
กองบริหารจดัการกากอตุสาหกรรม 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

เอกสารเผยแพรขอมูล

โรงงานท่ีไดรับตราสัญลักษณมาตรฐานโรงงาน
การจัดการกากอุตสาหกรรม



กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได�ริเริ่มดําเนินโครงการยกระดับผู�ประกอบการจัดการของเสียมาต้ังแต"
ป# 2553 โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือยกระดับการให�บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียท่ีมุ"งเน�นการรักษา
สิ่งแวดล�อมพร�อมความปลอดภัย เพ่ือพัฒนาการให�บริการของผู�รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม"ใช�แล�ว
ให�เป5นไปตามหลักวิชาการ รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันและความไว�วางใจต"อการรับบริการของผู�ก"อกําเนิด
กากอุตสาหกรรม ซ่ึงจากการดําเนินโครงการฯ พบว"า โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ต"อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให�มีมาตรฐานและเข�าร"วมโครงการฯ เป5นจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป# 
โดยในระหว"างป# 2553-2564 มีโรงงานรับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม"ใช�แล�วท่ีได�รับมอบตราสัญลักษณ)
มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จํานวนมากกว"า 200 ราย 

ในป# 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได�รับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการฯ อย"างต"อเนื่องเป5นป#ท่ี 11 
และในป#นี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีเปBาหมายท่ีจะผลักดันโรงงานท่ีให�บริการรับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไม"ใช�แล�วท่ีเคยเข�าร"วมโครงการแล�ว แต"ยังไม"ได�เข�าสู"ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ และโรงงานท่ียังไม"เคยเข�าร"วม
โครงการให�มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให�ได�มาตรฐานท่ีดีจนเข�าสู"ระบบการให�อนุญาตอัตโนมัติได� 
นอกจากนี้ เพ่ือให�เกิดความต"อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานการให�บริการด�านการจัดการกากอุตสาหกรรม
แก"ผู�ประกอบการและส"งผลให�ภาคอุตสาหกรรมก�าวไปสู"การพัฒนาอย"างย่ังยืน ครอบคลุมท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล�อม ซ่ึงจากผลการดําเนินงานโครงการฯ ในป# 2564 พบว"า มีโรงงานในกลุ"มเปBาหมายเข�าร"วมโครงการฯ 
จํานวนท้ังสิ้น 34 โรงงาน โดยผลสําเร็จของโครงการพบว"า มีโรงงานได�รับตราสัญลักษณ)ฯ จํานวน 25 โรงงาน 
แบ"งเป5นรางวัลระดับ Gold Plus จํานวน 1 โรงงาน ระดับเหรียญทอง จํานวน 20 โรงงาน ระดับเหรียญเงิน จํานวน 
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แบ"งเป5นรางวัลระดับ Gold Plus จํานวน 1 โรงงาน ระดับเหรียญทอง จํานวน 20 โรงงาน ระดับเหรียญเงิน จํานวน 
2 โรงงาน และระดับเหรียญทองแดง จํานวน 2 โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได�ทําการเผยแพร"ประชาสัมพันธ)
ให�กับโรงงานผู�รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม"ใช�แล�วให�เป5นท่ีรู�จัก ให�ได�รับการยอมรับจากทุกภาคส"วน 
ประการสําคัญเพ่ือให�ผู�ก"อกําเนิดสามารถคัดเลือกผู�ให�บริการได�อย"างถูกต�องและเหมาะสม 

การดําเนินโครงการฯ ดังกล"าวนี้ ยังสอดคล�องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร)ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร)ท่ี 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 
ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร)ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย"างย่ังยืน แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร)ท่ี 3 การส"งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให�เป5นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล�อม 
และแผนปฏิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด�านท่ี 2 กํากับดูแลและเฝBาระวังธุรกิจอุตสาหกรรมให�มี
ความปลอดภัยและเป5นมิตรต"อสิ่งแวดล�อม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได�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 
มีการปฏิบัติงานท่ีเป5นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ ยังเป5นแรงผลักดันให�โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
ท่ัวประเทศมีการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีดีและเป5นมิตรต"อสิ่งแวดล�อมมากข้ึน

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป�ที่ได�รับตราสญัลักษณ"มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560 2561 2562 2563 2564
กิจกรรมเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม,ใช�แล�วที่ไม,เป/นของเสียอันตรายและเป/นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในเตาเผา
1. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล 

