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กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได�ริเริ่มดําเนินโครงการยกระดับผู�ประกอบการจัดการของเสียมาต้ังแต"
ป# 2553 โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือยกระดับการให�บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียท่ีมุ"งเน�นการรักษา
สิ่งแวดล�อมพร�อมความปลอดภัย เพ่ือพัฒนาการให�บริการบําบัด/กําจัดสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม"ใช�แล�ว
ให�เป5นไปตามหลักวิชาการ รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันและความไว�วางใจต"อการรับบริการของผู�ก"อกําเนิด
กากอุตสาหกรรม ซ่ึงจากการดําเนินโครงการฯ พบว"า โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ต"อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให�มีมาตรฐาน และเข�าร"วมโครงการฯ เป5นจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป# 
โดยในระหว"างป# 2553-2563 มีโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมได�รับตราสัญลักษณ)มาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม จํานวนมากกว"า 200 ราย 

ในป# 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได�รับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการฯ นี้อีกครั้ง ซ่ึงป@จจุบันนับเป5น
ป# ท่ี 10 ของโครงการฯ แล�ว ท้ังนี้  เพ่ือให� เกิดความต"อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานการให�บริการจัดการ
กากอุตสาหกรรมแก"ผู�ประกอบกิจการโรงงาน และส"งผลให�ภาคอุตสาหกรรมก�าวไปสู"การพัฒนาอย"างย่ังยืนครอบคลุม
ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ผลการดําเนินโครงการฯ ในป# 2563 พบว"า มีโรงงานในกลุ"มเปCาหมาย
เข�าร"วมโครงการฯ จํานวนท้ังสิ้น 32 เลขทะเบียนโรงงาน มีโรงงานได�รับตราสัญลักษณ)มาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม จํานวน 23 เลขทะเบียนโรงงาน โดยแบ"งเป5นรางวัลระดับ Gold Plus จํานวน 3 เลขทะเบียน
โรงงาน ระดับเหรียญทอง จํานวน 14 เลขทะเบียนโรงงาน ระดับเหรียญเงิน จํานวน 2 เลขทะเบียนโรงงาน 
และระดับเหรียญทองแดง จํานวน 4 เลขทะเบียนโรงงาน นอกจากนี้ มีโรงงานท่ีได�รับรางวัลชมเชยผลการปรับปรุง
ยอดเย่ียม จํานวน 1 เลขทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได�ทําการเผยแพร"ประชาสัมพันธ)ให�กับ
โรงงานผู�รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม"ใช�แล�วเพ่ือให�มีการให�บริการท่ีเป5นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการ
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โรงงานผู�รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม"ใช�แล�วเพ่ือให�มีการให�บริการท่ีเป5นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการ
แก"สาธารณชนและผู�ก"อกําเนิดกากอุตสาหกรรม

การดําเนินโครงการฯ ดังกล"าวนี้ ยังสอดคล�องเชื่อมโยงยุทธศาสตร)ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 12 ดังยุทธศาสตร)ท่ี ๔ การเติบโต
ท่ีเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย"างย่ังยืน ยุทธศาสตร) อก.ท่ี 3 การส"งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให�เป5นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล�อม รวมท้ังยุทธศาสตร) กรอ. ท่ี 2 กํากับดูแลและเฝCาระวังอุตสาหกรรมให�มี
ความปลอดภัย และเป5นมิตรต"อสิ่งแวดล�อม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได�ใช�เป5นกรอบนโยบายในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือนําไปสู"
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย"างย่ังยืนและเป5นมิตรต"อสิ่งแวดล�อมต"อไปในอนาคต

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเป5นอย"างย่ิงว"าผลจากการดําเนินโครงการฯ นี้ จะเป5นประโยชน)ต"อโรงงาน
ผู�ก"อกําเนิดกากอุตสาหกรรมท่ีจะใช�เป5นข�อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกใช�บริการโรงงานท่ีได�มาตรฐาน 
มีการปฏิบัติงานท่ีเป5นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ ยังเป5นแรงผลักดันให�โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
ท่ัวประเทศมีการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีดีและเป5นมิตรต"อสิ่งแวดล�อมมากข้ึน

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ประเภทกิจกรรมปรับคุณภาพของเสียรวม (เผาส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช'แล'วร$วมในเตาเผาอุตสาหกรรม
เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช'แล'วจากโรงงานอุตสาหกรรม)

บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2 9
บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3 10
บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย (ท&าหลวง) จํากัด โรงงานท&าหลวง 11

ประเภทกิจกรรมฝ/งกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช'แล'วท่ีเป0นของเสียอันตรายและไม$เป0นของเสียอันตราย
บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�สิ่งแวดล0อม จํากัด (มหาชน) (3-105-14/47รบ) 12
บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ� จํากัด 13

ประเภทกิจกรรมปรับคุณภาพของเสียรวม (บําบัดน้ําเสียรวมสําหรับน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลย่ี จํากัด 14
บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�สิ่งแวดล0อม จํากัด (มหาชน) (3-101-2/38), (3-101-1/47) 15

ประเภทกิจกรรมทําเช้ือเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)
บริษัท ทีเออาร)เอฟ จํากัด 16
บริษัท อโยธยา รีไซเคิล 2002 จํากัด 17

ประเภทกิจกรรมทําเช้ือเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)
บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งเเวดล�อม จํากัด 18
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 19

ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน้ํามันใช.แล.วโดยวิธีการกล่ัน
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ประเภทกิจกรรมรีไซเคิลน้ํามันใช.แล.วโดยวิธีการกล่ัน
บริษัท เอส เอส ซี ออยล) จํากัด 20

ประเภทกิจกรรมนําน้ํามันหล3อเย็นและน้ําปนเป78อนน้าํมันใช.แล.วมาผลิตเป9นน้ํามันทาแบบสูตรน้ํา 
บริษัท ฟXวชั่น ดีเวลลอปเมนท) จํากัด 21

ประเภทกิจกรรมทําวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต<
บริษัท ฟอร)ซี คอร)ปอเรชั่น จํากัด 22

ประเภทกิจกรรมบดย$อยเครื่องใช'ไฟฟ>าและช้ินส$วนอุปกรณ?อิเล็กทรอนิกส?ท่ีไม$ใช'แล'ว
บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด�) จํากัด 23
บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาชลบุรี) 24

ประเภทกิจกรรมสกัดแยกโลหะมีค$า
บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา) 25

ประเภทกิจกรรมคืนสภาพกรดหรือด$าง 
บริษัท เอกอุทัย จํากัด (สาขาอุทัย) 26

ประเภทกิจกรรมหลอมโลหะท่ีมิใช$เหล็กเพ่ือนํากลับมาใช'ใหม$
บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 27
บริษัท ที.เค.อินกอต แอนด� ลิเควทชั่น จํากัด 28
บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด 29
บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จํากัด 30



ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป@ท่ีได'รับตราสัญลักษณ?มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560 2561 2562 2563
กิจกรรมเผาส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช$แล'วท่ีไม$เป0นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา 
1. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ� 

จํากัด
น.101-1/2547-ญนป. เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -

กิจกรรมเผาส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช$แล'วท่ีเป0นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา  
2. บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) น.101-1/2544-นนป. - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

กิจกรรมเผาของเสียร$วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช'แล'วจากโรงงานอุตสาหกรรม 
3. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 3-101-1/45สบ - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง - ทองแดง - -
4. บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย (แก&งคอย) จํากัด 3-101-1/44สบ - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -
5. บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย (ท&าหลวง) จํากัด 

โรงงานเขาวง
3-101-2/45สบ

- ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -

6. บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย (ท&าหลวง) จํากัด 
โรงงานท&าหลวง

3-101-3/45สบ
- - - - - - - ทอง ทอง ทอง

7. บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย (ทุ&งสง) จํากัด 3-101-1/45นศ - - - - - - - ทอง - -
8. บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จํากัด (มหาชน) 

โรงงาน 1
3-101-1/57สบ

- - - - - - - ทอง ทอง -

9. บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จํากัด (มหาชน) 
โรงงาน 2

3-101-2/44สบ
ทอง ทอง ทอง ทอง* - ทอง Gold Gold1 Gold2 ทอง

10. บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จํากัด (มหาชน) 
โรงงาน 3

3-101-3/44สบ
- ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง - ทอง ทอง ทอง

11. บริษัท เอกอุทัย จํากัด (สาขากลางดง) 3-57(1)-1/43นม - - - - - - - เงิน ทอง -
กิจกรรมปรับเสถียรด'วยวิธีทางเคมี 
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กิจกรรมปรับเสถียรด'วยวิธีทางเคมี 
12. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�

ส่ิงแวดล0อม จํากัด (มหาชน) 
3-101-1/47

- เงิน - ทอง - - - - - -

กิจกรรมฝ/งกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช'แล'วท่ีไม$เป0นของเสียอันตราย 
13. บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จํากัด (มหาชน) จ3-101-2/40สบ - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

14. บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ� จํากัด

น.105-1/2545-ญหช.
เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 ทอง

15. บริษัท เอกอุทัย จํากัด (สาขาศรีเทพ) 3-105-1/45พช - - - - - - - เงิน ทอง -
กิจกรรมฝ/งกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช'แล'วท่ีเป0นของเสียอันตราย 
16. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�

ส่ิงแวดล0อม จํากัด (มหาชน)
3-105-14/47รบ

ทองแดง ทอง ทอง ทอง ทอง* - - ทอง ทอง ทอง

17. บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จํากัด (มหาชน) จ3-101-2/40สบ - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

กิจกรรมบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
18. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�

ส่ิงแวดล0อม จํากัด (มหาชน) 
3-101-2/38

- เงิน เงิน - - - - ทอง ทอง ทองแดง

19. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�
ส่ิงแวดล0อม จํากัด (มหาชน) 

3-101-1/47
- - เงิน - - - - ทอง - ทองแดง

20. บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จํากัด (มหาชน) จ3-101-2/40สบ - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* - - -
21. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง จํากัด

(มหาชน)
3-101-1/35ชบ

- - ทอง ทอง ทอง ทอง* - - - -

22. บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ 
จํากัด

ข3-101-1/41รย
- - - - - - - ทอง ทอง ทอง

หมายเหตุ : ทอง* คือ ปHที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมนิต&อเนื่อง 3 ปH
Gold คือ ปHที่ได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนือ่ง 6 ปH
Gold1 คือ ปHที่ 1 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 7
Gold2 คือ ปHที่ 2 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 8



ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป@ท่ีได'รับตราสัญลักษณ?มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560 2561 2562 2563
กิจกรรมกล่ันตัวทําละลายท่ีไม$ใช'แล'วกลับมาใช'ใหม$ 
23. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3-101-1/43ชบ ทอง ทอง - ทอง ทอง - ทอง - - -
24. บริษัท รีฟายน� เทค จํากัด 3-106-1/45สป ทอง - - - - - - - - -
25. บริษัท วรรณ สแครLพ จํากัด 3-106-36/52ชบ - - - - - - - - เงิน -
26. บริษัท สุขเจริญทรัพย� วังเย็น จํากัด 3-106-29/47ฉช ทองแดง - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

27. บริษัท เอเซีย รีไฟน่ิง จํากัด 3-106-2/46รย ทองแดง เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

28. บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จํากัด 3-106-9/47ชบ - - - - - ทองแดง - - - -
กิจกรรมรีไซเคิลน้ํามันใช'แล'วโดยวิธีการกล่ัน 
29. บริษัท ส.เจริญไทยรีไซเคิล จํากัด 3-106-2/45สค - - เงิน - - - - - - -
30. บริษัท เอส เอส ซี ออยล� จํากัด 3-106-4/52ชบ - - - - - - - ทอง - ทอง
กิจกรรมนําน้ํามันหล$อเย็นและน้ําปนเปQRอนน้ํามันใช'แล'วมาผลิตเป0นน้ํามันทาแบบสูตรน้ํา
31. บริษัท ฟNวช่ัน ดีเวลลอปเมนท� จํากัด 3-106-10/50ฉช - - - ทองแดง - เงิน - ทอง ทอง ทอง
กิจกรรมทําสีน้ํามันหรือผลิตภัณฑ?อืน่ๆ จากน้ํามันหล$อล่ืนท่ีไม$ใช$แล'ว 
32. บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด� รีไซคลิง จํากัด 3-106-24/51ชบ - - - - - - - - เงิน -
กิจกรรมทําเชื้อเพลิงผสมเหลว (Liquid Blending) 
33. บริษัท ทีเออาร�เอฟ จํากัด 3-106-71/53สบ - - - - ทองแดง ทอง - ทอง ทอง -
34. บริษัท ไทย โอนล่ี วัน แมเนจ แอนด� เซอร�วิส 

จํากัด
3-106-10/56ชบ - - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง*

35. บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จํากัด (มหาชน) 3-106-8/49สบ - - - - - - ทอง ทอง - -
36. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�

ส่ิงแวดล0อม จํากัด (มหาชน)
น.101-1/2540-ญนพ. - - - - - - - ทอง ทอง -
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ส่ิงแวดล0อม จํากัด (มหาชน)
น.101-1/2540-ญนพ. - - - - - - - ทอง ทอง -

37. บริษัท โปรเจค เวสท� แมเน็จเม0นท� จํากัด 3-106-18/56ปท - - - - - - ทองแดง - เงิน -
38. บริษัท ฟอร�ซี คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 3-106-19/57ปท - - - - - ทอง เงิน ทอง - -
39. บริษัท ส.กนกการจัดการส่ิงแวดล0อม จํากัด 3-106-7/56ชบ - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง
40. บริษัท สยามเวสท� แมเนจเม0นท� 

คอนซัลแทนท� (เอเซ่ียน) จํากัด 
3-105-1/45สบ - ทองแดงทองแดงทองแดง เงิน เงิน - - - -

41. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ - - - - - - - ทอง ทอง ทอง
42. บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล 
     คอมเพล็กซ� จํากัด

น.105-1/2545-ญหช. เงิน เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

43. บริษัท เอกอุทัย จํากัด 3-106-7/57อย - - - - - - - ทอง ทอง -
กิจกรรมทําเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) 
44. บริษัท ทีเออาร�เอฟ จํากัด 3-106-71/53สบ - - - - ทองแดง เงิน - ทอง - ทอง
45. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�

ส่ิงแวดล0อม จํากัด (มหาชน) น.101-1/2540-ญนพ. - - - - - - - ทอง - -

46. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ� 
จํากัด

น.101-1/2547-ญนป. - - - - - ทอง เงิน - - -

47. บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จํากัด (มหาชน) 3-106-8/49สบ - - - - - - ทอง ทอง ทอง -
48. บริษัท ฟอร�ซี คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 3-106-19/57ปท - - - - - ทอง - เงิน - -
49. บริษัท สยามเวสท� แมเนจเม0นท� 

คอนซัลแทนท� (เอเซ่ียน) จํากัด 
3-105-1/45สบ - ทองแดงทองแดงทองแดง เงิน เงิน เงิน ทองแดง - -

หมายเหตุ : ทอง* คือ ปHที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมนิต&อเนื่อง 3 ปH
Gold คือ ปHที่ได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนือ่ง 6 ปH
Gold1 คือ ปHที่ 1 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 7
Gold2 คือ ปHที่ 2 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 8



ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป@ท่ีได'รับตราสัญลักษณ?มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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กิจกรรมทําเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)  (ต$อ) 
50. บริษัท อโยธยา รีไซเคิล 2002 จํากัด 3-105-28/48อย

(เพ่ิมลําดับท่ี 106)
- - - - - - - ทองแดง - ทองแดง

51. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาชลบุรี) น.106-1/2556-ญหช. - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* -
52. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

53. บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ� จํากัด 

น.105-1/2545-ญหช. เงิน เงิน ทองแดง ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1

54. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค& เซอร�วิสเซส จํากัด 3-106-41/53สบ - - - ทอง - - - ทอง ทอง -
55. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค& เซอร�วิสเซส จํากัด 3-106-31/58นศ - - - - - - - - ทอง -
56. บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จํากัด น.101-1/2550-นอน. - - - - - - - ทองแดง ทอง -
กิจกรรมรีไซเคิลเศษยางและยางรถยนตืท่ีใช'แล'วด'วยกระบวนการไพโรไลซีส (Pyrolysis)
57. บริษัท ไพโร เอนเนอร�ยี่ จํากัด 3-106-8/54สบ - - - - - - - - ทองแดง -
กิจกรรมทําเชื้อเพลิงทดแทน 
58. บริษัท 106 ส่ิงแวดล0อม จํากัด 3-105-55/49สป ทองแดง เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

59. บริษัท พีเอ็นทีเอ็ม จํากัด 3-106-8/52ชบ - - - - - ทองแดง - - - -
60. บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล� จํากัด 3-106-5/46สค ทองแดง เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* - ทองแดง - -
61. บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท� (2004) จํากัด 3-106-52/47อย ทองแดง ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง - ทอง เงิน -
62. บริษัท สุขเจริญทรัพย� วังเย็น จํากัด 3-106-29/47ฉช - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

63. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค& เซอร�วิสเซส จํากัด 3-106-16/56สบ ทอง ทอง - ทอง - - - ทอง ทอง -
64. โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ 3-106-12/57สค - - - - - - - - เงิน -
กิจกรรมผสมซีเมนต?หรือปูนขาวเข'ากับเถ'า ฝุ]นหรือกากตะกอนเพ่ือทําผลิตภัณฑ?มวลผสม 
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กิจกรรมผสมซีเมนต?หรือปูนขาวเข'ากับเถ'า ฝุ]นหรือกากตะกอนเพ่ือทําผลิตภัณฑ?มวลผสม 
65. บริษัท เซเม็กซ� (ประเทศไทย) จํากัด 3-106-20/49สบ - - - - - เงิน เงิน - - -
66. บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ� จํากัด จ3-57(3)-1/45รย - - - - - - - เงิน เงิน -
67. บริษัท ทอรัส เอส ดี จํากัด จ3-57(3)-2/55รย - - - - - - - - ทองแดง -
กิจกรรมทําวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต? 
68. บริษัท ทีเออาร�เอฟ จํากัด 3-106-71/53สบ - - - - - เงิน - ทอง - -
69. บริษัท ฟอร�ซี คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 3-106-19/57ปท - - - - - ทอง เงิน ทอง ทอง ทอง
70. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ - - - - - - - ทอง - -
71. บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล    

คอมเพล็กซ� จํากัด
น.105-1/2545-ญหช. - - - - - - - ทอง - -

กิจกรรมรีไซเคิลเครื่องใช'สํานักงานและชิ้นส$วนอุปกรณ?เครื่องถ$ายเอกสาร เครื่องพิมพ?และตลับหมึก 
72. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ� อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด
น.106-1/2546-ญหช. ทอง ทอง - ทอง - ทอง ทอง ทอง - -

กิจกรรมบดย$อยเครื่องใช'ไฟฟ>าและชิ้นส$วนอปุกรณ?อิเล็กทรอนิกส?ท่ีไม$ใช'แล'ว 
73. บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด�) จํากัด น.106-1/2552-นนป. - ทอง - ทอง - ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold
74. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย)  จํากัด 

(สาขาชลบุรี)
น.106-2/2559-ญปค. - - - - - - - ทอง ทอง ทอง

75. บริษัท ไวซ�เทค โซลูช่ันส� (ประเทศไทย) จํากัด น.69-3/2554-ญนฉ. - - - - - - - เงิน ทอง -
กิจกรรมบดย$อยพลาสติกท่ีไม$ใช'แล'ว 
76. บริษัท สุธีค0าถัง 2499 จํากัด จ3-53(9)-32/49สค - - - - - ทอง - - - -

หมายเหตุ : ทอง* คือ ปHที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมนิต&อเนื่อง 3 ปH
Gold คือ ปHที่ได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนือ่ง 6 ปH
Gold1 คือ ปHที่ 1 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 7
Gold2 คือ ปHที่ 2 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 8



ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป@ท่ีได'รับตราสัญลักษณ?มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560 2561 2562 2563
กิจกรรมรีไซเคิลหลอดไฟใช'แล'ว 
77. บริษัท แวกซ� กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร� จํากัด 3-106-3/46รบ - - ทองแดงทองแดง - - - - - -
78. บริษัท ฟอร�ซี คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 3-106-19/57ปท - - - - - - - ทอง - -
79. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ - - - - - - - ทอง - -
80. บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล     

คอมเพล็กซ� จํากัด
น.105-1/2545-ญหช. เงิน ทอง - - ทอง ทอง - - - -

กิจกรรมรีไซเคิลกระป_องสเปรย? 
81. บริษัท ฟอร�ซี คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 3-106-19/57ปท - - - - - - - ทอง - -
82. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ - - - - - - - ทอง - -
83. บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล

คอมเพล็กซ� จํากัด 
น.105-1/2545-ญหช. - ทองแดง - - - - - - - -

กิจกรรมสกัดแยกโลหะมีค$า 
84. บริษัท นิวไลฟQ เวิลด� เมทัล จํากัด 3-106-2/53ปท - - - - - - - ทอง - -
85. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด

(สาขาพระนครศรีอยุธยา) 
น.106-1/2545-ญบว. - เงิน - ทอง - ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold

86. บริษัท สยาม โอกิทานิ จํากัด ข3-106-2/51อย - เงิน - - - - - - - -
กิจกรรมซ$อมหรือล'างถังบรรจุภัณฑ? 
87. บริษัท เค.อาร�.ดี. จํากัด จ.3-64(1)-1/42สป - ทองแดง - - - - - - - -
88. บริษัท ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จํากัด 3-106-40/57สค - - - - - - - - เงิน -
89. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3-101-1/43ชบ ทองแดง ทอง ทอง - - - - - - -
90. บริษัท สุธีค0าถัง 2499 จํากัด จ3-53(9)-32/49สค - - - - - เงิน - ทอง - -
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90. บริษัท สุธีค0าถัง 2499 จํากัด จ3-53(9)-32/49สค - - - - - เงิน - ทอง - -
91. บริษัท สุขเจริญทรัพย� วังเย็น จํากัด 3-106-29/47ฉช ทองแดง - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

92. บริษัท เอส.ที.พี.อินเตอร�โปรดักส� จํากัด 3-105-64/48ปจ - - - ทองแดง - - - - - -
93. บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล

คอมเพล็กซ� จํากัด
น.105-1/2545-ญหช. - - - - ทองแดงทองแดง - ทองแดง - -

94. บริษัท เอส.ซี.ควอลิต้ี แท0งค� จํากัด จ3-64(1)-2/42สป - - - - - เงิน - ทอง - -
95. ห0างหุ0นส&วนจํากัด ล.โลหะการธุรกจิ 3-106-3/46สค ทองแดง ทอง - เงิน - ทองแดง - - - -
96. ห0างหุ0นส&วนจํากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส�ดรัม 3-106-34/52สค - - - - - - ทองแดงทองแดงทองแดง -
กิจกรรมหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรีท่ี่ไม$ใช'แล'ว 
97. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด น.60-1/2542-ญกว. - เงิน - - - - - - - -
98. บริษัท เบอร�กโซ& เมตัลส� จํากัด 3-60-1/26สบ - เงิน เงิน ทอง - ทอง ทองแดง - - -
99. บริษัท ปRญญารักษา จํากัด ส.3-60-1/31กจ - เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* - - - -
100. ห0างหุ0นส&วนจํากัด วงศ�ตระกูลโลหะกิจ 3-60-1/25นฐ - - เงิน เงิน - - - - - -
กิจกรรมหลอมโลหะท่ีมิใช$เหล็กเพ่ือนํากลับมาใช'ใหม$ 
101. บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จํากัด จ3-60-2/35ปท - - - - - - - ทองแดง เงิน ทองแดง
102. บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี 

