2546-ญหช.	 ทอง ทอง	 -	 ทอง	 -	 ทอง	 ทอง

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

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

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

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

กิจกรรมซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์
	58.	บริษัท	เค.อาร์.ดี.	จ�ากัด		 จ3-64(1)-1/42สป	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 -	 -	 -
	59.	บริษัท	รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 3-101-1/43ชบ	 	ทองแดง ทอง ทอง	 -	 -	 -	 -
	60.	บริษัท	สุธีค้าถัง	2499	จ�ากัด	 จ3-53(9)-32/49สค		 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน	 -
	61.	บริษัท	สุขเจริญทรัพย์	วังเย็น	จ�ากัด	 3-106-29/47ฉช	 	ทองแดง	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 ทอง
	62.	บริษัท	เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์	จ�ากัด		 3-105-64/48ปจ	 -	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 -
	63.	บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอนไวรอนเมนทอล		 น.105-1/2545-ญหช.	 -	 -	 -	 	 ทองแดง ทองแดง	 -
	 	 คอมเพล็กซ์	จ�ากัด
	64.	บริษัท	เอส.ซี.ควอลิตี้	แท้งค์	จ�ากัด	 จ3-64(1)-2/42สป		 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน	 -
	65.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ล.โลหะการธุรกิจ	 3-106-3/46สค	 	ทองแดง ทอง	 -	 เงิน						-	 ทองแดง	 -
	66.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โอ.ที.วา.	อินดัสทรีส์ดรัม	 3-106-34/52สค	 -	 -	 -	 - -	 -		 ทองแดง

หมายเหต ุ : ทอง*		 คือ	ปีทีไ่ด้รับการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ	เน่ืองจากโรงงานได้รบัรางวลัระดบัเหรียญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง	3	ปี	

  Gold+ คอื	โรงงานทีไ่ด้รบัรางวัลระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกิจกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเน่ือง	6	ปี

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำน
จัดกำรกำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2553-2560

   ปีท่ีได้รบัตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
	 ชือ่โรงงาน		 	เลขทะเบยีนโรงงาน	 จดัการกากอตุสาหกรรม
  2553 2554 2555 2556 2557  2558 2560
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

หมายเหต ุ : ทอง*		 คอื	ปีทีไ่ด้รับการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ	เน่ืองจากโรงงานได้รบัรางวลัระดบัเหรียญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง	3	ปี	

  Gold+ คอื	โรงงานทีไ่ด้รบัรางวัลระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกิจกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเน่ือง	6	ปี

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำน
จัดกำรกำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2553-2560

กิจกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้ว
	67.	บริษัท	ไทย	นันเฟอรัส	เมทัล	จ�ากัด		 น.60-1/2542-ญกว.	 -	 เงิน	 -	 -	 -	 -	 -
	68.	บริษัท	เบอร์กโซ่	เมตัลส์	จ�ากัด		 3-60-1/26สบ	 -	 เงิน เงิน	 ทอง	 -	 ทอง	 ทองแดง
	69.	บริษัท	ปัญญารักษา	จ�ากัด		 ส3-60-1/31กจ	 -	 เงิน ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 -
	70.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	วงศ์ตระกูลโลหะกิจ		 3-60-1/25นฐ	 -	 -	 เงิน เงิน	 -	 -	 -

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

กิจกรรมหลอมเศษเหล็กเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
	76.	บริษัท	นวโลหะอุตสาหกรรม	จ�ากัด		 3-59-1/35สบ	 -	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง*	 -
	77.	บริษัท	พี.ซี.เอส.แมชีน	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	 3-59-17/56นม	 -	 -	 -	 -	 -	 	ทองแดง	 -
	78.	บริษัท	ไอซิน	ทาคาโอก้า	ฟาวน์ดริ	บางปะกง	จ�ากัด		 น.59-4/2550-ญอน.	 -	 ทอง	 ทอง	 -	 -	 -	 -

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

กิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
	80.	บริษัท	สยามเฆมี	จ�ากัด	(มหาชน)	 3-42(1)-1/14สป	 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน
	81.	บริษัท	อันชิ่ง	อินดัสทรี	จ�ากัด	 3-106-7/46สค	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง ทอง
	82.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เอส.เค.อินเตอร์เคมิคอล		 จ3-48(12)-1/44สค	 -	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 	ทองแดง

กิจกรรมคืนสภาพกรดหรือด่าง
	83.	บริษัท	ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	 3-106-7/56ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทอง ทอง

กิจกรรมกรองหรือแยกสิ่งปนเปื้อนจากน�้ามันพืชไม่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมอื่น
	84.	บริษัท	ธนโชคน�้ามันพืช	(2012)	จ�ากัด	 3-106-26/48สค	 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน เงิน

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

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

   ปีท่ีได้รบัตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
	 ชือ่โรงงาน		 	เลขทะเบยีนโรงงาน	 จดัการกากอตุสาหกรรม
  2553 2554 2555 2556 2557  2558 2560
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กิจกรรมท�าสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนชีวภาพ
	87.	บริษัท	ไมโครไบโอเทค	จ�ากัด	(สาขาสุพรรณบุรี)	 จ3-43(1)-4/45สพ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง เงิน 

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

	กิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
	89.	บริษัท	กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	 จ3-105-77/52รย	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง	ทองแดง
	90.	บริษัท	เค.รีไซเคิล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	 3-105-2/46นบ		 -	 -	 -	 -	 เงิน เงิน	 -
	91.	บริษัท	เคไอ-อิโคเทค	จ�ากัด	 น.105-1/2551-ญอน.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 เงิน 
	92.	บริษัท	พี	เค	สแครป	แอนด์	รีไซเคิล	เซอร์วิส	จ�ากัด	 3-105-136/47ชบ	 -	 -	 -	 -	 -	 ทองแดง	 -
	93.	บริษัท	มัตซึดะ	ซังเกียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 น.106-1/2545-ญบว.	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 ทอง ทอง
	 	 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)	
	94.	บริษัท	เวิล์ด	เวสท์	จ�ากัด		 3-106-5/46รย	 ทองแดง  ทองแดง	 -	 -	 -	 -	 -
	95.	บริษัท	แวกซ์	กาเบ็จ	รีไซเคิล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด		 3-105-1/46รบ	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -	 -
	96.	บริษัท	สยาม	คาวาชิม่า	จ�ากัด		 จ3-105-64/51ปท	 -	 ทอง	 ทอง	 ทอง	 ทอง* ทอง	 Gold+

	97.	บริษัท	สยาม	โอกิทานิ	จ�ากัด		 ข3-105-128/48อย	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -
	98.	บริษัท	สยามยูไนเต็ดรับเบอร์	จ�ากัด		 3-105-58/48นฐ	 -	 เงิน	 -	 -	 -	 -	 -
	99.	บริษัท	สยามเวสท์	แมเนจเม้นท์	คอนซัลแทนท์		 3-105-1/45สบ	 -	 -	 	ทองแดง	 -	 -	 -	 -
	 	 (เอเซี่ยน)	จ�ากัด	 	
	100.	บริษัท	สวารินทร์	จ�ากัด		 3-105-1/46สป	 -	 -	 -	 ทอง	 -	 ทอง	 -
101.	บริษัท	โอกิทานิ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด		 น.105-3/2545-ญบว.	 ทอง ทอง	 -	 -	 -	 ทอง	 -
	102.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด										 จ3-64(11)-1/38ฉช	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -	 -
	 	 (สาขาเกตเวย์)		
	103.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด									 3-64-(11)-1/40ชบ	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -	 -
	 	 (สาขาบ่อวิน)		
104.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด								 3-105-74/48ชบ	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -	 -
	 	 (สาขาพานทอง)		
	105.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด							 จ3-64(11)-1/46รย	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -	 -
	 	 (สาขามาบตาพุด)	
	106.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด		 3-64(11)-1/36สป	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -	 -
	 	 (สาขาส�าโรง)	
107.	บริษัท	ฮีดากา	โยโก	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด		 3-105-144/47อย	 -	 -	 ทอง	 -	 -	 -	 -
	 	 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)	

หมายเหต ุ : ทอง*		 คือ	ปีทีไ่ด้รับการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการ	เน่ืองจากโรงงานได้รบัรางวลัระดบัเหรียญทองส�าหรบัประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต่อเนือ่ง	3	ปี	

  Gold+ คอื	โรงงานทีไ่ด้รบัรางวัลระดบัเหรยีญทองส�าหรบัประเภทกิจกรรมทีข่อรบัการตรวจประเมนิต่อเน่ือง	6	ปี

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนโรงงำน
จัดกำรกำกอุตสำหกรรม ประจ�ำปี 2553-2560

   ปีท่ีได้รบัตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
	 ชือ่โรงงาน		 	เลขทะเบยีนโรงงาน	 จดัการกากอตุสาหกรรม
  2553 2554 2555 2556 2557  2558 2560
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   ใช้ระบบเตาเผาชนิดที่ใช้ทรายเป็นตัวกลางนำาความร้อน (Fluidized Bed)

 โดยนำาความร้อนที่ได้มาผลิตเป็นไอน้ำาและกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง
   ทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เผาของเสียจากมูลฝอยชุมชน และกากของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย เช่น สินค้า

 หมดอายุหรือสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต, กระดาษ, บรรจุภัณฑ์, 

 กากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย, เศษพลาสติก, เศษยาง และน้ำาเสีย

 อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย เป็นต้น
   กากของเสียท่ีเป็นอันตราย เช่น เศษผ้าปนเป้ือนน้ำามัน, กากสี และตะกอน

 น้ำาเสีย เป็นต้น

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

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด ดำาเนินการให้บริการ

ด้านการกำาจัดขยะมูลฝอยและกากของเสียจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยใช้

เตาเผาชนิดท่ีใช้ทรายเป็นตัวกลางนำาความร้อน หรือ Fluidized Bed ช่วยลดผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมในการกำาจัดขยะมูลฝอยและกากของเสีย  โดยเปล่ียนจากการท้ิงแบบเทกอง

ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการเผาโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซ่ึงเป็นโครงการนำาร่องในการ

นำาขยะมูลฝอยและกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน โดยเริ่ม

ให้บริการจัดเก็บ และขนส่งกากของเสียเพ่ือทำาการกำาจัดอย่างถูกสุขลักษณะเต็มรูปแบบ

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 สามารถรองรับปริมาณขยะที่ต้องใช้ในการ

เดินระบบเตาเผาประมาณ 100 ตัน/วัน ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการเกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว, ล้างภาชนะ 

ปนเป้ือน, ผลิตเช้ือเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) จากส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว

กิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา และทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

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

กิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำากากของเสียมาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการ

ผลิตปูนซีเมนต์ โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์ (Cement Kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 

1,450 องศาเซลเซียส สามารถกำาจัดโลหะหนักได้โดยไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์   

แต่อย่างใด

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียที่เป็นของเหลว (Liquid Waste) เช่น น้ำาเสียปนเปื้อน,

 น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้ว
   กากของเสียที ่เป็นของแข็ง (Solid Waste) เช่น Solid AF, RDF,

 ยางย่อยจากภายนอก, เศษผ้าปนเปื้อนน้ำามัน และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของ SCG 

ดำาเนินการตามหลักอุดมการณ์ 4 โดยให้ความสำาคัญต่อการควบคุมคุณภาพ         

ทุกข้ันตอนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และได้มาตรฐานระดับประเทศ 

มอก./ISO 9000, ISO 14001, TIS 18001,  มอก. 17025, ISO 50001 และ

มาตรฐานนานาชาติ เช่น CE Mark ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารคุณภาพความปลอดภัย และในปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม

ยอดเยี่ยม (Prime Minister Industry Award) ตลอดจนรางวัล  TPM Excellence 

Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่น

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-1/44สบ เลขประจำาตัว 13 หลัก  : DIW-D-056200017 

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.com เว็บไซต์   :  www.scg.com



11  

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด โรงงานเขาวง
The Siam Cement (Ta Luang) Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด โรงงานเขาวง เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของ SCG ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นโรงงานที่มี
หม้อเผาที่ใหญ่ที่สุดเป็นรายแรกของโลก มีการนำาเทคโนโลยีในการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
ที่สุดแห่งแรกของโลก ทำาให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำา รวดเร็วและสม่ำาเสมอ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 และ TIS 18001 รวมทั้ง ISO/IEC 17025 และบริษัทฯ ได้พัฒนายกระดับระบบ
การจัดการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก อาทิ 
 ปี พ.ศ. 2554 รางวัล Excellence in Consistent TPM จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่น
 ปี พ.ศ. 2557 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Network) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 ปี พ.ศ. 2559 รางวัล EIA Award จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยคำานึงถึงหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม
โดยให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการทำางานของพนักงานและคู่ธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานผ่านกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์แบบพนักงานมีส่วนร่วม (Total Employee Involvement) ทำาให้บริษัทฯ และชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   ระบบการจัดการบาร์โค้ด (Barcode) เพื ่อตรวจติดตามการรับเข้า
 และกำาจัดกากของเสีย 
   ระบบการลำาเลียงกากของเสียด้วยลิฟท์ (Waste Lift) เพ่ือขนส่งกากของเสีย 
 เข้าสู่กระบวนการเผา
   การนำากากของเสียมาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิต
 ปูนซีเมนต์ โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต ์ (Cement Kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว่า
 1,450 องศาเซลเซียส สามารถกำาจัดโลหะหนักได้โดยไม่มีสารตกค้าง

 ในผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด 

    ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียท่ีเป็นของแข็ง (Solid Waste) เช่น เศษผ้าปนเป้ือนน้ำามัน, ตะกอน
  น้ำาเสีย, เศษกระเบื้อง, ฝุ่นสนิม และกากของเสียปนเปื้อนอื่นๆ เป็นต้น
   กากของเส ียท ี ่ เป ็นของเหลว (Liquid Waste) เช ่น น ้ ำาม ันใช ้แล ้ว
 และน้ำาปนเปื้อนน้ำามัน เป็นต้น

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-2/45สบ      เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-056200066
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.com เว็บไซต์ : www.scg.com
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 2
Siam City Cement PLC. (Plant 2)

กิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำากากของเสียมาใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์ โดยใช้ระบบลำาเลียงนำาเข้าสู่เตาเผาซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 1,450
องศาเซลเซียส จึงสามารถกำาจัดสารอันตรายได้โดยไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ 

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียประเภทของแข็ง เช่น เศษพลาสติก, เศษกระดาษ, เศษผ้า
 ปนเปื้อน, บรรจุภัณฑ์กระดาษ, บรรจุภัณฑ์พลาสติก, ดินปนเปื้อน,
 ฝุ่นเหล็ก, เถ้าลอย, เถ้าหนัก, ทรายปนเปื้อน และอิฐทนไฟ เป็นต้น
   กากของเสียประเภทกึ ่งแข็งกึ ่งเหลว เช่น โคลนจากการขุดเจาะ,
 กากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย และจาระบี เป็นต้น
   กากของเสียประเภทของเหลว เช่น น้ำาเสีย, น้ำาหล่อเย็น, น้ำาปนเปื้อน 
 น้ำามัน และตัวทำาละลาย เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) โรงงาน 2 ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2512
เป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ช้ันนำารายใหญ่ของประเทศภายใต้แบรนด์อินทรี
โดยโรงงานได้เริ่มประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม (บำาบัดหรือกำาจัดวัสดุ
ที่ไมใ่ช้แล้ว) โดยกระบวนการใช้ความร้อนจากการเผาในเตาเผาซีเมนต์ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการพัฒนานำาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิง
และวัตถุดิบทดแทน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
ลดมลภาวะด้านส่ิงแวดล้อม และลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตอย่างย่ังยืน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำาระบบมาตรฐานสากล ISO 14001, ISO 9001,  OHSAS 18001 
และ  ISO 50001 มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับคู่ค้า 
พนักงาน และชุมชนอย่างสูงสุด

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-2/44สบ เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D056200090

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  : inseeecocycle@siamcitycement.com  เว็บไซต์ : www.siamcitycement.com 
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

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

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 

อิเล็กทรอนิกส์เมล์ : info@wms-thailand.com เว็บไซต์  : www.wms-thailand.com

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   ฝังกลบขยะที่ไม่เป็นอันตรายโดยใช้หลุมฝังกลบแบบปลอดภัย  
 (Secured Landfill)
   ทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) และทำาเช้ือเพลิงเหลวผสม
 (Liquid Blending) จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อส่งไปเป็นเช้ือเพลิงผสม
 ในเตาเผาปูนซีเมนต์

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ    
   กากตะกอนน้ำาเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ขยะทั่วไปที่ไม่มีสารอันตราย 
 ปนเป้ือน และสินค้าหมดอายุหรือสินค้าท่ีไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต 
   กากของเสียประเภทของเหลว (Liquid Waste) เช่น น้ำาปนเป้ือนน้ำามัน,
 น้ำามันใช้แล้ว, สารเคมีเสื ่อมสภาพ, ตัวทำาละลายใช้แล้ว และน้ำามัน
 หล่อเย็น เป็นต้น
   กากของเสียประเภทของแข็ง (Solid Waste) เช่น กากตะกอนปนเป้ือน,
 กากสี, กากตะกอนน้ำามัน, สารเคมีเสื่อมสภาพ และเถ้าเบา (Fly Ash)
 เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด หรือเอสเบค

(ESBEC) บริหารงานโดยบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำากัด (WMS) 

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ได้รับ

การพัฒนาข้ึนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกากของเสียของประเทศ 

ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม

ซึ่งดำาเนินงานอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานสูงสุดทั้งของไทยและสากล อาทิ 

US-EPA และ EU ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรมฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอันตราย ทำาเช้ือเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) และทำาเช้ือเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)
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บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำากัด
Siam Kawashima Co., Ltd.

กิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกเศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และเศษโลหะมีค่าที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

เพื่อจำาหน่ายต่อ

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษโลหะมีค่า เช่น ทอง, เงิน, แพลตินัม, แพเลเดียม และโรเดียม

 เป็นต้น
   เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, สังกะสี,

 นิเกิล และไททาเนียม เป็นต้น
   เหล็กกล้าไร้สนิม
   ประเภทอื่นๆ เช่น แทนทาลัม และทังสเตนคาร์ไบด์ เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 

มีประธานบริษัท คือ นายมาซาโตโม มิซูโนะ และเป็นบริษัทในเครือ Chubu 

Kikinzoku Seikou Co., Ltd. (In Kawashima Group) ซ่ึงเป็นผู้ชำานาญการเก่ียวกับ 

กระบวนการนำาเศษโลหะมีค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจประมูลรับซ้ือ และจำาหน่ายวัสดุทางอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว

จำาพวกเศษโลหะ เศษอโลหะ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อนำามาผ่านกระบวนการคัดแยก หรือการนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) 

โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับประเภทท่ี 105 และ 106 

รวมทั ้งมีการดำาเนินงานที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม เพื ่อรักษาสภาพแวดล้อม

และทรัพยากรอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำากัดตามมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม

ISO 14001 : 2004

เลขทะเบียนโรงงาน  : จ3-105-64/51ปท  
ทีต่ัง้โรงงาน : เลขท่ี 1141 หมู่ที ่13 ซอยสามารถ (บิก๊แลนด์) ถนนพหลโยธนิ ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
ทีต่ัง้สำานักงาน : เลขท่ี 1141 หมูท่ี ่13 ซอยสามารถ (บิก๊แลนด์) ถนนพหลโยธนิ ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 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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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา

   

บริษัท อัคคีปราการ จำากัด (มหาชน)
Akkhie Prakarn PLC. 

เลขทะเบียนโรงงาน  : น.101-1/2544-นนป. เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-085800027
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2323 0714-21 หมายเลขโทรสาร : 0 2323 0718 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ : Envi_ap@hotmail.com, Mkt_akp@outlook.co.th, Pr.Akkhie@gmail.com 
เว็บไซต์ : www.akkhie.com

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 ปัจจุบันการกำาจัดกากของเสียอันตรายเป็นเรื่องที่ทุกคนและทุกหน่วยงาน
ให้ความสนใจ เนื่องจากหากจัดการไม่ถูกวิธี ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมามักมีมูลค่า
อย่างมากมายมหาศาล สำาหรับการฟื้นฟูเพื่อให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิม 
ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนให้ดีดังเดิม “ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยกระบวนการท่ีถูกต้อง ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีระบบบำาบัด
อากาศที่ทันสมัย สมรรถนะสูงในการควบคุมคุณภาพอากาศภายหลังการเผาทำาลาย
กากของเสียอุตสาหกรรมแล้ว เพื่อให้อากาศออกมาที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 
และมีปริมาณมลสารต่ำากว่าค่ามาตรฐานและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง
เตาเผาขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ให้สิทธิบริหารและ
ประกอบการแก่บริษัท อัคคีปราการ จำากัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทในเครือของ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) ท่ีพร้อมด้วยประสบการณ์และบุคลากร
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) โดยทำาการเผากากของเสียที่อุณหภูมิ
 ไมต่่ำากว่า 850 องศาเซลเซียส สามารถควบคุมระยะเวลาการเผาไหม้ และ
 ปริมาณกากของเสียที่จะเผาได้ จึงทำาปฏิกิริยาการเผาทำาลายของเสีย
 ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีส่วนเชื่อมต่อ Discharge Breaching 
 ทำาหน้าท่ีในการแยกเถ้าหนักหรืออนุภาคขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเผาไหม้
 ก่อนเข้าสู่การเผาไหม้ในส่วนเผาไหม้ท่ีสอง 
   ส่วนเผาไหม้ท่ีสอง (Secondary Combustion Chamber) ทำาหน้าท่ีรับไอเสีย
 จากเตาเผาแบบหมุนมาเผาซ้ำาที่อุณหภูมิ 1,100-1,300 องศาเซลเซียส
 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผาไหม้ก๊าซเสีย ทำาให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้
 ที่สมบูรณ์ 

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากของเสียท่ีเผาไหม้ได้ทุกประเภทท้ังท่ีเป็นของแข็ง, ของเหลว, ก่ึงแข็งก่ึงเหลว
และมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ยกเว้นวัตถุระเบิด, 
สารกัมมันตรังสี, น้ำามัน, PCB และสารท่ีเกิดปฏิกิริยารุนแรงได้เองเม่ืออยู่ในสภาวะปกติ 
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บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) 
Better World Green PLC.

กิจกรรมฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตราย, ฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอันตราย, 
บำาบัดน้ำาเสียรวมสำาหรับน้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, ทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) และทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   ฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
   ปรับเสถียรกากของเสียเพื่อลดความเป็นอันตราย
   ปรับปรุงคุณภาพน้ำาเสีย
   ทำาเชื้อเพลิงผสมประเภทของเหลว และของแข็ง
   ผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมสำาหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียประเภทของแข็งท่ีมีความเป็นอันตรายและไม่มีความเป็นอันตราย
   น้ำาเสียปนเป้ือนกรด-ด่าง และน้ำาเสียจากกระบวนการผลิตท่ีมีการปนเป้ือน
   กากของเสียที่มีค่าพลังงานความร้อนทั้งประเภทของเหลว และของแข็ง
   กากตะกอนจากระบบบำาบัดต่างๆ 
   ของเสียอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) ดำาเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ และ
วิธีการตามที่กฎหมายกำาหนด เพื่อลดภาระการจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงาน 
และแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งช่วยอำานวยความสะดวกและความคล่องตัว
ในการจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงาน โดยเป็นผู้นำาในการดำาเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
อย่างครบวงจร ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
ประเภท 101 : ให้บริการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ฝังกลบกากของเสียที่เป็นของเสีย 
  อันตราย และบำาบัดน้ำาเสียรวม 
ประเภท 105 : ให้บริการคัดแยก และรับฝังกลบกากของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
ประเภท 106 : ปรับปรุงคุณภาพวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงผสม และผลิตเช้ือเพลิง 
  ขยะอุตสาหกรรมสำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีศูนย์บริหารและจัดการ
  กากอุตสาหกรรมตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน : จ3-101-2/40สบ เลขประจำาตัว 13 หลัก  : DIW-D-056200025 
เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-8/49สบ เลขประจำาตัว 13 หลัก :  DIW-D-066200031 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขท่ี 140 หมู่ที่ 8 ตำาบลห้วยแห้ง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขท่ี 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2012 7888 หมายเลขโทรสาร : 0 2012 7855 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :  envi_bkk@bwg.co.th เว็บไซต ์ : www.betterworldgreen.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมรีไซเคิลปรอทจากของเสียที่มีปรอทผสม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จำากัด เป็นโรงงานรีไซเคิลลำาดับประเภทท่ี 106 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสกัดสารปรอทเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคจากบริษัทแม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มี 
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 และ OHSAS 18001 : 2007 ซึง่ประสบ
ความสำาเร็จและได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลายบริษัท เช่น Chevron Thailand, PTTEP, JMC, GAZ Du France เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
นโยบายตอบสนองการดำาเนินการตามสนธิสัญญามินามาตะ (Minamata Convention) ในแง่ของการสกัดสารปรอทจากวัสดุปนเปื้อนปรอท
เพ่ือควบคมุไมใ่หส้ารปรอทกระจายสูส่ิง่แวดลอ้มจนกอ่ใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้ง ซึง่นบัไดว้า่เปน็การจดัการกบัสารปรอททีม่คีวามยัง่ยนื โดยเทคนคิทีใ่ช ้
ได้แก่ กระบวนการกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Distillation) ที่ใช้สภาวะสุญญากาศเหนี่ยวนำาให้เกิดการระเหยของปรอทและทำาการควบแน่น
เพ่ือให้ได้สารปรอทเหลวท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง และสามารถนำากลับไปใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมอ่ืนต่อไป   นอกจากน้ี บริษัทฯ      ยังได้ให้บริการในการล้างทำาความสะอาด
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนปรอท โดยใช้เทคนิคการล้างอัดฉีดน้ำาแรงดันสูง (High Pressure Water Jets) ในสถานที่เฉพาะที่มีการควบคุมและ
ดักจับปรอทจากกระบวนการล้างดังกล่าว โดยน้ำาเสียที่เกิดจากการล้างจะนำามาทำาการตกตะกอนปรอท  และนำาปรอทที่ได้เข้าสู่กระบวนการสกัด
และทำาให้บริสุทธิ์ เพื่อนำาปรอทกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

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

เลขทะเบยีนโรงงาน : น.106-1/2554-นนป.       เลขประจำาตวั 13 หลกั : DIW-D-125800011
ทีต่ัง้โรงงาน : เลขท่ี 967 หมู่ที ่4 นคิมอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิทสายเก่า ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมอืง จังหวดัสมุทรปราการ 10280
ทีต่ัง้สำานักงาน : เลขท่ี 967 หมู่ที ่4 นคิมอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิทสายเก่า ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมอืง จังหวดัสมุทรปราการ 10280
หมายเลขโทรศพัท์ : 0 2709 6725  หมายเลขโทรสาร  : 0 2709 6725 ต่อ 16
อเิลก็ทรอนิกส์เมล์ : info@bmt-begemann.co.th, sales@bmt-begemann.co.th เวบ็ไซต์ : www.bmt-begemann.nl