คอมเพล็กซ) จาํกัด
น.101-1/2547-ญนป. เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 - ทอง

2. บริษัท อัคคีปราการ จาํกัด (มหาชน) น.101-1/2544-นนป. - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 ทอง
กิจกรรมเผาของเสียร,วมในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม,ใช�แล�วจากโรงงานอุตสาหกรรม 
3. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 3-101-1/45สบ - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง - ทองแดง - - ทอง
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 - ทอง

6. บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (ท"าหลวง) จํากัด 
โรงงานท"าหลวง

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

7. บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (ทุ"งสง) จํากัด 3-101-1/45นศ - - - - - - - ทอง - - 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 ทอง

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

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

11. บริษัท เอกอทัุย จํากัด (สาขากลางดง) 3-57(1)-1/43นม - - - - - - - เงิน ทอง - -
กิจกรรมปรับเสถียรด�วยวธิีทางเคมี 
12. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)
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12. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)
ส่ิงแวดล�อม จาํกัด (มหาชน) 

3-101-1/47 - เงิน - ทอง - - - - - - -

กิจกรรมฝ8งกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม,ใช�แล�วที่ไม,เป/นของเสียอันตราย 
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) จาํกัด
น.105-1/2545-ญหช. เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 ทอง -

15. บริษัท เอกอทัุย จํากัด (สาขาศรีเทพ) 3-105-1/45พช - - - - - - - เงิน ทอง - -
กิจกรรมฝ8งกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม,ใช�แล�วที่เป/นของเสียอันตราย 
16. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)

ส่ิงแวดล�อม จาํกัด (มหาชน)
3-105-14/47รบ

ทองแดง ทอง 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 ทอง
กิจกรรมบําบัดนํ้าเสียรวมสาํหรับนํ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
18. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)

ส่ิงแวดล�อม จาํกัด (มหาชน) 
3-101-2/38

- เงิน เงิน - - - - ทอง ทอง ทองแดง -

19. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)
ส่ิงแวดล�อม จาํกัด (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 ทอง*

หมายเหตุ : ทอง* คือ ป	ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 3 ป	
Gold คือ ป	ที่ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 6 ป	
Gold1 คือ ป	ที่ 1 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 7
Gold2 คือ ป	ที่ 2 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 8

3
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กิจกรรมกลั่นตัวทําละลายที่ไม,ใช�แล�วกลับมาใช�ใหม, 
23. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 3-101-1/43ชบ ทอง ทอง - ทอง ทอง - ทอง - - - -
24. บริษัท รีฟายน) เทค จาํกัด 3-106-1/45สป ทอง - - - - - - - - - -
25. บริษัท วรรณ สแครWพ จํากัด 3-106-36/52ชบ - - - - - - - - เงิน - -
26. บริษัท สุขเจริญทรัพย) วังเย็น จาํกัด 3-106-29/47ฉช ทองแดง - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -
27. บริษัท เอเซีย รีไฟน่ิง จาํกัด 3-106-2/46รย ทองแดง เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -
28. บริษัท เอน็ไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอร่ี จํากัด 3-106-9/47ชบ - - - - - ทองแดง - - - - -
กิจกรรมรีไซเคิลนํ้ามันใช�แล�วโดยวธิีการกลั่น 
29. บริษัท ส.เจริญไทยรีไซเคิล จํากัด 3-106-2/45สค - - เงิน - - - - - - - -
30. บริษัท เอส เอส ซี ออยล) จาํกัด 3-106-4/52ชบ - - - - - - - ทอง - ทอง -
กิจกรรมนํานํ้ามันหล,อเย็นและนํ้าปนเป=>อนนํ้ามันใช�แล�วมาผลิตเป/นนํ้ามันทาแบบสตูรนํ้า
31. บริษัท ฟXวช่ัน ดีเวลลอปเมนท) จาํกัด 3-106-10/50ฉช - - - ทองแดง - เงิน - ทอง ทอง ทอง ทอง*
กิจกรรมทําสีนํ้ามันหรือผลิตภัณฑ"อ่ืนๆ จากนํ้ามันหล,อลื่นที่ไม,ใช�แล�ว 
32. บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด) รีไซคลิง จํากัด 3-106-24/51ชบ - - - - - - - - เงิน - -
กิจกรรมทําเชื้อเพลิงผสมเหลว (Liquid Blending) 
33. บริษัท ทีเออาร)เอฟ จาํกัด 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* ทอง