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

103. บริษัท ที.เค.อินกอต แอนด� ลิเควทช่ัน 
จํากัด

3-60-13/34สค - - - - ทองแดง - - ทองแดง เงิน เงิน

104. บริษัท มังกร อะลูมิเนียม จํากัด จ3-60-2/49นฐ - - - เงิน - - - - - -

หมายเหตุ : ทอง* คือ ปHที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมนิต&อเนื่อง 3 ปH
Gold คือ ปHที่ได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนือ่ง 6 ปH
Gold1 คือ ปHที่ 1 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 7
Gold2 คือ ปHที่ 2 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 8



ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป@ท่ีได'รับตราสัญลักษณ?มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560 2561 2562 2563
กิจกรรมหลอมโลหะท่ีมิใช$เหล็กเพ่ือนํากลับมาใช'ใหม$ (ต$อ)
105. บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด 3-60-2/45ชบ 

(เพ่ิมลําดับท่ี 106)
- - - เงิน - ทอง - เงิน เงิน เงิน

106. บริษัท เอ็ม พร็อฟ จํากัด 3-106-7/54ปจ - - - ทองแดง - เงิน - - - -
107. บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จํากัด 
น.60-1/2548-นปท. - - - ทอง - ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold

กิจกรรมหลอมเศษเหล็กเพ่ือนํากลับมาใช'ใหม$
108. บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 3-59-1/35สบ - - ทอง ทอง ทอง ทอง* - - - -
109. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด�) จํากัด 3-59-17/56นม - - - - - ทองแดง - - - -
110. บริษัท ไอซิน ทาคาโอก0า ฟาวน�ดริ 

บางปะกง จํากัด 
น.59-4/2550-ญอน. - ทอง ทอง - - -

- - -
-

กิจกรรมรีไซเคิลปรอทจากของเสียท่ีมีปรอทผสมอยู$ 
111. บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จํากัด น.106-1/2554-นนป. - - - ทอง - ทอง ทอง ทอง ทอง* -
กิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ?หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ?หรือสารเคมีท่ีไม$ใช'แล'วมาเป0นวัตถุดิบในการผลิต 
112. บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน) 3-42(1)-1/14สป - - - - - เงิน - - - -
113. บริษัท อันช่ิง อินดัสทรี จํากัด 3-106-7/46สค - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* -
114. ห0างหุ0นส&วนจํากัด เอส.เค. อินเตอร�เคมิคอล จ3-48(12)-1/44สค - - - ทองแดง - ทองแดง - - - -
กิจกรรมคืนสภาพกรดหรือด$าง 
115. บริษัท ส.กนกการจัดการส่ิงแวดล0อม จํากัด 3-106-7/56ชบ - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* -
116. บริษัท เอกอุทัย จํากัด 3-106-7/57อย - - - - - - - ทอง ทอง ทอง
กิจกรรมนําน้ํามันพืชใช'แล'วมาผ$านกระบวนการกรอง 
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กิจกรรมนําน้ํามันพืชใช'แล'วมาผ$านกระบวนการกรอง 
117. บริษัท ธนโชคนํ้ามันพืช (2012) จํากดั 3-106-26/48สค - - - - - เงิน เงิน ทองแดง - -
กิจกรรมนําสารเร$งปฏิกิริยาท่ีใช'แล'ว (Spent Catalyst) มาผ$านกระบวนการอบแห'ง 
118. บริษัท นิคส� อินโนเวช่ัน จํากัด 3-106-46/52รย - ทองแดงทองแดง ทอง - เงิน - เงิน - -
กิจกรรมคืนสภาพถ$านกัมมันต?ใช'แล'ว (Regeneration)
119. บริษัท แคลกอน คาร�บอน (ประเทศไทย) 

จํากัด
3-106-34/48นม - - - ทอง - ทอง - - - -

กิจกรรมทําสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ 
120. บริษัท ไบรท� รีโนเวช่ัน จํากัด 3-106-22/59รย - - - - - - - - ทองแดง -
121. บริษัท ไมโครไบโอเทค จํากัด 

(สาขาสุพรรณบุรี)
จ3-43(1)-4/45สพ - - - - - ทองแดง เงิน - เงิน -

122. องค�การบริหารส&วนจังหวัดระยอง 3-106-30/60รย - - - - - - - ทองแดง - -
กิจกรรมรีไซเคิลแชมพู 
123. บริษัท แวกซ� กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร� 

จํากัด
3-106-1/46รบ - - ทองแดง - - - - - - -

กิจกรรมคัดแยกส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช'แล'วท่ีไม$เป0นของเสียอันตราย 
124. บริษัท กรีนเวสท�โกลเวอร�ไลท� 

แมนเนจเม0นท� จํากัด
จ3-105-77/52รย - - - - - ทองแดงทองแดง - ทองแดง -

125. บริษัท เค.รีไซเคิล แอนด� เซอร�วิส จํากัด 3-105-2/46นบ - - - - เงิน เงิน - - - -
126. บริษัท เคไอ-อิโคเทค จํากัด น.105-1/2551-ญอน. - - - - - - - เงิน ทองแดง -

หมายเหตุ : ทอง* คือ ปHที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมนิต&อเนื่อง 3 ปH
Gold คือ ปHที่ได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนือ่ง 6 ปH
Gold1 คือ ปHที่ 1 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 7
Gold2 คือ ปHที่ 2 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 8



ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป@ท่ีได'รับตราสัญลักษณ?มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560 2561 2562 2563
กิจกรรมคัดแยกส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม$ใช'แล'วท่ีไม$เป0นของเสียอันตราย (ต$อ)
127. บริษัท ไทยคุโรทานิ จํากัด น.105-2/2557-ญปท. - - - - - - - เงิน เงิน -
128. บริษัท บางปู รีไซเค้ิล จํากัด 3-105-23/58สป - - - - - - - ทอง ทอง -
129. บริษัท พี เค สแครป แอนด� รีไซเคิล 

เซอร�วิส จํากัด
3-105-136/47ชบ - - - - - ทองแดง - ทองแดง - -

130. บริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด� โลจิสติกส� 
จํากัด

3-105-10/58รย - - - - - - - ทองแดงทองแดง -

131. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) 
จํากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

น.106-1/2545ญบว. - - ทองแดง - - ทอง ทอง ทอง ทอง* -

132. บริษัท ระยองมาบยางพรกรุLป จํากัด จ-64(11)-4/49รย - - - - - - - เงิน เงิน -
133. บริษัท เรืองโรจน� พี.สตีล จํากัด 3-105-25/47สป - - - - - - - เงิน - -
134. บริษัท เวิล�ด เวสท� จํากัด 3-106-5/46รย ทองแดงทองแดง - - - - - - - -
135. บริษัท แวกซ� กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร� 

จํากัด
3-105-1/46รบ - - ทอง - - - - - - -

136. บริษัท สยาม คาวาชิม&า จํากัด จ3-105-64/51ปท - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -
137. บริษัท สยาม โอกิทานิ จํากัด ข3-105-128/48อย - - - ทอง - - - - ทองแดง -
138. บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร� จํากัด 3-105-58/48นฐ - เงิน - - - - - - - -
139. บริษัท สยามเวสท� แมเนจเม0นท� 

คอนซัลแทนท� (เอเซ่ียน) จํากัด
3-105-1/45สบ - - ทองแดง - - - - - - -

140. บริษัท สวารินทร� จํากัด 3-105-1/46สป - - - ทอง - ทอง - - - -
141. บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด�) จํากัด น.105-3/2545-ณบว. ทอง ทอง - - - ทอง - - ทองแดง -
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ก��ก�ก������ก��� �������  2553-2563

���������	
���ก����������������������
ก��ก�ก������ก��� �������� 2563

141. บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด�) จํากัด น.105-3/2545-ณบว. ทอง ทอง - - - ทอง - - ทองแดง -
142. บริษัท ฮีดากา ซูซูโทกุ (ประเทศไทย) จํากัด 3-105-40/56ชบ - - - - - - - ทอง ทอง -
143. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด

(สาขาเกตเวย�) 
จ3-64(11)-1/38ฉช - - ทอง - - - - ทอง ทอง -

144. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด
(สาขาบ&อวิน) 

3-64-(11)-1/40ชบ - - ทอง - - - - ทอง ทอง -

145. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด
(สาขาพานทอง) 

3-105-74/48ชบ - - ทอง - - - - ทอง ทอง -

146. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด
(สาขามาบตาพุด) 

จ3-64(11)-1/46รย - - ทอง - - - - ทอง ทอง -

147. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด
(สาขาสําโรง)

3-64(11)-1/36สป - - ทอง - - - - ทอง ทอง -

148. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด
(สาขาพระนครศรีอยุธยา) 

3-105-144/47อย - - ทอง - - - - ทอง ทอง -

หมายเหตุ : ทอง* คือ ปHที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมนิต&อเนื่อง 3 ปH
Gold คือ ปHที่ได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนือ่ง 6 ปH
Gold1 คือ ปHที่ 1 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 7
Gold2 คือ ปHที่ 2 ที่ได0รับการยกเว0นการเข0าร&วมโครงการ เนือ่งจากโรงงานได0รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกจิกรรมทีข่อรับการตรวจประเมนิต&อเนื่องเปJนปHที่ 8



บริษัท ปูนซีเมนต)นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ
การผลิตปูนซี เมนต)  จัดตั้ ง เป5นนิติบุคคลประเภทบริษัท จํากัดด�วยทุน
จดทะเบียน 100 ล�านบาท เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 และได�เร่ิม
ดําเนินการผลิตปูนซีเมนต)ตั้งแต"ป# พ.ศ.2515 เป5นต�นมา ป@จจุบันมีกําลังการผลิต 

� �  2563

��
��� ����������������� ���ก�� (�����)  ����� 2
Siam City Cement PLC. (Plant 2)
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ดําเนินการผลิตปูนซีเมนต)ตั้งแต"ป# พ.ศ.2515 เป5นต�นมา ป@จจุบันมีกําลังการผลิต 
ปูนเม็ดอยู"ที่ 11 ล�านตัน/ป# จาก 2 โรงงาน (4 เตาเผาปูน) โดยในป# พ.ศ. 2542 
ได�ริเร่ิมโครงการนําเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนมาใช�ในกระบวนการเผาปูน

กากของเสียที่เป5นของแข็ง เช"น ฝุZนทรายดํา, Fly Ash, Bottom 
Ash และ Mixed Waste
กากของเสียประเภทก่ึงแข็งก่ึงเหลว เช"น กากตะกอนจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย จาระบี และประเภทซิลิกาเจล เป5นต�น
กากของเสียประเภทของเหลว เช"น น้ําเสีย น้ําปนเปijอนน้ํามัน 
น้ําเสียปนเปijอน เป5นต�น

นํากากของเสียมาใช�เป5นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต) โดยใช�ระบบลําเลียงเข�าสู"
เตาเผาซีเมนต) (Cement Kiln) ซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกว"า 1,450 องศาเซลเซียส จึงสามารถกําจัดสารอันตราย (Dioxin) ได�โดยไม"มี
ผลกระทบต"อสิ่งแวดล�อมและคุณภาพของผลิตภัณฑ)ปูนซีเมนต)