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากตะกอนปนเปื้อนปรอท (Mercury Sludge and Sand), ตัวกรองจากระบบบำาบัดอากาศปนเปื้อนปรอท (Filter), อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลปนเป้ือนปรอท (Used PPEs), ตัวเร่งปฏิกิริยาปนเป้ือนปรอท (Spent Mercury Removal Catalyst) รวมถึงของใช้ท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิตปรอทและปรอทเหลว (Used Produced with Mercury and Liquid Mercury) 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี 
   เศษเหล็กจากวัสดุก่อสร้างของอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับปรอทจะถูกจัดเก็บ
 ในห้องล้างอัดฉีดน้ำาแรงดันสูง (High Pressure Room) หรืออาคารคลังสินค้า
   ของเสียท่ีปนเป้ือนปรอทจะนำาเข้าหน่วยกล่ันสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit) 
 เพื่อสกัดสารปรอท เช่น เศษวัสดุจากการขุดเจาะปิโตรเลียม ผงฟลูออเรสเซนต์ 
 และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีใช้แล้ว จะถูกจัดเก็บในถังบรรจุขนาด 60, 150 หรือ 200 ลิตร 
 ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน (UN Certified Drum)
   อุปกรณ์ปนเป้ือนท่ีจะนำาเข้าหน่วยล้างอัดฉีดแรงดันสูง เช่น ท่อและวาล์วจากพ้ืนท่ี
 ผลิตก๊าซธรรมชาติ จะถูกจัดเก็บในห้องอัดฉีดน้ำาแรงดันสูง (High Pressure 
 Room) หรืออาคารคลังสินค้า
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บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

กิจกรรมหลอมโลหะที่มิใช่เหล็กเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำาเศษดีบุกผสมเข้ากระบวนการหลอม (Melting) ด้วยเตาหลอมรูปแบบต่างๆ 
และลดค่าปนเปื้อน (Impurities) เพื่อนำาผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ โดยไม่
กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษตะกั่วบัดกรี (Lead Free, 63/37, Sn/Pb, ฯลฯ)
   ตะกั่วครีมหมดอายุ (Solder Paste/Cream)
   ฝุ่นที่มีดีบุกผสม (Dross, Ash)
   เศษดีบุกผสมจากโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานอิเล็กทรอนิกส์, โรงงานชุบ
 เคลือบผิวด้วยดีบุก, โรงงานผลิตเครื่องใช้จากดีบุก (Pewter)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548    
ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำาเศษดีบุกผสมมาผ่านกระบวนการหลอมและลดค่าปนเป้ือน 
เพื่อนำาโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปี จากประเทศญี่ปุ่น 
บริษัทฯ มีเครือข่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และพม่า มีกำาลังการผลิต 
3,744 ตัน/ปี ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และได้รับรางวัลมาตรฐาน
การจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ปี 2556 และปี 2558 รวมทั้งผ่านการ
ตรวจประเมิน Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการดำาเนินกิจการ ดังน้ี
   รับซื ้อเศษดีบุกผสมทุกประเภทด้วยราคายุติธรรม อ้างอิงราคาตลาดโลหะ
 ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
   วิเคราะห์องค์ประกอบและตรวจสอบคุณภาพด้วยเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพทุกข้ันตอน
   ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ และส่งเสริมการนำากากของเสีย
 กลับมาใช้ประโยชน์อีก
   ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสู่ตลาดโลก

เลขทะเบียนโรงงาน  :  น.60-1/2548-นปท. เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-070900113
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 789/101 หมู่ที่ 1 ถนนหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 789/101 หมู่ที่ 1 ถนนหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หมายเลขโทรศัพท์  :  038 348 210-3 หมายเลขโทรสาร : 038 348 215
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :  sales@omthai.co.th เว็บไซต์ : www.om-g.co.jp 
เฟสบุ๊ค  : www.facebook.com/ommfg.thai
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด
Bergsoe Metals Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด เป็นบริษัทถลุงและหลอมตะกั่วแห่งเดียว

ในประเทศไทยที่สามารถผลิตตะกั่วที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.994% ภายใต้ตราสินค้า

ตะก่ัวบริสุทธ์ิ “XINXIN 99.994” ซ่ึงได้รับการจดทะเบียนในตลาดโลหะแห่งลอนดอน

หรือตลาดแอลเอ็มอี (London Metal Exchange) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณสารพิษต่างๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายหลัก

ในการช่วยลดมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ด้วยการนำาระบบ

มาตรฐานสากล ISO 9001 และ ISO 14001 เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร 

รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 หลอมตะกัว่จากแบตเตอร่ีทีเ่สือ่มสภาพด้วยเตาถลงุหลอม และนำาตะก่ัว

ทีห่ลอมได้ไปแยกด้วยไฟฟ้า และทำาให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   แบตเตอรี่รถยนต์ที่เสื่อมสภาพ/ชำารุด

   แผ่นธาตุเสื่อมสภาพ 

   วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแบตเตอรี่ที่มีตะกั่วเจือปน

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-60-1/26สบ         เลขประจำาตัว 13 หลัก :  DIW-D-056200116 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 250 หมู่ที่ 11 ตำาบลบ้านป่า อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
ที่ตั้งสำานักงาน  : เลขที่ 25 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
หมายเลขโทรศัพท์  : 036 358 642-4 หมายเลขโทรสาร  : 036 358 645 
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : kittisak@bergsoemetals.com เว็บไซต ์ :  www.bergsoemetals.com
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บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
Recycle Engineering Co., Ltd.

กิจกรรมกลั่นตัวทำาละลายที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำาเข้ากระบวนการรีไซเคิลด้วยวิธีการทางวิศวกรรมเคมี และปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่าของใหม่เพื่อส่งคืนเจ้าของกากของเสีย หรือผู้รับซื้อทั่วไป  

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   สารละลายเคมีทุกชนิด เช่น กลุ่มคีโตน, แอลกอฮอล์ และเอสเทอร์
   สารละลายไฮโดรคาร์บอน เช่น กลุ่มทินเนอร์ โทลูอีน, ไซลีน และตัวทำาละลาย
  ที่มีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
   สารละลายที ่เป็นสารประกอบฮาโลเจน เช่น เมทิลีนคลอไรด์ และ
 โบรโมโพรเพน เป็นต้น
   กลุ่มน้ำามันและน้ำามนัหล่อลื่น
   สารประกอบโพลิเมอร์ประเภทซิลิโคน
   Lab Waste ทุกประเภท ทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์, กรด, ด่าง,
 ตัวทำาละลาย, สารละลายในน้ำา, สารเคมีเสื่อมสภาพ และวัสดุปนเปื้อน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ลำาดับประเภทที่ 101 เพื่อให้บริการจัดการและรีไซเคิลของเสียประเภทสารละลาย
เคมีและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลวอ่ืนๆ  เป็นรายแรกในประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 
ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีในการรีไซเคิลและการจัดการกากของเสียจากประเทศเยอรมัน  
โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และมีการจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม
(EIA) ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทโรงงานเป็นลำาดับประเภทที่ 106 ตามประกาศของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพ ISO 9001 ในปี พ.ศ.  2543   และ  ISO 14001  ในปี พ.ศ. 2546
นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองในปี 2553, 2554, 2556
และปี 2557

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-101-1/43ชบ        เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-050900026 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 ถนนเจริญโชคดี ตำาบลท่าบุญมี อำาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 
ที่ตั้งสำานักงาน       : เลขที่ 3121 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2749 8522-3 หมายเลขโทรสาร  : 0 2749 9650 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : mk@recycleengineering.com เว็บไซต์  : www.recycleengineering.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมกลั่นตัวทำาละลายที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่, ซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์ และทำาเชื้อเพลิงทดแทน

บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำากัด
Sukcharoensuph Wangyen Co,. Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำากัด ดำาเนินกิจการให้บริการกำาจัดสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย

โดยการนำามาปรับปรุงคุณภาพหรือรีไซเคิลเพ่ือนำากลับมาใช้ใหม่ให้ได้อรรถประโยชน์

สูงสุด ซ่ึงถือเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในการลดปริมาณกากของเสีย

และลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ยังเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   กลั่นแยกตัวทำาละลายด้วยระบบหอกลั่น

   ซ่อมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้ว

   ปรับปรุงคุณภาพน้ำามันใช้แล้วเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   ภาชนะบรรจุที่เป็นเหล็กและพลาสติก
   ตัวทำาละลาย (Solvent) เช่น แอลกอฮอล์, เอสเทอร์, สารประกอบ
 ไฮโดรคาร์บอน, คีโตน, ไกลคอล-อีเทอร์, ตัวทำาละลายที่มีสารฮาโลเจน
 เป็นองค์ประกอบ, มอนอเมอร์ และโพลิเมอร์ เป็นต้น
   น้ำามันใช้แล้ว 

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-29/47ฉช      เลขประจำาตัว 13 หลัก  :  DIW-D-060800083
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 12/34 หมู่ที่ 7 ตำาบลวังเย็น อำาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 12/34 หมู่ที่ 7 ตำาบลวังเย็น อำาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
หมายเลขโทรศัพท ์ : 038 589 750-4 หมายเลขโทรสาร : 038 589 755
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : seq_s@hotmail.com เว็บไซต ์ : www.seq.co.th, www.swnco.co.th
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บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จำากัด
Asia Refining Co,. Ltd.