35. บริษัท เบตเตอร) เวสท) แคร) จํากัด น.106-96/2562-นสร. - - - - - - - - - - เงิน
36. บริษัท เบตเตอร) เวิลด) กรีน จํากัด (มหาชน) 3-106-8/49สบ - - - - - - ทอง ทอง - - -
37. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)

น.101-1/2540-ญนพ. - - - - - - - ทอง ทอง - ทอง
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37. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)
ส่ิงแวดล�อม จาํกัด (มหาชน)

น.101-1/2540-ญนพ. - - - - - - - ทอง ทอง - ทอง

38. บริษัท โปรเจค เวสท) แมเน็จเม�นท) จํากดั 3-106-18/56ปท - - - - - - ทองแดง - เงิน - -
39. บริษัท ฟอร)ซี คอร)ปอเรช่ัน จาํกัด 3-106-19/57ปท - - - - - ทอง เงิน ทอง - - -
40. บริษัท ส.กนกการจัดการส่ิงแวดล�อม จาํกัด 3-106-7/56ชบ - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold
41. บริษัท สยามเวสท) แมเนจเม�นท) 

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

42. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด 
(สาขาสระบุรี)

3-106-33/50สบ - - - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง*

43. บริษัท อีสเทิร)น ซีบอร)ด เอนไวรอนเมนทอล 
     คอมเพล็กซ) จาํกัด

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

44. บริษัท เอกอทัุย จํากัด (สาขาอุทัย) 3-106-7/57อย - - - - - - - ทอง ทอง - ทอง
กิจกรรมทําเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) 
45. บริษัท ทีเออาร)เอฟ จาํกัด 3-106-71/53สบ - - - - ทองแดง เงิน - ทอง - ทอง -
46. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)

ส่ิงแวดล�อม จาํกัด (มหาชน) น.101-1/2540-ญนพ. - - - - - - - ทอง - - -

47. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ) 
จํากัด

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

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

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

หมายเหตุ : ทอง* คือ ป	ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 3 ป	
Gold คือ ป	ที่ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 6 ป	
Gold1 คือ ป	ที่ 1 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 7
Gold2 คือ ป	ที่ 2 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 8
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กิจกรรมทําเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) (ต,อ) 
51. บริษัท อโยธยา รีไซเคิล 2002 จาํกัด 3-105-28/48อย

(เพิ่มลําดับท่ี 106)
- - - - - - - ทองแดง - ทองแดง -

52. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาชลบุรี) น.106-1/2556-ญหช. - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* - -
53. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 ทอง
54. บริษัท อีสเทิร)น ซีบอร)ด เอนไวรอนเมนทอล 

คอมเพล็กซ) จาํกัด 
น.105-1/2545-ญหช. เงิน เงิน ทองแดง ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2

55. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากดั 3-106-41/53สบ - - - ทอง - - - ทอง ทอง - ทอง
56. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากดั 3-106-31/58นศ - - - - - - - - ทอง - ทอง
57. บริษัท เอน็ 15 เทคโนโลยี จาํกัด น.101-1/2550-นอน. - - - - - - - ทองแดง ทอง - ทอง
กิจกรรมรีไซเคิลเศษยางและยางรถยนต"ที่ใช�แล�วด�วยกระบวนการไพโรไลซีส (Pyrolysis)
58. บริษัท ไพโร เอนเนอร)ยี่ จํากัด 3-106-8/54สบ - - - - - - - - ทองแดง - -
กิจกรรมทําเชื้อเพลิงทดแทน 
59. บริษัท 106 ส่ิงแวดล�อม จาํกัด 3-105-55/49สป ทองแดง เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -
60. บริษัท พีเอ็นทีเอ็ม จาํกัด 3-106-8/52ชบ - - - - - ทองแดง - - - - -
61. บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล) จาํกัด 3-106-5/46สค ทองแดง เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* - ทองแดง - - -
62. บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท) (2004) จํากัด 3-106-52/47อย ทองแดง ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง - ทอง เงิน - -
63. บริษัท สุขเจริญทรัพย) วังเย็น จาํกัด 3-106-29/47ฉช - - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -
64. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากดั 3-106-16/56สบ ทอง ทอง - ทอง - - - ทอง ทอง - ทอง
65. โรงงานเจริญชัยอนิดัสตร้ี 3-106-12/57สค - - - - - - - - เงิน - -
กิจกรรมผสมซีเมนต"หรือปูนขาวเข�ากับเถ�า ฝุZนหรือกากตะกอนเพ่ือทําผลิตภัณฑ"มวลผสม 