9

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

��/�5���3� �����  3-101-2/44�	 ��/��5������ 13 ���ก  DIW-D-056200090
��2��=� �����  ������ 219 ������� 5 ������� !" �#!	��$	ก&!' (#!� ()ก�'*(+ ,$'�&$-��.	/�� 18260
��2��=������ก���  (!*!�*(�$��1�!&�&(�1  2$3� 3, 10-12 ������ 199 ����$2-! ��5ก )�&'*�('��+ ���*�('��+ ก�/'��"6 10110
���3��/ ��>�?��  036 240 930 ��( 3550 ���3��/ �����  0 2797 7000 ��( 5900
��@�9���  www.siamcitycement.com 1
��@ก��1�
ก������  inseeecocycle@scc.co.th



��
��� ����������������� ���ก�� (�����)  ����� 3
Siam City Cement PLC. (Plant 3)

ก �ก���!"�� ���# ก$%��&�'��
����	�()*�+%�'�('�)�!��!"�������ก���!,-��� ���# ก$%��&�'��
����	�()*�+%�'
��ก������������ก���

บริษัท ปูนซีเมนต)นครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3 เร่ิมประกอบกิจการโรงงาน
ปรับคุณภาพของเสียรวม (บําบัดหรือกําจัดวัสดุที่ไม"ใช�แล�วทั้งของเสียประเภทของแข็ง 
ของเหลว และของแข็งก่ึงของเหลว เช"น น้ํามันหล"อลื่น, Biomass, เศษกระดาษ, 
เศษผ�า และขยะสํานักงาน เป5นต�น) โดยกระบวนการเผาร"วมในเตาเผาซีเมนต) เร่ิมใน

� �  2563-2564
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10

��/�5���3� �����  3-101-3/44�	 ��/��5������ 13 ���ก  DIW-D-056200108
��2��=� �����  ������ 99 ������� 9 ������� !" �#!	��$	ก&!' (#!� ()ก�'*(+ ,$'�&$-��.	/�� 18260
��2��=������ก���  (!*!�*(�$��1�!&�&(�1  2$3� 3, 10-12 ������ 199 ����$2-! ��5ก )�&'*�('��+ ���*�('��+ ก�/'��"6 10110
���3��/ ��>�?��  036 240 930 ��( 5991 ��G( 1732 ก- 6 ���3��/ �����  0 2797 7000 ��( 5900
��@�9���  www.siamcitycement.com 1
��@ก��1�
ก������  inseeecocycle@scc.co.th

เศษผ�า และขยะสํานักงาน เป5นต�น) โดยกระบวนการเผาร"วมในเตาเผาซีเมนต) เร่ิมใน
ป# พ.ศ. 2545 จนถึงป@จจุบัน เพื่อเป5นประโยชน)ในการทดแทนเชื้อเพลิงหลัก คือ ถ"านหิน

กากของเสียประเภทของแข็ง เช"น ฝุZนทรายดํา, Fly Ash, 
Bottom Ash, และ Mixed Waste และ Lime Mud เป5นต�น
กากของเสียประเภทก่ึงแข็งก่ึงเหลว เช"น กากตะกอนจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย, จาระบี และซิลิกาเจล เป5นต�น
กากของเสียประเภทของเหลว เช"น น้ําเสีย, น้ํามันใช�แล�ว 
น้ํามันหล"อลื่น, น้ําปนเปijอนน้ํามัน และน้ําเสียปนเปijอน เป5นต�น

นํากากของเสียมาใช�เป5นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต) โดยใช�กระบวนการเผาร"วม
ในหม�อเผาซีเมนต) (Cement kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว"า 1,450 องศาเซลเซียส สามารถกําจัดสารอันตราย (Dioxin) และอุณหภูมิ
เหลือทิ้งสามารถนํากลับไปผลิตกระแสไฟฟCาให�กับโรงงานได�

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

ซ่ึงช"วยส"งเสริมการลดภาวะด�านสิ่งแวดล�อม ลดการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดกrาซเรือนกระจก และลดค"าใช�จ"ายด�านต�นทุน
เชื้อเพลิงของบริษัทฯ ได�อย"างยั่งยืน



บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (ท"าหลวง) จํากัด โรงงานท"าหลวง เป5นหนึ่งในบริษัทในเครือ
ของ SCG ก"อต้ังเม่ือป# พ.ศ. 2489 (Wet  process)  พ.ศ 2524 (Dry process) โดยมี
หม�อเผา 2 หม�อเผา มีการนําเทคโนโลยีในการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
โดยใช�ระบบ DCS ทําให�สามารถควบคุมคุณภาพได�อย"างถูกต�องแม"นยํา รวดเร็ว
และสมํ่าเสมอ บริษัทฯ ได�รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได�แก" ISO 9001, ISO 14001 
และ ISO 50001 และบริษัทฯ ได�พัฒนายกระดับระบบการพัฒนามาอย"างต"อเนื่อง 

��
��� ����
�����9�3 (�B�����) ���ก��  ������B�����
The Siam Cement (Ta Luang) Co., Ltd.

ก �ก���!"�� ���# ก$%��&�'��
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และ ISO 50001 และบริษัทฯ ได�พัฒนายกระดับระบบการพัฒนามาอย"างต"อเนื่อง 
โดยได�รับรางวัลจากหน"วยงานราชการและหน"วยงานภายนอก อาทิ ป#พ.ศ. 2557 รางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Network) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ป#พ.ศ. 2559 
รางวัล EIA Award จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

ระบบการจัดการแบบ CDAS เพ่ือตรวจติดตามการรับเข�าและกําจัดกากของเสีย
ระบบการลําเลียงกากของเสียด�วยลิฟท) (Waste Lift) เพ่ือขนส"งกากของเสียเข�าสู"กระบวนการเผา
การนํากากของเสียมาใช�เป5นพลังงานและวัตถุดิบทดแทน
ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต) โดยเผาในหม�อเผาซีเมนต) (Cement  Kiln) ท่ีอุณหภูมิสูงกว"า 1,450 องศาเซลเซียส
ซ่ึงสามารถกําจัดโลหะหนักได�โดยไม"มีสารตกค�างในผลิตภัณฑ)แต"อย"างใด

กากของเสียท่ีเป5นของแข็ง เช"น ฝุZนทรายดํา (Black Sand),  Fly Ash, 
Bottom Ash, Mixed waste และ Lime mud เป5นต�น
กากของเสียท่ีเป5นของเหลว เช"น น้ํามันใช�แล�ว และน้ําปนเปijอนน้ํามัน 
เป5นต�น

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

11

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดม่ังในอุดมการณ) “ถือม่ันในความรับผิดชอบต"อสังคม” โดยคํานึงถึงหน�าท่ีในการับผิดชอบต"อสังคม 
โดยให�ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานและคู"ธุรกิจ และเป5นส"วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานผ"านกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ)แบบพนักงานมีส"วนร"วม (Total Employee Involvement) ทําให�บริษัทฯ และชุมชนเติบโตไปด�วยกันอย"างย้ังยืน

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

��/�5���3� �����  3-101-3/45�	 ��/��5������ 13 ���ก  DIW-D-056200074
��2��=� �����  ������ 1 ������� 9 ���"$H�1"'I1 �#!	�	J!�*�$& (#!� (	J!���( ,$'�&$-��.	/�� 18270
��2��=������ก���  ������ 1 ������� 9 ���"$H�1"'I1 �#!	�	J!�*�$& (#!� (	J!���( ,$'�&$-��.	/�� 18270
���3��/ ��>�?��  036 288 900 ���3��/ �����  036 289 009
��@�9���  www.scg.com 1
��@ก��1�
ก������  info@cementhai.co.th



ก �ก���./�ก%� ���# ก$%��&�'��
����	�()*�+%�'���!�0�1��!��2������2
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���J�5?�K���?L21ก��1�M��ก���
2�J���01� ���ก�� (�����)
General Environmental Conservation PLC. 

 /01����ก�23�ก����
���
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม จํากัด (มหาชน) หรือเจนโก� 

(GENCO) ถูกจัดตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัท จี.ซี.เอ็น.โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงได�
ลงนามในสัญญาเข�าร"วมถือหุ�นในบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ทั้งนี้บริษัทฯ ได�ทําสัญญาได�รับสิทธิ
ในการดําเนินงานศูนย)บริการกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา) และศูนย)วิจัยและพัฒนา

� �  2563-2564
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 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�
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��/�5���3� �����  3-105-14/47�	 ��/��5������ 13 ���ก  DIW-D-056200074
��2��=� �����  I��+1&�,$+)�."$H�!�"G�(ก!�(�/�$ก51���')&-�J(� ,$'�&$-�!2	/�� ������� 8 	J!���('+!+-�! �#!	����ก(' (#!� (��G(' ,$'�&$-�!2	/�� 70000
��2��=������ก���  ������ 447 ���	(�-1����� �#!	�	!'"�- (#!� (M!ก�ก�N- ,$'�&$-���	/�� 11120
���3��/ ��>�?��  0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 

0 2452 8323-4, 0 2452 8333
���3��/ �����  0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

��@�9���  www.genco.co.th 1
��@ก��1�
ก������  genco@genco.co.th

ในการดําเนินงานศูนย)บริการกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา) และศูนย)วิจัยและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

ป@จจุบันบริษัทฯ ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 105 (ฝ@งกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม"ใช�แล�วที่เป5นของเสีย
อันตราย) ได�รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และได�รับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 3 นอกจากนี้บริษัทฯ มีความพร�อมในการให�บริการจัดการของเสียอย"างครบวงจร อย"างถูกต�องตามหลักวิชาการ
และสอดคล�องกับกฎหมาย ดังสโลแกน “เจนโก. บริการด.วยใจ ยึดม่ันในมาตรฐาน จัดการครบวงจร”

ของเสียอันตรายที่ผ"านกระบวนการปรับเสถียร เช"น กากจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย, กากตะกอนไฮดรอกไซด), วัตถุดิบเสื่อมสภาพ 
เป5นต�น
ของเสียอันตรายที่ผ"านกระบวนการทําให�เป5นก�อนแข็ง เช"น 
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต) เป5นต�น

อุตสาหกรรม ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เป5นต�นมา เพื่อดําเนินธุรกิจหลักในการให�บริการบําบัดและกําจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมอย"างถูกต�องตามหลักวิชาการ ซ่ึงในป# พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได�นําหลักทรัพย)เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)
แห"งประเทศไทย โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป5นผู�ถือหุ�นรายใหญ"

ฝ@งกลบกากของเสียที่เป5นของเสียอันตราย โดยใช�หลุมฝ@งกลบอย"างปลอดภัย (Secured landfill)
 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�



บริษัท อีสเทิรน) ซีบอร)ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ) จํากัด หรือ 
เอสเบค (ESBEC) บริหารงานโดยบริษัท เวสท) แมเนจเม�นท) สยาม จํากัด 
(WMS) ก"อตั้งข้ึนในป# พ.ศ. 2542 ตั้งอยู"ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุรี WMS เป5นบริษัทในเครือของบริษัท โดวะ อีโค" ซิสเต็ม จํากัด (Dowa 

ก �ก���./�ก%� ���# ก$%��&�'��
����	�()*�+%�'���	�(!�0�1��!��2������2

��
��� 1����
��� ���1��� �1�9��1�����1� �1��?�@ก�� ���ก�� 
Eastern Seaboard Environmental Complex Co., Ltd.
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ชลบุรี WMS เป5นบริษัทในเครือของบริษัท โดวะ อีโค" ซิสเต็ม จํากัด (Dowa 
Eco-System) ซ่ึงอยู"ภายใต�การกํากับดูแล ของบริษัท โดวะ อีโค" ซิสเต็ม 
จํากัด

กากของเสียไม"อันตราย ได�แก" ขยะทั่วไปที่ไม"มีสารเป5นอันตราย
ปนเปijอน สินค�าหมดอายุหรือสินค�าที่ไม"ได�มาตรฐานการผลิต

ฝ@งกลบกากของเสียทีไ่ม"เป5นอันตรายโดยใช�หลุมฝ@งกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Secured Landfill)