กิจกรรมกลั่นตัวทำาละลายที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จำากัด ก่อตั ้งเมื ่อปี พ.ศ. 2546 ประกอบกิจการ

กล่ันตัวทำาละลายใช้งานแล้วนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือช่วยลดปริมาณกากของเสีย

ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการจัดการเพื่อทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ซ่ึงในการขนส่งกากของเสียอันตรายจะควบคุมด้วยใบกำากับการขนส่งกากอุตสาหกรรม

(Manifest) และระบบ GPS ที่รถขนส่งกากของเสียอันตรายทุกคัน อีกทั้งยังให้

คำาปรึกษาและบริการเก่ียวกับการจัดการกากของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

เพ่ือให้ลูกค้า มีความมั่นใจในความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รไีซเคิลโดยวธิกีารกล่ันเพือ่นำาตวัทำาละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 ตัวทำาละลายใช้แล้ว เช่น เมทานอล, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA), 
เอทลิอะซเิตท, อะซโีตน, เมทธลิ เอทธวิ คโีตน (MEK), เมทลินีคลอไรด์ และทนิเนอร์
เป็นต้น

เลขทะเบียนโรงงาน :   3-106-2/46รย เลขประจำาตัว 13 หลัก  : DIW-D-054800032
ที่ตั้งโรงงาน   : เลขที่ 31/9  ถนนราษฎร์บำารุง  ตำาบลห้วยโป่ง  อำาเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 31/9  ถนนราษฎร์บำารุง  ตำาบลห้วยโป่ง  อำาเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000
หมายเลขโทรศัพท์  :  038 687 800-1,3 หมายเลขโทรสาร : 038 687 804
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :   info@asiarefining.com / tassanee.arc@live.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมซ่อมหรือล้างถังบรรจุภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส์ดรัม
O.T.WA  Industrydrum Part., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 ห้างหุ้นส่วนจำากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส์ดรัม ประกอบกิจการประเภทรีไซเคิล
วัสดุบรรจุภัณฑ์เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานลำาดับประเภทที่ 106 และทำาการจดทะเบียนนิติบุคคลในปี พ.ศ. 2552 
โดยมีนายสันติ เอี่ยมจินดา และนางสาวอารยา สายศรี เป็นผู้ดูแลการประกอบ
กิจการทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนฯ นอกจากนี้ ทางห้างหุ้นส่วนฯ ได้ทำาการ
ยกระดับมาตรฐานของกิจการเข้าสู่ระบบความเป็นสากล โดยการนำาระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และระบบการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อม 
(ISO 14001 : 2015)  มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินกิจการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ พร้อมท้ัง 
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและสังคมในด้านการบริการและการดูแลสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กัน

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วด้วยตัวทำาละลาย

เลขทะเบียนโรงงาน :   3-106-34/52สค เลขประจำาตัว 13 หลัก  : DIW-D-096000104
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 77/8 หมุูที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำาบลสวนหลวง อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 77/8 หมุูที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำาบลสวนหลวง อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2810 1577-9 หมายเลขโทรสาร : 0 2810 1577-9 ต่อ 31
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  :   o.t.wa@hotmail.com  เว็บไซต ์ : www.otwa-industrydrum.com

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที ่ผ ่านการใช้งานมาแล้ว
จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ถังเหล็ก 200 ลิตร และถังพลาสติก 
200 ลิตรเป็นต้น
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บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด
Thai Only One Manage And Service Co., Ltd.

กิจกรรมทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำาเนินธุรกิจ

ให้บริการกำาจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับ

ประเภทที่ 106 ประกอบกิจการทำาเชื้อเพลิงทดแทน ทำาเชื้อเพลิงผสม ซ่อมและล้าง

ถังบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำาละลาย    ทำาอิฐบล็อก อิฐตัวหนอนจากวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว

ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย “จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำาธุรกิจเกี่ยวข้องกับ

กากของเสียมายาวนานกว่า 20 ปี บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าควรขยายธุรกิจในเชิงอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบแทนโลก บริษัทฯ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม”  เป็นคำากล่าวของคณะผู้บริหารในวันที่เปิดการประกอบกิจการโรงงาน

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำากากของเสียที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีเพื่อนำาไปเป็นเช้ือเพลิงผสม

ในเตาเผาปูนซีเมนต์

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากของเสียที่เป็นของเหลว (Liquid Waste) เช่น น้ำามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว,

 ตัวทำาละลายที่ใช้แล้ว และน้ำามันหล่อเย็น เป็นต้น

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-10/56ชบ เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-130900061
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 387/7 หมู่ที่ 2 ตำาบลเขาคันทรง อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 387/7 หมู่ที่ 2 ตำาบลเขาคันทรง อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
หมายเลขโทรศัพท์  : 038 111 977    หมายเลขโทรสาร  : 038 111 978
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : info@thaionlyone.com เว็บไซต ์ :  www.thaionlyone.com

โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการน้ำาเสียและน้ำาดีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความสามารถในการขนถ่ายได้

10-240 ตัน/วัน มีรถขนถ่ายทุกขนาดมากกว่า 70 คัน เพื่อรองรับการขนถ่ายไปบำาบัดอย่างเพียงพอและทันการณ์ในสถานการณ์เร่งด่วน

กลุ่มบริษัทฯ มีองค์ความรู้และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ที่ก้าวหน้าทันสมัยเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ระบบบำาบัดน้ำาเสีย

ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีการผสมผสาน จัดสร้างวิเคราะห์ระบบจากประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560
กิจกรรมทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) และผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน  

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd.
บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำากัด
Foresee Corporation Co., Ltd.

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 โดยการคัดแยกประเภทกากของเสีย การบดอัดและการผสม (Blending) 
เพือ่นำากากของเสยีอุตสาหกรรมไปเป็นเช้ือเพลิงผสมในเตาเผาปนูซเีมนต์ และเป็น
วตัถดุบิทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียประเภทของแข็งท่ีมีองค์ประกอบสามารถทดแทนวัตถุดิบ
 ในการผลิตปูนซีเมนต์ เช่น กากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย, ทราย, 
 ฝุ่นขัด และดินปนเปื้อน เป็นต้น 
   กากของเสียประเภทของเหลว เช่น  น้ำามันหล่อเย็น, น้ำาปนเปื้อนน้ำามัน,
 น้ำามันใช้แล้ว, ตัวทำาละลาย และน้ำาล้างชิ้นงาน เป็นต้น

เลขทะเบียนโรงงาน  : 3-106-19/57ปท     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 ์ : info@foresee-corp.com เว็บไซต์ : www.foresee-corp.com
เฟสบุ๊ค   : www.facebook.com/foreseee

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

  บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำากัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
รับกำาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งประเภทที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
บริษัทฯ ประกอบกิจการทำาเช้ือเพลิงผสม ทำาวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์
โดยเน้นการกำาจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ และการบำาบัด กำาจัด
โดยการรีไซเคิล บริษัทฯ มีรถขนส่งสำาหรับให้บริการมากกว่า 45 คัน ซึ่งเป็นรถ
เฉพาะประเภท ให้บริการตามลักษณะทางกายภาพของกากของเสียน้ันๆ อาทิเช่น
รถโรลออฟ (Roll off Truck), รถลักเกอร์ (Lugger Truck), รถแวคคัมแท็งก์
(Vacuum Truck) และรถเฮี๊ยบมือขยุ้ม (Grab Crane Truck) เป็นต้น อีกทั้งยังมี
ระบบควบคุมตามกฎหมาย เช่น ระบบ GPS และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึง
วัตถุอันตราย (วอ.8) รวมท้ังการบริการล้างบ่อพักน้ำาเสีย และระบบบำาบัดน้ำาเสียต่างๆ
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ได้แก่      
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2004 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS 18001 : 2007
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กิจกรรมทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จำากัด ได้ก่อต้ังและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำาเชื้อเพลิงทดแทน 

ทำาเชื้อเพลิงผสม ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำาละลายใช้แล้ว โดยได้รับ  

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับประเภทท่ี 106 อีกท้ังทางบริษัทฯ มีรถขนส่ง

ท่ีได้รับใบอนุญาตให้สามารถขนส่งเก่ียวกับกากของเสียอุตสาหกรรม และมีการติดต้ัง

ระบบ GPS อย่างครบครัน

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-18/56ปท เลขประจำาตัว 13 หลัก :  DIW-D-123800038
ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 38/61 หมู่ที่ 4  ตำาบลลำาลูกกา อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 38/61 หมู่ที่ 4  ตำาบลลำาลูกกา อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2159 8447       หมายเลขโทรสาร  :  0 2159 8448
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : pwm-2013@gmail.com

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กากของเสียประเภทของเหลว เช่น  น้ ำามันหล่อเย็น, ตัวทำาละลาย

 ใช้แล้ว, น้ำามันใช้แล้ว, น้ำามันหล่อล่ืนใช้แล้ว, น้ำาล้างไขมัน และน้ำาปนเป้ือน 

 น้ำามัน เป็นต้น

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   นำากากของเสียประเภทของเหลว สูบถ่ายเข้าสู่บ่อพักกวนผสมให้เข้ากัน

 วัดค ่า pH ให้มีคุณสมบัติตามที่ต ้องการเพื่อใช ้เป ็นเช้ือเพลิงผสม

 ในเตาเผาปูนซีเมนต์

บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จำากัด
Projecrt Waste Management Co., Ltd.
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด (สาขาชลบุรี)
INSEE Ecocycle Co., Ltd. (Chonburi Branch)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดการ

กากของเสียอย่างครบวงจร ซึ ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับ              

ประเภทที่ 106 จึงทำาให้เราสามารถกำาจัดกากของเสียในรูปแบบของแข็งทั้งที่เป็น

ของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายได้อย่างครบครัน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า

กากของเสียที่ถูกส่งเข้ามากำาจัดนั้น จะได้รับการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม

ตามกฎระเบียบของภาครัฐและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 กระบวนการ Pre-processing เป็นการนำากากของเสียประเภทของแข็ง

ทั้งที่เป็นของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายมาผ่านกระบวนการเตรียม

และปรับสภาพกากของเสยีเพือ่เปลีย่นรปู ทำาให้เป็นเนือ้เดยีวกนั และให้มคีณุภาพ

ตามที่กำาหนด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเช้ือเพลิงผสมเพื่อเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ 

ซึ่งวิธีการนี้เป็นการกำาจัดกากของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากของเสียประเภทของแข็ง (Solid Waste) เช่น วัสดุปนเปื้อน, บรรจุภัณฑ์

ปนเป้ือน, ฉนวนกันความร้อน, กระดาษ, พลาสติก, ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้คุณภาพ

และสินค้าที่รับคืน เป็นต้น

เลขทะเบียนโรงงาน : น.106-1/2556-ญหช. เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-140900085
ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  เลขที่ 42/4 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ที่ตั้งสำานักงาน : อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  ชั้น 7-12 เลที่ 199  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์  : 038 190 670 หมายเลขโทรสาร  :  038 190 669
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : inseeecocycle@siamcitycement.com เว็บไซต์ :  www.inseeecocycle.com
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0
กิจกรรมทำาเชื้อเพลิงแข็งผสมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บรษัิท     อนิทร ี     อโีคไซเคลิ    จำากดั    เปน็บรษิทัทีใ่หบ้รกิารด้านการจดัการกากของเสีย 

อย่างครบวงจร ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับประเภทที่ 106

จึงทำาให้เราสามารถกำาจัดกากของเสียในรูปแบบของแข็งที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ได้อย่างเหมาะสม ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่ากากของเสียที่ถูกส่งเข้ามากำาจัดนั้น จะได้

รับการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสมตามกฎระเบียบของภาครัฐและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด (สาขาสระบุรี)
INSEE Ecocycle Co., Ltd. (Saraburi Branch)

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-33/50สบ   เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-106200017
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18160
ที่ตั้งสำานักงาน : อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  ชั้น 7-12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์  : 036 240 930 อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : inseeecocycle@siamcitycement.com 
เว็บไซต์ :  www.inseeecocycle.com

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 การนำากากของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตรายประเภทของแข็งเข้าสู่

กระบวนการเตรียม (Pre-processing) เพื่อเปลี่ยนรูป และควบคุมคุณภาพ

กากของเสียให้เป็นไปตามที่กำาหนด ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที ่เป็นเชื ้อเพลิงผสม

นำามาเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการกำาจัดกากของเสียที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากของเสียประเภทของแข็ง (Solid Waste) เช่น กระดาษ, พลาสติก, 

ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้คุณภาพ และสินค้าที่รับคืน เป็นต้น
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมทำาเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำากัด
Siam Waste Management Consultant (Asian) Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์  (เอเซี่ยน) จำากัด เป็นบริษัท
ในกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ ซึ ่งดำาเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการจัดการขยะ
ระบบบำาบัดน้ำาเสีย ระบบประปา และระบบการจัดการของเสียอย่างครบวงจร 
(Total Waste Management Solution) รวมถึงงานด้านพลังงาน (Waste to Energy) 
โดยจดทะเบียนเป็นโรงงานจัดการกากของเสียประเภท 105 และ 106  (ประกอบ
กิจการคัดแยก บด ย่อย อัด ผสมหรือแปรรูปกากของเสียเพื่อนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือเชื้อเพลิงผสม) โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จำากัด (มหาชน) ในการจัดการกากอุตสาหกรรม สำาหรับนำาไปเผากำาจัดในเตาเผา

ปูนซีเมนต์ (Cement Kiln) ซึ่งเป็นวิธีการกำาจัดที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน  

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากแป้ง, ฝุ่นทราย, ออกไซด์ของโลหะทรายหล่อแบบ, ทรายขัดผิว,
เศษผลิตภัณฑ์พลาสติก, Slag, Scale, Dross, Latex, Rubber, Resin, Carbon 
Black, Ash, ผ้าหรือวัสดุเป้ือนสี/น้ำามัน, วัสดุปนเปื้อนเคมี พลาสติก, ขยะทั่วไป, 
กระดาษ,  สารเคมีใช้แล้ว, ภาชนะปนเป้ือน, สินค้าทำาลาย และสินค้าเส่ือมสภาพ
เป็นต้น

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 2816   หมายเลขโทรสาร :  0 2611 0162
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : siamwaste@wastemanagement.co.th เว็บไซต ์ :  www.wastemanagement.co.th

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดการกากของเสียอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐาน ISO 14001 เพื่ออำานวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมทางวิชาการ ถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกในการปฏิบัติงาน มีการจัดการกากของเสีย
อย่างถูกวิธี ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รับกากของเสียประเภทของแข็ง ที่มีคุณสมบัติเป็นวัตถุดิบทดแทน  และ
เช้ือเพลิงทดแทน มาบด ย่อยและผสม หรือ Repack ให้ได้คุณสมบัติท่ีเหมาะสม
เพื่อทำาเป็นเชื้อเพลิงแข็งผสม (042) และวัตถุดิบทดแทน (044) ส่งต่อให้กับ
เตาเผาปูนซิเมนต์
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0
กิจกรรมทำาเชื้อเพลิงทดแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญและการลงทุน

ในเร่ืองอุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องมุ่งคำานึงถึงเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

ซึ ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 106 สิ ่งแวดล้อม  จำากัด  ที ่มีความมุ ่งมั ่น

และตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อม ช่วยลด

การใช้พลังงานและการนำากลับมาใช้ใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และช่วยลด

ปริมาณขยะให้น้อยลง นำาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำามันเชื้อเพลิง

ให้หลากหลายมากขึ้นในอนาคต  ดำาเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ

ให้สอดคล้องตามนโยบายของระบบมาตรฐาน ISO 14001, ISO 9001 และโครงการ

โรงงานสีเขียวต่างๆ ที่ทางหน่วยงานราชการได้จัดขึ้น

บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำากัด
106 Environment Co., Ltd.

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี  
   รีไซเคิลน้ำามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ตัวทำาละลายใช้แล้วด้วยการกรอง เพื่อนำา

ตะกอน และน้ำามันที่ปนเปื้อนออกจากน้ำามัน จากนั้นทำาการผสมให้เข้ากัน

ส่งจำาหน่ายให้กับเตาเผาอุตสาหกรรม 

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
    น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้ว 
   ตัวทำาละลายใช้แล้ว
    น้ำาปนเปื้อนน้ำามัน 
    น้ำามันหล่อเย็น 

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-105-55/49สป  เลขประจำาตัว 13 หลัก  : DIW-D-065800153 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 104/12 หมู่ที่ 12 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 104/12 หมู่ที่ 12 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2174 6164-5, 085 4842 222, 086 3132 750, 086 3132 760 
หมายเลขโทรสาร  : 0 2174 6213 อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : 106diw@hotmail.co.th 
เว็บไซต์ :  www.106environment.co.th
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมผสมซีเมนต์หรือปูนขาวเข้ากับเถ้า ฝุ่นหรือกากตะกอนเพื่อทำาผลิตภัณฑ์มวลผสม

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด
Globe Cement Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ที่อำาเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์โดยเฉลี่ย 820,000 

ตันต่อปี ซ่ึงนับต้ังแต่ พ.ศ. 2544 เร่ือยมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการบริการรูปแบบใหม่

และพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า อาทิเช่น ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า (ISO 9001) ตั้งศูนย์

บริการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาและยกระดับระบบการจัดส่งสินค้า พัฒนาระบบ

การชำาระเงินและระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ

รถปฏิบัติการเคลื ่อนที่เพื ่อให้คำาปรึกษาทางเทคนิคแก่ลูกค้า รวมถึงการเพิ ่ม

ขีดความสามารถในการจ่ายและบรรจุสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี 
    นำากากของเสียมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 เถ้าหนัก (Bottom Ash)

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-20/49สบ เลขประจำาตัว 13 หลัก  : DIW-D-076200013
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ตำาบลหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 1910 อาคารอิเล็คโทรลักซ์ ชั้น 12 โซนบี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0 2365 9548 หมายเลขโทรสาร : 0 2718 0252, 0 2718 0250
อิเล็กทรอนิกส์เมล ์ : Boonlue.tho-ubol@globecement.com เว็บไซต ์ : www.globecement.com

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จึงได้ดำาเนินการจัดทำา

ระบบ ISO 50001 : 2011 และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันบริษัทฯ จำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ผสมสูตรพิเศษเข้มข้น 40 กก. ตราซูเปอร์ลูกโลก ปูนซีเมนต์ผสมน้ำาหนัก 50 กก. ตราลูกโลกเขียว และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

ชนิดใช้งานทั่วไป (GU) สูตรพิเศษ ตราลูกโลกน้ำาเงิน ผ่านตัวแทนจำาหน่ายสินค้ากว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ 
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กิจกรรมกรองหรือแยกสิ่งปนเปื้นจากน้ำามันพืชไม่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท  ธนโชคน้ำามันพืช  (2012)  จำากัด  ได้ดำาเนินธุรกิจประมูลและรับซื้อ

น้ำามันพืชที่ใช้แล้วจากกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทุกประเภท ตลอดจน

ได้นำาเข้า-ส่งออกน้ำามันพืชที่ใช้แล้วจากต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั ่น

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษต่างๆ จากการประกอบกิจการ โดยมีความมุ่งมั่น

ในการนำาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) มาประยุกต์ใช้

และพัฒนาภายในองค์กร เพื่อให้มีมาตรฐาน และมีการปฏิบัติงานที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ธนโชคนำ้ามันพืช (2012) จำากัด
Thanachok Vegetable Oil (2012) Co., Ltd.