������������������	��ก����������
��������ก��ก�ก������ก��� �� ����! 2553-2564

กิจกรรมผสมซีเมนต"หรือปูนขาวเข�ากับเถ�า ฝุZนหรือกากตะกอนเพ่ือทําผลิตภัณฑ"มวลผสม 
66. บริษัท เซเม็กซ) (ประเทศไทย) จํากัด 3-106-20/49สบ - - - - - เงิน เงิน - - - -
67. บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ) จาํกัด จ3-57(3)-1/45รย - - - - - - - เงิน เงิน - -
68. บริษัท ทอรัส เอส ดี จาํกัด จ3-57(3)-2/55รย - - - - - - - - ทองแดง - -
กิจกรรมทําวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต" 
69. บริษัท ทีเออาร)เอฟ จาํกัด 3-106-71/53สบ - - - - - เงิน - ทอง - - เงิน
70. บริษัท ฟอร)ซี คอร)ปอเรช่ัน จาํกัด 3-106-19/57ปท - - - - - ทอง เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง*
71. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด 

(สาขาสระบุรี)
3-106-33/50สบ - - - - - - - ทอง - - -

72. บริษัท อีสเทิร)น ซีบอร)ด เอนไวรอนเมนทอล    
คอมเพล็กซ) จาํกัด

น.105-1/2545-ญหช. - - - - - - - ทอง - - -

กิจกรรมรีไซเคิลเครื่องใช�สํานักงานและชิ้นส,วนอุปกรณ"เครื่องถ,ายเอกสาร เครื่องพิมพ"และตลับหมึก 
73. บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ) อีโค-แมนูแฟคเจอร่ิง 

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

กิจกรรมบดย,อยเครื่องใช�ไฟฟ]าและชิ้นส,วนอุปกรณ"อิเล็กทรอนิกส"ที่ไม,ใช�แล�ว 
74. บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด)) จํากดั น.106-1/2552-นนป. - ทอง - ทอง - ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1

75. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย)  จํากัด 
(สาขาชลบุรี)

น.106-2/2559-ญปค. - - - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง*

76. บริษัท ไวซ)เทค โซลูชั่นส) (ประเทศไทย) 
จํากัด

น.69-3/2554-ญนฉ. - - - - - - - เงิน ทอง - -

กิจกรรมบดย,อยพลาสติกที่ไม,ใช�แล�ว 
77. บริษัท สุธีค�าถัง 2499 จํากัด จ3-53(9)-32/49สค - - - - - ทอง - - - - -
หมายเหตุ : ทอง* คือ ป	ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 3 ป	

Gold คือ ป	ที่ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 6 ป	
Gold1 คือ ป	ที่ 1 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 7
Gold2 คือ ป	ที่ 2 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 8
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กิจกรรมรีไซเคิลหลอดไฟใช�แล�ว 
78. บริษัท แวกซ) กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร) 

จํากัด
3-106-3/46รบ

- - ทองแดงทองแดง - -
-

- - - -

79. บริษัท ฟอร)ซี คอร)ปอเรช่ัน จาํกัด 3-106-19/57ปท - - - - - - - ทอง - - -
80. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ - - - - - - - ทอง - - -
81. บริษัท อีสเทิร)น ซีบอร)ด เอนไวรอนเมนทอล     

คอมเพล็กซ) จาํกัด
น.105-1/2545-ญหช. เงิน ทอง - - ทอง ทอง - - - - -

กิจกรรมรีไซเคิลกระป^องสเปรย" 
82. บริษัท ฟอร)ซี คอร)ปอเรช่ัน จาํกัด 3-106-19/57ปท - - - - - - - ทอง - - -
83. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ - - - - - - - ทอง - - -
84. บริษัท อีสเทิร)น ซีบอร)ด เอนไวรอนเมนทอล