13

��/�5���3� �����  �.105-1/2545-O�2. ��/��5������ 13 ���ก  DIW-D-050900091
��2��=� �����  ������ 88 ������� 8 �#!	�	�(&�� (#!� (I���!2! ,$'�&$-2�	/�� 20230
��2��=������ก���  ������ 589/142 (!*!��PN���$�P���3 �!&�&(�1 1 2$3� 25 �����"�$��1 )�&'�!���G( ���	!'�! ก�/'��"��!�*� 10260
���3��/ ��>�?��  038 346 364-7 ���3��/ �����  038 346 368
��@�9���  www.wms-thailand.com 1
��@ก��1�
ก������  pawarisa.maneegun@wms-thai.com

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

จํากัด เป5นบริษัทชั้นนําที่เชี่ยวชาญและโดดเด"นในเร่ืองการจัดการกากของเสียและการรีไซเคิลในประเทศญี่ปุZน ทําให�มี
การเข�ามาถือหุ�นใน WMS ซ่ึงเป5นการสร�างโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพทั้งด�านการบริการและ
ด�านเทคโนโลยีต"างๆ ให�กับประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�อีกด�วย ทางบริษัทฯ ได�รับ
การพัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของเสียของประเทศ ซ่ึงมีปริมาณสูงข้ึนเนื่องจากการเจริญเติบโต
ของชุมชน และภาคอุตสาหกรรม



บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จํากัด (SEN) เป5นบริษัทในเครือ SEP 
Group ดําเนินธุรกิจด�านการให�บริการสาธารณูปโภค เช"น จําหน"ายน้ําประปา 
รับบําบัดน้ําเสีย ให�บริการจัดเก็บขยะทั่วไป และดูแลและบริการจัดการพื้นที่ส"วนกลาง
ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม SEP โดยบริษัทฯ ตั้งอยู"ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร)นอินดัสเตรียลพาร)ค เลขที่ 60/879 หมู"ที่ 3 ตําบลมาบยางพร

ก �ก������
�3��!��2�'��������3��!��2��ก������������ก���

��
��� �3���1@�9��1�����1���� � �3�2 ���ก��
Siam Environmental Technologe Co., Ltd.

 /01����ก�23�ก����
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ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม SEP โดยบริษัทฯ ตั้งอยู"ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร)นอินดัสเตรียลพาร)ค เลขที่ 60/879 หมู"ที่ 3 ตําบลมาบยางพร

น้ําเสียโรงงานภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร)น
อินดัสเตรียลพาร)ค (SEP) และน้ําเสียโรงงานภายนอกเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร)นอินดัสเตรียลพาร)ค ประเภทน้ําเสียที่ให�บริการ
บําบัด ได�แก"

ระบบบาํบัดน้าํเสียทางเคมี ทางชีวภาพ 
ร"วมกับการใช�เทคโนโลยโีอโซน

��/�5���3� �����  �3-101-1/41�+ ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-064800113
��2��=� �����  ������ 60/879 ������� 3 �#!	��!	+!'"� (#!� (M�&ก)-' ,$'�&$-�.+(' 21140
��2��=������ก���  ������ 120/88 ������� 6 �����"!�$ก51 �#!	�	!'��G(' (#!� (��G('��/��M�!ก!� ,$'�&$-��/��M�!ก!� 10270
���3��/ ��>�?��  038 015 095 ���3��/ �����  038 015 099
��@�9���  www.siameaterm.com 1
��@ก��1�
ก������  sensep111@siameastern.com

น้ําเสียจากกิจกรรมของพนักงานโรงงาน 
น้ําเสียจากโรงไฟฟCา, ล�างชิ้นงาน, ล�างเคร่ืองจักร 
น้ําเสียจากกระบวนการผลิต, ระบบบําบัดน้ําเสีย 
น้ําเสียจากห�องพ"นสี 
น้ําเสียจากโรงชุบ
เคร่ืองดื่มหมดอายุ 
น้ําเสียจากกลุ"มอุตสาหกรรมอาหาร

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 101 บําบัดน้ําเสียรวม พื้นที่ของระบบ
บําบัดน้ําเสียประมาณ 9.38 ไร" และพื้นที่บ"อพักน้ําที่ผ"านการบําบัดแล�ว ประมาณ 30 ไร"

14



 /01����ก�23�ก����
���

ก �ก������
�3��!��2�'��������3��!��2��ก������������ก���

��
��� ��
���J�5?�K���?L21ก��1�M��ก���
2�J���01� ���ก�� (�����)
General Environmental Conservation PLC. 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม จํากัด (มหาชน) หรือ
เจนโก� (GENCO) ถูกจัดตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัท จี.ซี.เอ็น.
โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงได�ลงนามในสัญญาเข�าร"วมถือหุ�นในบริษัท บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 
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 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

15

��/�5���3� �����  3-101-2/38, 3-101-1/47 ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-050200013, DIW-D-090200015
��2��=� �����  I��+1	��ก!�ก#!,$-ก!ก(/��!�ก��� ()��-#!) ������ 68/39 ������� 3 ���)��-#! )�&')��-#! ���	!'�/����+� ก�/'��"6 10150
��2��=������ก���  ������ 447 ���	(�-1����� �#!	�	!'"�- (#!� (M!ก�ก�N- ,$'�&$-���	/�� 11120
���3��/ ��>�?��  0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 

0 2452 8323-4, 0 2452 8333
���3��/ �����  0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

��@�9���  www.genco.co.th 1
��@ก��1�
ก������  genco@genco.co.th

เพื่อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 
ทั้งนี้บริษัทฯ ได�ทําสัญญาได�รับสิทธิในการดําเนินงานศูนย)บริการกําจัดกาก
อุตสาหกรรม (แสมดํา) และศูนย)วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
จังหวัด

ป@จจุบันบริษัทฯ ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 101 (ปรับคุณภาพของเสียรวม) และได�รับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และได�รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช"น น้ําเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย�อม, 
น้ําเสียจากอุตสาหกรรมชุบโลหะ, น้ําเสียที่มีความเข�มข�นของ COD สูง, 
น้ําเสียที่มีสภาพเป5นกรดหรือด"าง, น้ําล�างชิ้นงาน, น้ําเสียปนเปijอนปรอท 
และสารเคมีเสื่อมสภาพ เป5นต�น

ระบบบาํบัดน้าํเสียด�วยวิธีทางเคมี-กายภาพ 
(Physico-Chemical Treatment System)

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความพร�อมในการให�บริการจัดการของเสีย
อย"างครบวงจร อย"างถูกต�องตามหลักวิชาการและสอดคล�องกับกฎหมาย 
ดังสโลแกน “เจนโก. บริการด.วยใจ ยึดม่ันในมาตรฐาน จัดการครบวงจร”

จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เป5นต�นมา เพื่อดําเนิน
ธุรกิจหลักในการให�บริการบําบัดและกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมอย"างถูกต�องตามหลักวิชาการ ซ่ึงในป# พ.ศ. 2543 บริษัทฯ 
ได�นําหลักทรัพย)เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)แห"งประเทศไทย โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป5นผู�ถือหุ�นรายใหญ"



บริษัท ทีเออาร)เอฟ จํากัด ก"อตั้งข้ึนในป# พ.ศ.2543 โดยกลุ"มผู�เชี่ยวชาญ
ด�านการจัดการกากอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทน ร"วมกับกลุ"มบริษัท เอ็นซิส 
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด�านงานวิศวกรรมไฟฟCา ทางบริษัทฯ ดําเนินการรวบรวม 
และขนส"งกากอุตสาหกรรม เพื่อเป5นวัตถุดิบทดแทน, เชื้อเพลิงทดแทน และ

ก �ก������!*&3�!-% �+14�"�� (Solid Blending)

��
��� ���11����1Y ���ก��
TARF Co., Ltd.
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และขนส"งกากอุตสาหกรรม เพื่อเป5นวัตถุดิบทดแทน, เชื้อเพลิงทดแทน และ
เชื้อเพลิงผสมในเตาเผาปูนซีเมนต) โดยในป# พ.ศ. 2553 บริษัทฯ  ได�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานลําดับประเภทที่ 105 และ 106

กากของเสียที่เป5นของแข็ง (Solid Waste) เช"น เศษผ�าปนเปijอน, 
ตะกอนน้ําเสีย, กากของเสียปนเปijอน (Contaminated Waste)  และ
ตัวเร"งปฏิกิริยา (Catalyst) เป5นต�น

ทําเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) จากวัสดุทีไ่ม"ใช�แล�วเพือ่ส"งไปเป5นเชื้อเพลงิผสมในเตาปนูซีเมนต)

16

��/�5���3� �����  3-106-71/53�	 ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-126200013
��2��=� �����  ������ 83/1 ������� 7 ���)ก�'*(+-	J!��! (3222) �#!	�2#!W$ก)"& (#!� ()ก�'*(+ ,$'�&$-��.	/�� 18110
��2��=������ก���  ������ 634/12 P(+�!�*#!)�' 39 (��"���! 1) )�&'&$'�('��!' ���&$'�('��!' ก�/'��"6 10310
���3��/ ��>�?��  0 2935 6848, 0 2530 9082 ���3��/ �����  0 2935 6849
��@�9���  www.tarf.co.th 1
��@ก��1�
ก������  sales@tarf.co.th

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�



ก �ก������!*&3�!-% �+14�"�� (Solid Blending)

��
��� 1 3:3� ��9���
� 2002 ���ก��
Ayotaya Recycle 2002 Co., Ltd.

บริษัท อโยธยา รีไซเคิล 2002 จํากัด จัดตั้งข้ึนในป# พ.ศ. 2545 ได�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียนเลขที่ 3-105-28/48อย (เพิ่มเติม
ประเภท 106) ด�วยความมุ"งม่ันในการพิทักษ)และปกปCองคุณภาพสิ่งแวดล�อม
และให�บริการด�านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ด�วยบุคลากรที่ มี
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��/�5���3� �����  3-105-28/48(+ (�"����#!-$	��� 106) ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-057000051
��2��=� �����  ������ 1/1 ������� 9 �#!	��.X�� (#!� ( !2� ,$'�&$-"�.�*�I��(+/Y+! 13140
��2��=������ก���  ������ 1/1 ������� 9 �#!	��.X�� (#!� ( !2� ,$'�&$-"�.�*�I��(+/Y+! 13140
���3��/ ��>�?��  035 312 961 ���3��/ �����  035 312 937
1
��@ก��1�
ก������  ayotayarecycle2002@gmail.com

และให�บริการด�านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ด�วยบุคลากรที่ มี
ประสบการณ)และความชํานาญสูงที่พร�อมให�บริการ และการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรมให�บรรลุวัตถุประสงค)ด�านสิ่งแวดล�อมที่ดีต"อไป

กากของเสียที่ เป5นของแข็ง เช"น เศษผ�า, ถุงมือปนเปijอนน้ํามัน 
และวัสดุปนเปijอนน้ํามัน เป5นต�น

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

ทําเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) จากวัสดุทีไ่ม"ใช�แล�วเพือ่ส"งไปเป5นเชื้อเพลงิผสมในเตาปนูซีเมนต)



บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล�อม จํากัด ก"อตั้งข้ึนในป# พ.ศ. 2556 ซ่ึงตั้งอยู"ใน
เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 25 ไร" ได�รับใบอนุญาตประเภท 106 โดยประกอบ
ธุรกิจนําสารละลายประเภทกรดเสื่อมสภาพมาผ"านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนํา
กรดกลับมาใช�ประโยชน)ใหม" ทําเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ํามันหล"อลื่นที่ใช�งานแล�ว 

ก �ก������!*&3�!-% �!�%'"�� (Liquid Blending)