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-26/48สค 
ที่ตั้งโรงงาน : เลขท่ี 109/14-15 ซอยคลองมะเดือ่ 13 หมูท่ี่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำาบลคลองมะเดือ่ อำาเภอกระทุ่มแบน จงัหวัดสมทุรสาคร 74110
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขท่ี 109/14-15 ซอยคลองมะเดือ่ 13 หมูท่ี่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำาบลคลองมะเดือ่ อำาเภอกระทุ่มแบน จงัหวัดสมทุรสาคร 74110
หมายเลขโทรศัพท ์ : 034 849 741-2, 083 3333 985, 062 6562 653, 062 9296 926
หมายเลขโทรสาร :  034 849 743 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ : tanachokt@yahoo.com

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 นำาน้ำามันพืชที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกรองเพื่อแยกกากออกจาก 

น้ำามันพืช จากนั้นนำาไปทำาเป็นพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) และกากอาหาร                     

ที่ได้จากการกรองน้ำามันพืชนำาไปทำาเป็นอาหารสัตว์

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 น้ำามันพืชใช้แล้ว
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมคืนสภาพกรดหรือด่าง และทำาเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)

บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำากัด
S. kanok Environmental Management Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 25 ไร่  ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานลำาดับประเภทที่ 106 โดยประกอบธุรกิจนำาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทกรดเส่ือมสภาพ น้ำามันหล่อล่ืนใช้แล้ว น้ำาปนเป้ือน
น้ำามัน ตัวทำาละลาย หรือเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำาเข้ากระบวนการเพื่อนำากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
ซึ่งทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำานึง 
ถึงระบบการให้บริการตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมชนโดยรอบ และส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับคนรุ่นต่อไป

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   นำาสารละลายประเภทกรดเส่ือมสภาพมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม
 เพื่อนำากรดกลับมาใช้ใหม่ (Acid Recovery)
   นำาน้ำาปนเปื้อนน้ำามันมาผ่านการกรองแยก จากนั้นนำาน้ำามันมาผสมตาม
 สูตรเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต์ ส่วนน้ำาเสีย
 จะนำาเข้าบำาบัดด้วยระบบบำาบัดน้ำาเสียทางเคมี และชีวภาพ ซึ่งน้ำาเสีย
 ท่ีผ่านการบำาบัดแล้วจะนำาไปใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน ไม่มีการระบายออก

 ภายนอกโรงงาน (Zero Discharge)

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กรดเสื่อมสภาพ  เช่น กรดซัลฟลูริค, กรดไฮโดรคลอริค และกรดไนตริก
 เป็นต้น
   น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้ว, น้ ำาปนเปื้อนน้ำามัน, ตัวทำาละลายใช้แล้ว และ

 น้ำามันหล่อเย็น เป็นต้น

เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-7/56ชบ เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-130900046
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที ่69 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ่อกวางทอง อำาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  20270
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที ่69 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ่อกวางทอง อำาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  20270
หมายเลขโทรศัพท์  : 088 4569 997, 092 4649 142 หมายเลขโทรสาร  : 038 195 791
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : sakesan21@gmail.com เว็บไซต ์ : www.thaiwastecenter.com
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0
กิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท อันช่ิง อินดัสทรี จำากัด จดทะเบียนก่อต้ังเม่ือวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2533

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตเคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบำาบัดน้ำาเสีย และผลิตน้ำาดี

เช่น สารส้ม, เฟอร์ริคคลอไรด์, โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ และเฟอร์รัสซัลเฟต 

ซึ่งในกระบวนการผลิตสารเคมีเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ได้นำาสารเคมีเสื่อมสภาพจาก

อุตสาหกรรมมาผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐาน ISO 9001 

ในการแปรสภาพให้สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีแก่กลุ่มบริษัทฯ 

ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมที่ต้องการลดการนำากากของเสียเหล่านั้นไปทำาลาย และนำา

กากของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการลดต้นทุนในการบำาบัด

กากของเสียเหล่าน้ันด้วย โดยสารเคมีท่ีได้หลังจากการแปรสภาพแล้วได้รับมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.) จะถูกนำาไปใช้ในการบำาบัดน้ำาเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต

ในอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำากัด
Unching Industry Co., Ltd. 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 รีไซเคิลโดยการแปรสภาพกรดเส่ือมสภาพด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลัก

วชิาการ และมมีาตรฐาน ให้เป็นสารเคมบีำาบดันำา้และผลิตนำา้ เช่น เฟอร์รคิคลอไรด์, 

เฟอร์รสัซลัเฟต, โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์, สารส้ม และคอปเปอร์ซัลเฟต

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   กรดไฮโดรคลอลิคเสื่อมสภาพ

   กรดซัลฟูริกเสื่อมสภาพ

   กรดจากการล้างผิวแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

   กากตะกอนที่มีส่วนผสมของทองแดง

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
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมสกัดแยกโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 

ประกอบกิจการคัดแยก บดย่อย และรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีโลหะมีค่า โดยมี 

กลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ที่มีการใช้โลหะมีค่าเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับ

การรักษาส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใช้ระบบบำาบัดน้ำาเสีย

และระบบบำาบัดมลพิษอากาศที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับบริษัทแม่

ที่ประเทศญ่ีปุ่นดำาเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากลด้านการบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

การดำาเนินงานของบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
   สะสม คัดแยก แบ่งบรรจุวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยกระบวนการทางกายภาพ

   สกัด และถลุงโลหะมีค่าด้วยกระบวนการทางกายภาพ และทางเคมี

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) 
 และอุปกรณ์ไฟฟ้า

   ฟิล์มเอ็กซเรย์

   กากตะกอนจากกระบวนการชุบที่มีโลหะมีค่า

   เศษโลหะมีค่า และวัสดุอื่นๆ ที่มีโลหะมีค่า

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
หมายเลขโทรศัพท์  : 035 729 001-5 หมายเลขโทรสาร  : 035 729 007
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : nopadol-k@matsuda-sangyo.com, chuchor-r@matsuda-sangyo.com
เว็บไซต ์ : www.matsuda-sangyothailand.com, www.matsuda-sangyo.co.jp
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0
กิจกรรมทำาสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนชีวภาพ           

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท ไมโครไบโอเทค จำากัด เร่ิมก่อต้ังในปี พ.ศ. 2525 ในความคิดของผู้ก่อต้ัง

สู่แนวคิดใหม่เพื่อการอยู่อย่างปลอดภัยบนโลกปัจจุบัน และอนาคตซึ่งเต็มไปด้วย 

การปนเป้ือนของสารเคมีและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นพิษ โดยมีการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยี 

ชีวภาพ มากว่า 35 ปี มีความชำานาญด้านเช้ือจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม

ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีการใช้แนวคิด

ในการนำาจุลินทรีย์มากำาจัดกากของเสีย โดยการบริการด้านการจัดการกากตะกอน

ชีวภาพ สำาหรับนำาไปผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินหรือปุ๋ยหมัก เพื่อนำามาใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการ

ดำาเนินการจัดการตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการศึกษาผลกระทบ

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง   อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

อย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นทางเลือกใหม่

สำาหรับผู้ประกอบการในการส่งบำาบัดต่อไป

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

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 การผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดินหรือปุ๋ยหมักแบบตั้งกอง โดยใช้

จุลินทรีย์ที่ถูกคัดเลือกจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมกลิ่น

จากกากตะกอนชวีภาพและในระหว่างกระบวนการผลติ และกลุม่จลิุนทรย์ี

ประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดินหรือปุ๋ยหมัก

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 กากตะกอนชีวภาพเฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ท่ีสามารถนำามาใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดิน

หรือปุ๋ยหมักได้

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 อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2589 7388 หมายเลขโทรสาร  : 0 2589 7437 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : micro-biotec@hotmail.com เว็บไซต ์ : www.micro-biotec.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

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

กิจกรรมบดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว

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

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท ทีเอ็มซี  เมททัล (ไทยแลนด์)  จำากัด  ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ. 2550

โดยประกอบกิจการรีไซเคิลเศษโลหะและเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ท่ีเส่ือมสภาพซ่ึงมีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบให้สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญและตระหนักถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งม่ันและเข้มงวดกับกฎระเบียบเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่พันธมิตรทางการค้า

สามารถนำาพาธุรกิจของบริษัทฯให้ประสบความสำาเร็จและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบของเรา

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยก และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ

 ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แผงวงจรไฟฟ้า (IC), 

แผ่นปริ้นท์วงจร (PCB)  และเศษตะกั่ว เป็นต้น

เลขทะเบียนโรงงาน : น.106-1/2552-นนป. เลขประจำาตัว 13 หลัก : DIW-D-095800033
ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่ 730 หมู่ที่ 4 ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ที่ตั้งสำานักงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่ 730 หมู่ที่ 4 ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หมายเลขโทรศัพท์  : 0 2710 6580, 08 1551 2104   หมายเลขโทรสาร  : 0 2710 6581 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : patrick.karuna@tmc-metal.com เว็บไซต ์ : www.tmc-metal.com
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0
กิจกรรมรีไซเคิลเครี่องใช้สำานักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์และตลับหมึก

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2547 โดยทำาการรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่ใช้แล้วของฟูจิ ซีร็อกซ์ เช่น 

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และตลับหมึกจาก 9 ประเทศ รวมทั้งภูมิภาค   

ในเขตพื้นที่เอเชียแปซิฟิก แล้วนำามาแยกชิ้นส่วนออกเพื่อคัดแยกประเภททั้งหมด 

88 ประเภท มีทั้งเหล็ก, อลูมิเนียม, เลนส์, แก้ว และทองแดง เพื่อนำามาแปรรูป

ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ นับต้ังแต่ช่วงเวลาท่ีดำาเนินการจนกระท่ังปี พ.ศ.  2559 

บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วประมาณ 52,752 หน่วย ซึ่งสามารถ

นำาทรัพยากรเหล่านั้นมารีไซเคิลได้ถึง 49,169 ตัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ

การรับรองระบบมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และได้เข้าร่วม

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW Awards) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ถอดแยกชิน้ส่วนอปุกรณ์เครือ่งถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์และตลบัหมกึ 

รวมถงึตรวจสอบสภาพเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
 เครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน

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
Fuji-Xerox-Eco-Manufacturing Co., Ltd.
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd.

กิจกรรมบดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว

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

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัทรับจัดการเศษวัสดุ

ในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วจำาพวกเศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เศษชิ้นส่วน

อุปกรณ์สารก่ึงตัวนำาอิเล็กทรอนิกส์ และเศษโลหะ เช่น แผ่นปร้ินท์ (PCB), แผงวงจร

ไฟฟ้ารวม (IC), โลหะเคลือบทองคำา, เงิน, พาลาเดียม, ทองแดง, ทองเหลือง ฯลฯ 

มาผ่านกระบวนการคัดแยกและบดย่อยเพ่ือนำากลับมาใช้ใหม่ ทำาให้มีการใช้ทรัพยากร

ท่ีมีค่า ซ่ึงมีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมท้ังรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ให้ดีต่อไป ด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ

มุ่งมั่นและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำาระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกกิจกรรม เพื ่อสร้าง

ความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าบนพื้นฐานของการควบคุมผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายกำาหนด

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 บดย่อยเศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ 

และสารกึ่งตัวนำาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

   เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำา

   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

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

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด ก่อต้ังเม่ือเดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2552   ได้รับอนุญาติประกอบกิจการโรงงานลำาดับประเภทที่ 105 และ 106  

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดด้านกฎหมาย มีการนำาระบบ

มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มาพัฒนาระบบการทำางานภายในองค์กร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาองค์กรสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 เพื่อเพิ่ม

ความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้า และสร้างมาตรฐานการทำางานที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 คัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อนำากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   ทองแดง, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, เศษเหล็ก

   กระดาษกล่องลัง, กระดาษสำานักงาน

   ถุงพลาสติก, ชิ้นงานพลาสติก, พลาสติกทุกชนิด

   พาเลทพลาสติก, พาเลทไม้

   เศษยาง

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 9400 468, 081 9827 579, 081 9821 742 
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : greenwaste_adm@hotmail.com, greenwaste_adm9@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.greenwastegold.com

บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด
Green Waste Goldver Light Management Co., Ltd.
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กิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำากัด
KI-Ecotech Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำากัด ได้จัดตั ้งขึ ้นในประเทศไทยในเดือนตุลาคม

พ.ศ. 2556 โดยมีบริษัท เคอิไอชา จำากัด (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่อมาได้

รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในประเทศไทย และได้

รับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการคัดแยก

วัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยชิ้นส่วนเครื ่องใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) และในปี พ.ศ. 2560

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) 

วิธีการจัดการกากของเสีย/เทคโนโลยี
 ใช้เคร่ืองจักรท่ีเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือทำาให้ขนาดของวัตถุดิบ

มีขนาดเหมาะสมท่ีสามารถนำาไปใช้งานต่อได้ทันที เช่น ผู้ใช้งานกลุ่มเตาหลอม

ประเภทกากของเสียที่รับดำาเนินการ
   เศษโลหะ เช่น เศษเหล็กแผ่นจากการตัดขอบและปั๊มขึ้นรูป, เศษเหล็กปั๊ม
 เศษเหล็กหล่อ, เศษเหล็กหนา และเศษเหล็กบาง เป็นต้น
   เศษอะลูมิเนียม เช่น อะลูมิเนียมแท่ง, เศษอะลูมิเนียมฉาก, เศษอะลูมิเนียมหล่อ
  และเศษอะลูมิเนียมแผ่น เป็นต้น
   เศษสแตนเลส เช่น สแตนเลส 304, สแตนเลส 430, สแตนเลส 409,
 สแตนเลส 436 และสแตนเลส 439 เป็นต้น
   เศษทองแดง    เชน่   ทองแดงแท่ง,    ทองแดงสายไฟ    และ เศษทองแดงปัม๊ชิน้งาน 
 เป็นต้น
   เศษพลาสติก เช่น ก้านพลาสติก และเศษพลาสติก เป็นต้น

เลขทะเบียนโรงงาน  : น.105-1/2551-ญอน. 
ที่ตั้งโรงงาน  : เลขที่ 700/231 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำาบลบ้านเก่า อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 700/231 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำาบลบ้านเก่า อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
หมายเลขโทรศัพท์  : 038 465 045-8 หมายเลขโทรสาร  : 038 465 044
อิเล็กทรอนิกส์เมล์  : nattaya.s@ki-ecotech.co.th, vudomkarn@keiaishathailand.co.th
เว็บไซต ์ :  www.ki-groupthailand.com/en/index.php
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โรงงานท่ีได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  
ประจ�าปี 2560

ดัชนี

บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำากัด 30

บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด 40

บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำากัด 41

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำากัด 37

บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 24

บริษัท ธนโชคน้ำามันพืช (2012) จำากัด 32

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด 9

บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค  17

(บีเอ็มทีพี) จำากัด

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) 16

บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด 19

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด 10

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด  11

โรงงานเขาวง 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด 31

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)  12

โรงงาน 2 

บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จำากัด 26

บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำากัด 25

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนู แฟคเจอริ่ง จำากัด 38

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด 39

(สาขาชลบุรี)

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด 35

(สาขาพระนครศรีอยุธยา)

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำากัด (สาขาสุพรรณบุรี) 36

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 20

บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำากัด 33    

บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำากัด 14

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์  29

(เอเซี่ยน) จำากัด

บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำากัด 21

บริษัท อัคคีปราการ จำากัด (มหาชน) 15

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำากัด 34

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด (สาขาชลบุรี) 27

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด (สาขาสระบุรี) 28

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล 13

คอมเพล็กซ์ จำากัด

บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จำากัด 22

บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง 18

(ประเทศไทย) จำากัด 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส์ดรัม 23
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560

ขอขอบคุณ

 ลำาดับที ่   รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

 1. บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำากัด

 2. บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด

 3. บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำากัด

 4. บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำากัด

 5. บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำากัด

 6. บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

 7. บริษัท ธนโชคน้ำามันพืช (2012) จำากัด

 8. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำากัด

 9. บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค 

  (บีเอ็มทีพี) จำากัด

 10. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน)  

  (จ3-101-2/40สบ)

 11. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) 

  (3-106-8/49สบ)

 12. บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำากัด

 13. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด

 14. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด โรงงานเขาวง

 15. บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด

 16. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)  โรงงาน 2

 17. บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จำากัด

 18. บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำากัด

 19. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนู แฟคเจอริ่ง จำากัด

 ลำาดับที ่ รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

 20. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด 

  (สาขาชลบุรี)

 21. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำากัด 

  (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

 22. บริษัท ไมโครไบโอเทค จำากัด (สาขาสุพรรณบุรี)

 23. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

 24. บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำากัด

 25. บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำากัด                         

 26. บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำากัด

 27. บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ 

  (เอเซี่ยน) จำากัด

 28. บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำากัด

 29. บริษัท อัคคีปราการ จำากัด (มหาชน)

 30. บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำากัด

 31. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด (สาขาชลบุรี)

 32. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด (สาขาสระบุรี)

 33. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล 

  คอมเพล็กซ์ จำากัด

 34. บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จำากัด

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

 36. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ล.โลหะการธุรกิจ

 37. ห้างหุ้นส่วนจำากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส์ดรัม

รายช่ือโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
ประจ�าปี 2560 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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คณะกรรมกำรประสำนและรับมอบงำนโครงกำร

ท่ีปรึกษา

นายมงคล		พฤกษ์วัฒนา	 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส�านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการ	 นายสุธน		 อยู่เกตุ
	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
  
กรรมการ	 นายอภิวัฒน์	 เธียรพิรากุล
	 ผู้อ�านวยการส่วนก�ากับและตรวจสอบโครงการ

	 นางสาวนวพร		 สงวนหมู่
	 ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและการก�ากับข้อมูลกากอุตสาหกรรม

	 นางนุชนาถ		 สุพรรณศรี
	 ผู้อ�านวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

	 นางสาวจอมขวัญ		 อาคมานนท์
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