��
��� �.ก�กก�����ก���
2�J���01� ���ก��
S.Kanok Environmental Management Co., Ltd.
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กรดกลับมาใช�ประโยชน)ใหม" ทําเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ํามันหล"อลื่นที่ใช�งานแล�ว 
น้ํามันหล"อเย็นที่ใช�แล�ว (Used Coolant Oil) และตัวทําละลายที่ใช�แล�ว 
ทําเชื้อเพลิงผสมและกําจัดของเสียที่เป5นอันตราย รวมถึงมีการบําบัดน้ําเสีย
ในน

น้ํามันหล"อเย็นที่ใช�แล�ว (Used Coolant Oil)
น้ํามันปนเปijอนน้ํา 
น้ํามันหล"อลื่นที่ใช�แล�ว 

ทําเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)

18

��/�5���3� �����  3-106-7/562	 ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-130900046
��2��=� �����  ������ 69 ������� 1 �#!	�	�(ก&!'�(' (#!� (	�(�(' ,$'�&$-2�	/�� 20270
��2��=������ก���  ������ 69 ������� 1 �#!	�	�(ก&!'�(' (#!� (	�(�(' ,$'�&$-2�	/�� 20270
���3��/ ��>�?��  062 8249 245 ���3��/ �����  038 001 502
��@�9���  www.Thaiwastecenter.com 1
��@ก��1�
ก������  lamai_e@hotmail.com

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

ในโรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ มีความมุ"งม่ันที่จะเป5นส"วนหนึ่งในการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม โดยคํานึงถึงการให�บริการตามแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต"อสิ่งแวดล�อมและชุมชนโดยรอบโรงงาน



อินทรี อีโคไซเคิล เป5นบริษัทในเครือของกลุ"มบริษัท ปูนซีเมนต)นครหลวง จํากัด 
(มหาชน) ที่ให�บริการด�านการจัดการกากของเสียอย"างยั่งยืน ได�รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 106 จึงทําให�เราสามารถกําจัดกากของเสีย
ในรูปแบบของแข็ง ของเหลว รีไซเคิลหลอดไฟประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต) 

ก �ก������!*&3�!-% �!�%'"�� (Liquid Blending)

��
��� 1
���� 1� �9���
� ���ก�� (��/���5�M��)
INSEE Ecocycle Co., Ltd.
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ในรูปแบบของแข็ง ของเหลว รีไซเคิลหลอดไฟประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต) 
และรีไซเคิลกระป�องสเปรย)ได�อย"างเหมาะสม ลูกค�าจึงม่ันใจได�ว"ากากของเสีย
ที่ถูกส"งเข�ามากําจัดนั้น จะได�รับการจัดการที่ถูกต�องตามกฎระเบียบของภาครัฐ
และเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

กากของเสียประเภทของเหลว (Liquid Waste) เช"น น้ํามันใช�แล�ว, 
น้ําปนเปijอนน้ํามัน และน้ําเสียปนเปijอน เป5นต�น

การนํากากของเสียประเภทของเหลว (Liquid Waste) ทั้งที่ไม"เป5นอันตรายและอันตรายเข�าสู"กระบวนการเตรียม 
(Pre-processing) ปรับและควบคุมคุณภาพกากของเสียให�เป5นไปตามที่กําหนด ได�เป5นผลิตภัณฑ)ที่เป5นเชื้อเพลิงผสมนํามา
เผาร"วมในเตาเผาปูนซีเมนต) ซ่ึงวิธีการนี้เป5นการจัดการของเสียที่เป5นมิตรต"อสิ่งแวดล�อม

19

��/�5���3� �����  3-106-33/50�	 ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-106200017
��2��=� �����  301 ������� 5 ������� !" �#!	��$	ก&!' (#!� ()ก�'*(+ ,$'�&$-��.	/�� 18260
��2��=������ก���  (!*!�*(�$��1�!&�&(�1  2$3� 3, 10-12 ������ 199 ����$2-! ��5ก )�&'*�('��+ ���*�('��+ ก�/'��"6 10110
���3��/ ��>�?��  0 2797 7000, 036 240 930 �!+-�&� 1732 ก- 6
��@�9���  www.inseeecocycle.com 1
��@ก��1�
ก������  inseeecocycle@siamcitycement.com

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�



ก �ก�����	C!D %�3�����)*�+%�'�
2' E�ก��ก%���

��
��� �1� �1� �� 113�� ���ก��
SSC Oil Co., Ltd.

บริษัท เอส เอส ซี ออยล) จํากัด ได�ก"อตั้ ง ข้ึนเม่ือป# พ.ศ. 2551 ด�วยทุน
จดทะเบียน 15,000,000 บาท ตั้งอยู"บนเนื้อที่ 50 ไร" มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
ลําดับประเภทที่ 106 ประกอบกิจการทําน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ํามันที่ใช�แล�ว 
ด�วยวิสัยทัศน)ที่จะดําเนินธุรกิจด�านรับกําจัด และรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรม 
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น้ํามันหล"อลืน่ที่ใช�แล�ว
น้ํามันไฮดรอลิคที่ใช�แล�ว
น้ํามันจากเรือเดินสมุทร
Coolant

รีไซเคิลน้ํามันใช�แล�วโดยวิธีการกลั่น โดยใช�เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความร�อน (Heat Exchangers)

20

��/�5���3� �����  3-106-4/522	 ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-090900101
��2��=� �����  ������ 52 ������� 16 �#!	���('���+' (#!� ("�$���*� ,$'�&$-2�	/�� 20140
��2��=������ก���  ������ 52 ������� 16 �#!	���('���+' (#!� ("�$���*� ,$'�&$-2�	/�� 20140
���3��/ ��>�?��  0 82 2150 550 ��@�9���  www.thailandwastemanagement.com
1
��@ก��1�
ก������  SSC_Oil@hotmail.com  

ด�วยวิสัยทัศน)ที่จะดําเนินธุรกิจด�านรับกําจัด และรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรม 
ด�วยวิธีการที่ถูกต�องตามหลักมาตรฐานสากลโดยใช�เคร่ืองมืออันทันสมัย และใส"ใจ
ในระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 
14001

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

14001:2015 ทําให�ป@จจุบันบริษัทฯ เป5นที่ไว�วางใจและได�รับการยอมรับจากลูกค�าชั้นนําภายในประเทศและนานาชาติ  อีกทั้ง
ยังได�รับรางวัลระดับเหรียญทองภายใต�โครงการพัฒนาและยกระดับผู�ประกอบการจัดการของเสีย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม



บริษัท ฟXวชั่น ดีเวลลอปเมนท) จํากัด คือ ผู�ให�บริการด�านการจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรมอย"างครบวงจรที่สุดแห"งหนึ่งในประเทศไทย 
ด�วยศักยภาพและการบริการที่ครอบคลุมทุกความต�องการในรูปแบบของ 
One Stop Service อีกทั้งยังมีความหลากหลายในด�านการบริการ

��
��� Yf���2� ������1������ ���ก��
Fusion Development Co., Ltd.

ก �ก����3������%(�!24�+%��3�������!�FG���3�����)*�+%�'��"% �!�0��3�������+�$���3��
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น้ํามันหล"อเยน็ (Coolant Oil) 
น้ําปนเปijอนน้ํามัน
น้ํามันใช�แล�ว

One Stop Service อีกทั้งยังมีความหลากหลายในด�านการบริการ
ทั้งการกําจัดกากของเสียและวัสดุที่ไม"ใช�แล�ว และน้ํามันหล"อเย็น (Coolant) 
โดยเฉพาะอย"างยิ่งการรีไซเคิลน้ํามันหล"อเย็น (Coolant Oil) ได�รับการรับรอง
ระบบ

นําน้าํมันหล"อเยน็และน้ําปนเปijอนน้ํามาผลิตเป5นน้ํามันทาแบบสตูรน้ํา

21

��/�5���3� �����  3-106-10/50_2 ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-070800040
��2��=� �����  ������ 88 ������� 14 �#!	���(')�� (#!� ("���!�*!� ,$'�&$-_.�2�'���! 24120
��2��=������ก���  ������ 178 ����!�*#!)�' )�&'�!5`�1"$H�! ����."!���' ก�/'��"��!�*� 10240
���3��/ ��>�?��  0 2115 8618 ���3��/ �����  0 2115 3818
��@�9���  www.fdcrecycle.com 1
��@ก��1�
ก������  fdc@fdcrecycle.com, cs-env@fdcrecycle.com

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

ระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ด�วยมีเจตนารมณ)ที่แน"วแน"ในการดําเนินธุรกิจควบคู"
ไปกับการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อมให�ยั่งยืน เราจึงได�รับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล�อมและรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ระดับ 3 อีกด�วย



ก �ก������'��H�
 �
+��)�ก��"% ��$�C�!���I

��
��� Y1���� �1���1����2� ���ก��

Foresee Corporation Co., Ltd.

บริษัท ฟอร) ซี คอร)ปอเรชั่น จํากัด ก"อตั้ งข้ึนในป# พ.ศ. 2557 โดยมี
วัตถุประสงค)เพื่อให�คําปรึกษาด�านการจัดการกากอุตสาหกรรม ให�บริการกําจัด
กากของเสียอุตสาหกรรม โดยวิธีการทําเชื้อเพลิงผสม ทําวัตถุดิบทดแทน
ในการผลิตปูนซีเมนต) รีไซเคิลกระป�องสเปรย) รีไซเคิลหลอดไฟใช�แล�ว และ
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��/�5���3� �����  3-106-19/57M� ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-142800010
��2��=� �����  ������ 32/3-4 ������� 4 �#!	��J!+�ก!. (#!� (�!�X*ก ,$'�&$-M�/Y!��  12160
��2��=������ก���  ������ 199/229 ������� 4 �#!	��$'��� (#!� (Y$O	/�� ,$'�&$-M�/�Y!��  12110
���3��/ ��>�?��  0 2904 4366-7 ���3��/ �����  0 2904 4368
��@�9���  www.foresee-corp.com 1
��@ก��1�
ก������  info@foresee-corp.com

ในการผลิตปูนซีเมนต) รีไซเคิลกระป�องสเปรย) รีไซเคิลหลอดไฟใช�แล�ว และ
การเก็บรวบรวมแบตเตอร่ี เพื่อให�กลุ"มโรงงานอุตสาหกรรมสามารถจัดการ
กาก

ของเสียที่สามารถนํามาเป5นวัตถุดิบทดแทน เช"น กากตะกอน
น้ําเสีย, ข้ีเถ�า, ทรายหล"อแบบ, วัสดุดูดซับ, Slag, ผงเหล็ก, ฝุZน, วัสดุ
ขัดผิว, ดินปนเปijอน และฉนวนกันความร�อน เป5นต�น

นํากากของเสียอุตสาหกรรมมาทําวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต)

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

กากของเสียอุตสาหกรรมให�ถูกต�องตามกฎหมาย และช"วยลดผลกระทบต"อสิ่งแวดล�อม



บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด)) จํากัด ก"อตั้งข้ึนเม่ือป# พ.ศ. 2550 โดยประกอบกิจการ
รีไซเคิลเศษโลหะและเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม เช"น ชิ้นส"วนอุปกรณ)เก่ียวกับไฟฟCา 
และผลิตภัณฑ)ที่เกิดจากอุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส)ที่เสื่อมสภาพการใช�งานแล�ว ซ่ึงมีโลหะมีค"า
เป5นองค)ประกอบให�สามารถนํากลับมาใช�ประโยชน)ใหม"ได� นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให�

ก �ก���
2(�2!D�&���)*�	JJK�+%�* 3��('����ก�LI� !%4ก���� ก�I���	�()*�+%�' 

��
��� ���1@��� ������ (9�3J����) ���ก�� 

TMC Metal (Thailand) Co., Ltd. 
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เป5นองค)ประกอบให�สามารถนํากลับมาใช�ประโยชน)ใหม"ได� นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให�
ความสําคัญและตระหนักถึงคุณภาพด�านสิ่งแวดล�อมด�วยความมุ"งม่ันและเข�มงวดกับ
กฎระเบียบเพื่อสร�างความพึงพอใจแก"พันธมิตรทางการค�าและสามารถนําพาธุรกิจของบริษัทฯ 
ให�ประสบความสําเร็จและไม"ก"อให�เกิดผลกระทบต"อสิ่งแวดล�อมและชุมชนโดยรอบ

ชิ้นส"วนอุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส)ต"างๆ เช"น แผงวงจรไฟฟCา (IC), 
แผ"นปร้ินท)วงจร (PCB) และเศษตะก่ัว เป5นต�น

คัดแยกบดย"อยและส"งออกต"างประเทศ

23

��/�5���3� �����  �.106-1/2552-��M. ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-095800033
��2��=� �����  ������ 730 �����'((ก��*�(/��!�ก���	!'M� ������� 4 �#!	�)"�ก5! (#!� (��G(' ,$'�&$-��/��M�!ก!� 10280
��2��=������ก���  ������ 730 �����'((ก��*�(/��!�ก���	!'M� ������� 4 �#!	�)"�ก5! (#!� (��G(' ,$'�&$-��/��M�!ก!� 10280
���3��/ ��>�?��  0 2710 6580 ���3��/ �����  0 2710 6581
��@�9���  www.tmc-metal.com 1
��@ก��1�
ก������  patrick.karuna@tmc-metal.com.

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�



บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด เป5นบริษัทรับจัดการเศษของ
ผลิตภัณฑ)วัสดุในทางอุตสาหกรรมที่ไม"ใช�แล�วจําพวกเศษวัสดุชิ้นส"วนอิเล็กทรอนิกส) 
เศษชิ้นส"วนอุปกรณ)สารก่ึงตัวนําอิเล็กทรอนิกส) และเศษโลหะ เช"น แผงวงจรไฟฟCารวม 
(IC), แผ"นปร้ินท) (PCB), โลหะเคลือบทองคํา, เงิน, พาราเดียม, ทองแดง, ทองเหลือง 

��
��� ����h�5 ����ก�3� (��5��>9�3) ���ก�� (��/����M��)
Matsuda  Sangyo (Thailand) Co., Ltd. (Chonburi Branch)

ก �ก���
2(�2!D�&���)*�	JJK�+%�* 3��('����ก�LI� !%4ก���� ก�I���	�()*�+%�' 
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(IC), แผ"นปร้ินท) (PCB), โลหะเคลือบทองคํา, เงิน, พาราเดียม, ทองแดง, ทองเหลือง 
ฯลฯ  มาผ"านกระบวนการคัดแยกและบดย"อยเพื่อนํากลับมาใช�ใหม" ทําให�มีการใช�
ทรัพยากร

เศษวัสดุชิ้นส"วนอิเล็กทรอนิกส), เศษชิ้นส"วนอุปกรณ)สารก่ึงตัวนํา, 
อุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส)  และโลหะต"างๆ

บดย"อยเศษวสัดุชิน้ส"วนอิเล็กทรอนิกส) และเศษชิ้นส"วนอุปกรณ)สารก่ึงตัวนําอิเล็กทรอนิกส)ที่ไม"ใช�แล�ว

24

��/�5���3� �����  �.106-2/2559-OM*. ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-17090047
��2��=� �����  ������ 219/20 ������� 6 �#!	�	�(&�� (#!� (I���!2! ,$'�&$-2�	/�� 20230
��2��=������ก���  ������ 219/20 ������� 6 �#!	�	�(&�� (#!� (I���!2! ,$'�&$-2�	/�� 20230
���3��/ ��>�?��  038 047 026-8 ���3��/ �����  038 047 029
��@�9���  www.matsuda-sangyothailand.com 1
��@ก��1�
ก������  pattarapong-l@matsuda-sangyo.com, 

suttiluk-l@matsuda-sangyo.com

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

ทรัพยากรที่มีค"า ซ่ึงมีอยู"จํานวนจํากัดให�เกิดประโยชน)สูงสุด ด�วยเจตนารมณ)ของผู�บริหารระดับสูงที่ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการมุ"งม่ันและพัฒนาระบบอย"างต"อเนื่อง ภายใต�ระบบมาตรฐานการบริหารงานด�านคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบ
การจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 14001:2015 มาประยุกต)ใช�ร"วมกันอย"างครอบคลุมทุกกิจกรรม เพื่อสร�างมาตรฐานการจัดการ
อย"างเหมาะสม อีกทั้งยังช"วยสนับสนุนลูกค�า ผู�มีส"วนได�ส"วนเสียในการลดภาระด�านสิ่งแวดล�อม และสร�างสรรค)สังคมรีไซเคิล
ผ"านทางผลิตภัณฑ)และบริการที่มีคุณค"าต"อสิ่งแวดล�อม



บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด ก"อตั้งข้ึนในป# พ.ศ.2543 ประกอบ
กิจการคัดแยก บดย"อย และรีไซเคิลวัสดุที่ไม"ใช�แล�วที่มีโลหะมีค"า โดยมีกลุ"มลูกค�าหลัก
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส) เซมิคอนดักเตอร)และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่มีการใช�
โลหะมีค"าเป5นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต  บริษัทฯ ให�ความสําคัญกับการรักษา

ก �ก����ก�
+2ก�%����D(� 

��
��� ����h�5 ����ก�3� (��5��>9�3) ���ก�� (��/�?�5���>��13M:3�)
Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya Branch)
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โลหะมีค"าเป5นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต  บริษัทฯ ให�ความสําคัญกับการรักษา
สิ่งแวดล�อมควบคู"ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใช�ระบบบําบัดน้ําเสียและ
ระบบ

เศษชิ้นส"วนอิเล็กทรอนิกส), เซมิคอนดักเตอร) (Semiconductor) 
และอุปกรณ)ไฟฟCา
ตัวกรองไอเสียรถยนต) (Catalysts)
ฟXล)มเอ็กซเรย)
เศษโลหะมีค"าและวัสดุอ่ืนๆ ที่มีโลหะมีค"า

สกัดโลหะมีค"าด�วยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี

25

��/�5���3� �����  �.106-1/2545-O	&. ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-057000028
��2��=� �����  ������ 148 ������� 1 ��*�(/��!�ก���cd��* �#!	�	J!���� (#!� (	!'M.(�� ,$'�&$-"�.�*�I��(+/Y+! 13160
��2��=������ก���  ������ 148 ������� 1 ��*�(/��!�ก���cd��* �#!	�	J!���� (#!� (	!'M.(�� ,$'�&$-"�.�*�I��(+/Y+! 13160
���3��/ ��>�?��  035 729 001-6 ���3��/ �����  035 729 007
��@�9���  www.matsuda-sangyothailand.com , 

www.matsuda-sangyo.co.jp
1
��@ก��1�
ก������  nopadol-k@matsuda-sangyo.com, 

chuchor-r@matsuda-sangyo.com, 
sales1@matsuda-sangyo.com

 ��5�6�/1����3��2��������
�ก��/ก��8�0��
ก����29�0���ก������1�

 �
:�ก�����ก��/1����3/��� � �3�

ระบบบําบัดมลพิษอากาศที่ทันสมัย ซ่ึงเป5นเทคโนโลยีเดียวกันกับบริษัทแม"ที่ประเทศญี่ปุZน ดําเนินงานภายใต�ระบบ
มาตรฐานสากลด�านการบริการงานคุณภาพ ISO  9001:2015 และระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ISO 14001:2015 
เพื่อให�ม่ันใจได�ว"า การดําเนินงานของบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย"างถูกต�องและสอดคล�อง
ตามกฎหมายและข�อบังคับต"างๆ อย"างครบถ�วน



การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไม"เพียงส"งผลต"อการขยายตัวเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล�อมเท"านั้น หากแต"ยังสร�างป@ญหาสําคัญที่ตามมา
พร�อมกับการขยายตัวดังกล"าวคือ เร่ืองของขยะและของเสียที่เกิดข้ึนทั้งจากการผลิต
ของภาคอุตสหกรรม และการบริโภคของผู�คน ซ่ึงป@ญหาขยะและของเสียที่เกิดข้ึน

ก �ก���D&��M�-ก�
��&�
(�� 

 /01����ก�23�ก����
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��� �1ก1M��3 ���ก�� (��/�1M��3)

Aek U Thai Co., Ltd. (Uthai Branch)� �  2563-2564
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ของภาคอุตสหกรรม และการบริโภคของผู�คน ซ่ึงป@ญหาขยะและของเสียที่เกิดข้ึน
ในภาคการผลิต หากปราศจากการจัดการที่เหมาะสมแล�วย"อมส"งผลกระทบต"อ
สิ่งแวดล�อม

ของเสียประเภทกรด-ด"าง เช"น กรดเสื่อมสภาพ กรดไฮโดรคลอริก 
กรดซัลฟูริก กรดไนตริก ด"างเสื่อมสภาพ และโซเดียมไฮดรอกไซด) 
เป5นต�น

26

��/�5���3� �����  3-106-7/57(+ ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-147000012
��2��=� �����  ������ 99 ������� 4 �#!	��!�	$fg�� (#!� ((/�$+ ,$'�&$-"�.�*�I��(+/Y+! 13210
��2��=������ก���  ������ 47/349 2$3� 9 (!*!�2/-*(�X-�����+�(/��!�ก��� (!*!�c*�$* ���Mh(MM���! �#!	�	J!�i��� (#!� (M!ก�ก�N- ,$'�&$-���	/�� 

11120
���3��/ ��>�?��  035 800 387
��@�9���  www.aekuthai.com 1
��@ก��1�
ก������  budsakorn.k@aekuthai.com

สิ่งแวดล�อมในด�านต"างๆ ไม"ว"าจะเป5นด�านมลพิษดิน มลพิษน้ําและอากาศ รวมทั้งส"งผลต"อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยทําให�เกิด
ภาวะโลกร�อนด�วยเช"นกัน ซ่ึงท�ายที่สุดป@ญหาที่เกิดข้ึนย"อมส"งผลต"อวิถีชีวิตและสุขภาพของมนุษย)อย"างหลีกเลี่ยงไม"ได� ทําให�
ภาครัฐและเอกชนเร่ิมให�ความสําคัญต"อการควบคุมและพยายามหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อจัดการกากอุตสหกรรมเหล"านี้ 
ทางบริษัท เอกอุทัย จํากัด ได�ตระหนักถึงป@ญหานี้เป5นอย"างดีจึงได�ก"อกําเนิดข้ึนเพื่อให�บริการรวบรวม ขนส"ง บําบัดและกําจัด
กากของเสียอุตสหกรรมอย"างถูกต�องตามกฎหมาย ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการครอบคลุมการให�บริการหลากหลาย
รูปแบบ ก รูปแบบครบวงจรเพื่อให�กากของเสียอุตสาหกรรมได�รับการจัดการด�วยวิธี

ที่เหมาะสม และเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

การนํากรด-ด"างที่ใช�แล�วมาผ"านกระบวนการกรองเพื่อนํากลบัมาใช�ประโยชน)ใหม" (Regeneration)
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O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด ก"อตั้งเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2548 ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการนําเศษดีบุกผสมที่เหลือใช�และหมดสภาพการใช�งาน
จากกระบวนการต"างๆ เพื่อนํากลับมาเป5นวัตถุดิบตั้ งต�นที่ มี คุณภาพอีกคร้ัง 
ด�วยเทคโนโลยีที่สั่งสมมามากกว"า 60 ป# จากประเทศญี่ปุZน 
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บริษัทฯ ได�รับรองมาตรฐานสากลด�านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม 
ISO 14001:2015 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 และได�รับรางวัลมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรียญทอง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งผ"านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล Responsible Minerals 
Initiative (RMI) เป5นผู�ผลิตดีบุกที่ปฏิบัติตามข�อกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส) นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีความพร�อมในการบริหารจัดการกากของเสียอย"างถูกต�องและสอดคล�องกับกฎหมายและข�อบังคับต"างๆ เช"น
รถขนส"งที่ติดตั้งระบบ GPS และมีใบอนุญาต วอ.8

ดีบุกก�อน/แท"ง (Ingot/Bar), เศษดีบุกจากกระบวนการบัดกรี 
(Wire Dross), ดีบุกครีมหมดอายุ (Paste), เศษ (Dross), ฝุZน (Ash) 
และเศษดีบุกผสมจากโรงงานต"างๆ เช"น โรงงานอิเล็กทรอนิกส), โรงงาน
ชุบเคลือบผิวด�วยดีบุก และโรงงานผลิตเคร่ืองใช�จากดีบุก (Pewter)

นําเศษดีบุกผสมเข�ากระบวนการหลอม (Melting) ด�วยเตาหลอมประสิทธิภาพสูง และลดค"าปนเปijอน (Impurities) 
เพื่อนํากลับมาใช�ใหม"ให�เกิดประโยชน)สูงสุด

ด�วยเทคโนโลยีที่สั่งสมมามากกว"า 60 ป# จากประเทศญี่ปุZน 
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��/�5���3� �����  �.60-1/2548-�M�. ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-070900113
��2��=� �����  ��*�(/��!�ก���Mkl��(' 1 ������ 789/101 ������� 1 �����('*J(-)���_	$' �#!	���('�!� (#!� (I���!2! ,$'�&$-2�	/�� 20230
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���3��/ ��>�?��  038 348 210-3 ���3��/ �����  038 348 215
��@�9���  www.omthai.co.th 1
��@ก��1�
ก������  sales@omthai.co.th, support@omthai.co.th
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T.K. Ingot & Liquation Co., Ltd.

ก �ก����%��!NO�%$� !��2�!-&�����ก%���)*�)��(

บริษัท ที.เค.อินกอต แอนด) ลิเควทชั่น จํากัด เร่ิมทําธุรกิจหล"อหลอม Zinc 
Ingot เม่ือป# พ.ศ. 2529 และป# พ.ศ. 2535 ได�ขยายกิจการเพิ่มเป5นโรงงานผลิต 
Aluminium Ingot ADC 12 ของคนไทยรายแรก ในขณะนั้นสินค�าที่ผลิต ได�แก" 
Aluminium Ingot, Zinc Ingot และ Brass Ingot โดยได�รับใบอนุญาตประกอบ
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��/�5���3� �����  3-60-13/34�*
��2��=� �����  ������ 109 ������� 2 P(+ก('"�$�"� ����(ก2$+ �#!	�	!'�3#!,G- (#!� (��G('��/���!*� ,$'�&$-��/���!*� 74000
��2��=������ก���  ������ 109 ������� 2 P(+ก('"�$�"� ����(ก2$+ �#!	�	!'�3#!,G- (#!� (��G('��/���!*� ,$'�&$-��/���!*� 74000
���3��/ ��>�?��  034 824 056-8 ���3��/ �����  034 823 156
1
��@ก��1�
ก������  suchada.m@tkingot.com  

Aluminium Ingot, Zinc Ingot และ Brass Ingot โดยได�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการประเภทที่ 60, 105 และ 106 ในการหลอมโลหะ เช"น สังกะสี อลูมิเนียม
และ

เศษสแครปอลูมิเนียม

รีไซเคิลเศษอลูมิเนียม โดยนําไปหลอมด�วยเตาหลอมประสิทธิภาพสูงเพื่อนํากลับมาใช�ใหม"

 ��5�6�/1����3��2��������
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และทองเหลืองอินกอตด�วยวิธีการรีไซเคิล  รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ) ซ่ึงเป5นทางเลือกที่ดีกว"าให�แก"ภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต) และไฟฟCาอิเล็กทรอนิกส) เป5นต�น โดยใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม"ส"งผลกระทบต"อสิ่งแวดล�อม ทําให�บริษัทฯ ได�ผ"าน
การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการผลิตอลูมิเนียมอินกอต
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Metalcom Co., Ltd.

ก �ก����%��!NO�%$� !��2�+%�
��� (Dross) !-&�����ก%���)*�)��(

บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ก"อตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
ให�บริการหลอมเศษอลูมิเนียม และอลูมิเนียมดรอส (Dross) โดยได�รับอนุญาต
ประกอบกิจการประเภทที่ 60 และ 106 เพื่อหลอมอลูมิเนียม และบดแยก
อลูมิเนียมดรอสด�วยวิธีการรีไซเคิล รวมถึงปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ) ซ่ึงเป5น
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��/�5���3� �����  3-60-2/452	 (�"����#!-$	��� 106) ��/��5������ 13 ���ก   DIW-D-050900042
��2��=� �����  ������ 119 ������� 9 �#!	��$&��� (#!� ("�$���*� ,$'�&$-2�	/�� 20140
��2��=������ก���  ������ 119 ������� 9 �#!	��$&��� (#!� ("�$���*� ,$'�&$-2�	/�� 20140
���3��/ ��>�?��  038 472 000 ��!+���X���!�  038 472 009
��@�9���  www.metalcom.co.th (���Nก��(��ก�1���1  weerachai-s@metalcom.co.th

อลูมิเนียมดรอสด�วยวิธีการรีไซเคิล รวมถึงปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ) ซ่ึงเป5น
ทางเลือกที่ดีกว"าให�แก"ภาคอุตสาหกรรมยานยนต), ไฟฟCา, อิเล็กทรอนิกส), และ
การก"อสร�าง เป5นต�น โดยใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม"ส"งผลกระทบต"อสิ่งแวดล�อม

เศษอลูมิเนียม
อลูมิเนียมดรอส (Dross)

รีไซเคิลเศษอลูมิเนียม และอลูมิเนียมดรอส โดยการบดแยกอลูมิเนียมออกจากอลูมิเนียมดรอส และนําไปหลอมโดยใช�
เตาหลอมประสิทธิภาพสูง เพื่อนํากลับมาใช�ใหม"ให�เกิดประโยชน)สูงสุด
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ทําให�บริษัทฯ ได�ผ"านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ISO 14001:2015 
ในการผลิตอลูมิเนียมอัลลอยอินกอต และบิลเลท



บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จํากัด เป5นผู�ประกอบการ
ด�าน Recycle Aluminium Scrap ที่เหลือใช�และหมดสภาพ
การใช�งาน เพื่อกลับมาเป5นวัตถุดิบตั้งต�นที่มีคุณภาพอีกคร้ัง
ด�วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพระดับเทียบเท"ากับผู�ผลิต

ก �ก����%��!NO�%$� !��2�!-&�����ก%���)*�)��(
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CAP Global Aluminium Co., Ltd.
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ด�วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพระดับเทียบเท"ากับผู�ผลิต
ชั้นนําระดับโลก เน�นการควบคุมมลพิษและการใช�พลังงาน
อย"างคุ�มค"า

เศษอลูมิเนียม (Aluminium Scrap)

30

��/�5���3� �����  ,3-60-2/35M�
��2��=� �����  ������ 11/2 ������� 7 ����/�! �	!�*�('�ก �#!	�*�('�ก (#!� (*�('��&' ,$'�&$-M�/�Y!�� 12120
��2��=������ก���  ������ 43 (!*!�c�+ P�P� �!&�&(�1 2$3� 26 ����!��i�J )�&'+!��!&! ���+!��!&! ก�/'��"6  10120
���3��/ ��>�?��  0 2904 6250 ���3��/ �����  0 2904 5442
��@�9���  www.capga.co.th 1
��@ก��1�
ก������  warunchar@capga.co.th

คัดแยกและนําเศษอลูมิเนียมเข�าเตาหลอมด�วยระบบ Regenerative Burners
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ลําดับท่ี รายชื่อโรงงาน เลขทะเบียนโรงงาน

1. บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จํากัด จ3-60-2/35ปท

2. บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ� จํากัด จ3-57(3)-1/45รย

3. บริษัท ที.เค.อินกอต แอนด� ลิเควทช่ัน จํากัด 3-60-13/34สค

4. บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด�) กําจัด น.106-1/2552-นนป.

5. บริษัท ทีเออาร�เอฟ จํากัด 3-106-71/53สบ

6. บริษัท ธนโชคนํ้ามันพืช (2012) จํากัด 3-106-26/48สค

7. บริษัท นีค อินเตอร� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 3-106-5/59สป

8. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�สิ่งแวดล0อม จํากัด (มหาชน) 3-101-2/38

9. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�สิ่งแวดล0อม จํากัด (มหาชน) 3-101-1/47

10. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ�สิ่งแวดล0อม จํากัด (มหาชน) 3-105-14/47รบ

11. บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย (ท&าหลวง) จํากัด โรงงานท&าหลวง 3-101-3/45สบ

12. บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2 3-101-2/44สบ

13. บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3 3-101-3/44สบ

14. บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต� เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) 3-101-1/45สก

 �������2�/0��B�� ���ก��?�K��J�53ก�5���o�0��5ก1�ก�����ก��/1����31�����36��1M����ก��� 
��5����p����5��n ?.>. 2563
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14. บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต� เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) 3-101-1/45สก

15. บริษัท ฟอร�ซี คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 3-106-19/57ปท

16. บริษัท ฟNวช่ัน ดีเวลลอปเมนท� จํากัด 3-106-10/50ฉช

17. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาพระนครศรอียุธยา) น.106-1/2545-ญบว.

18. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาชลบุรี) น.106-2/2559-ญปค.

19. บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด 3-60-2/45ชบ (เพ่ิมลําดับท่ี 106) 

20. บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งเเวดล0อม จํากัด 3-106-7/56ชบ

21. บริษัท สยาม คาวาชิม&า จํากัด 3-106-40/58สป

22. บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จํากัด ข3-101-1/41รย

23. บริษัท โสรัจจกิจ จํากัด 3-106-22/60ฉช

24. บริษัท อโยธยา รีไซเคิล 2002 จํากัด 3-105-28/48อย (เพ่ิมลาํดับท่ี 106) 

25. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ

26. บริษัท อีสเทิร�น ซีบอร�ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ� จํากัด น.105-1/2545-ญหช.

27. บริษัท เอกอุทัย จํากัด (สาขาอุทัย) 3-106-7/57อย

28. บริษัท เอเซีย รไีซเคิล เทคโนโลยี จํากัด 3-105-188/50ฉช

29. บริษัท เอเซียเวสต� แมนเน็จเม0นท� จํากัด 3-106-50/47ชบ

30. บริษัท เอส เอส ซี ออยล� จํากัด 3-106-4/52ชบ

31. บริษัท เอส.พี.  คลีน เวิลด� อินโนเวช่ัน จํากัด 3-106-41/62อท

32. บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด น.60-1/2548-นปท.
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นายสมชัย เพ็ชรแสง กลุ&มจัดการกากอุตสาหกรรม 1
นางสาววรณัน กิตติสาร กลุ&มจัดการกากอุตสาหกรรม 2
นายณัฐวุฒิ พร0อมมูล กลุ&มจัดการกากอุตสาหกรรม 4
นายอดิศักด์ิ ชายทวีป กลุ&มมลพิษน้ํา
นายวรชัย นิมมานุทย� กลุ&มส&งเสริมงานกํากับโรงงาน
นายณรงค�กร โอมี กลุ&มเทคโนโลยีกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายกัมปนาท รุ&งเรืองชัยศรี ผู0อํานวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
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นายณรงค�กร โอมี กลุ&มเทคโนโลยีกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
นายธนกร จิตนาวงศ� กลุ&มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ

นางสาวศรสวรรค� สินรักษา กลุ&มจัดการกากอุตสาหกรรม 4

นางสาวกษมล บัวแก0ว กลุ&มวิชาการและการขนส&ง
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