คอมเพล็กซ) จาํกัด 
น.105-1/2545-ญหช. - ทองแดง - - - - - - - - -

กิจกรรมสกัดแยกโลหะมีค,า 
85. บริษัท นิวไลฟZ เวิลด) เมทัล จาํกัด 3-106-2/53ปท - - - - - - - ทอง - - -
86. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด

(สาขาพระนครศรีอยุธยา) 
น.106-1/2545-ญบว. - เงิน - ทอง - ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1

87. บริษัท สยาม โอกิทานิ จาํกัด ข3-106-2/51อย - เงิน - - - - - - - - -
กิจกรรมซ,อมหรือล�างถังบรรจุภัณฑ" 
88. บริษัท เค.อาร).ดี. จํากัด จ.3-64(1)-1/42สป - ทองแดง - - - - - - - - -
89. บริษัท ฟูจ ิรีไซเคิล ดรัม จํากัด 3-106-40/57สค - - - - - - - - เงิน - -
90. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 3-101-1/43ชบ ทองแดง ทอง ทอง - - - - - - - -
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90. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 3-101-1/43ชบ ทองแดง ทอง ทอง - - - - - - - -
91. บริษัท สุธีค�าถัง 2499 จํากัด จ3-53(9)-32/49สค - - - - - เงิน - ทอง - - -
92. บริษัท สุขเจริญทรัพย) วังเย็น จาํกัด 3-106-29/47ฉช ทองแดง - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 -
93. บริษัท เอส.ที.พี.อินเตอร)โปรดักส) จาํกัด 3-105-64/48ปจ - - - ทองแดง - - - - - - -
94. บริษัท อีสเทิร)น ซีบอร)ด เอนไวรอนเมนทอล

คอมเพล็กซ) จาํกัด
น.105-1/2545-ญหช. - - - - ทองแดงทองแดง - ทองแดง - - -

95. บริษัท เอส.ซี.ควอลิต้ี แท�งค) จํากัด จ3-64(1)-2/42สป - - - - - เงิน - ทอง - - -
96. ห�างหุ�นส"วนจํากัด ล.โลหะการธุรกจิ 3-106-3/46สค ทองแดง ทอง - เงิน - ทองแดง - - - - -
97. ห�างหุ�นส"วนจํากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส)ดรัม 3-106-34/52สค - - - - - - ทองแดงทองแดงทองแดง - -
กิจกรรมหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ไม,ใช�แล�ว 
98. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด น.60-1/2542-ญกว. - เงิน - - - - - - - - -
99. บริษัท เบอร)กโซ" เมตัลส) จํากัด 3-60-1/26สบ - เงิน เงิน ทอง - ทอง ทองแดง - - - -
100. บริษัท ป[ญญารักษา จาํกัด ส.3-60-1/31กจ - เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง* - - - - -
101. ห�างหุ�นส"วนจํากัด วงศ)ตระกูลโลหะกิจ 3-60-1/25นฐ - - เงิน เงิน - - - - - - -
กิจกรรมหลอมโลหะที่มิใช,เหล็กเพ่ือนํากลับมาใช�ใหม, 
102. บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จาํกัด จ3-60-2/35ปท - - - - - - - ทองแดง เงิน ทองแดง -
103. บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี 

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

104. บริษัท ที.เค.อินกอต แอนด) ลิเควทช่ัน 
จํากัด

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

105. บริษัท มังกร อะลูมิเนียม จาํกัด จ3-60-2/49นฐ - - - เงิน - - - - - - -

หมายเหตุ : ทอง* คือ ป	ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 3 ป	
Gold คือ ป	ที่ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 6 ป	
Gold1 คือ ป	ที่ 1 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 7
Gold2 คือ ป	ที่ 2 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 8
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ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป�ที่ได�รับตราสญัลักษณ"มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560 2561 2562 2563 2564
กิจกรรมหลอมโลหะที่มิใช,เหล็กเพ่ือนํากลับมาใช�ใหม, (ต,อ)
106. บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด 3-60-2/45ชบ 

(เพิ่มลําดับท่ี 106)
- - - เงิน - ทอง - เงิน เงิน เงิน -

107. บริษัท เอม็ พร็อฟ จาํกัด 3-106-7/54ปจ - - - ทองแดง - เงิน - - - - -
108. บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร่ิง

(ประเทศไทย) จํากัด 
น.60-1/2548-นปท. - - - ทอง - ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1

กิจกรรมหลอมเศษเหล็กเพ่ือนํากลับมาใช�ใหม,
109. บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จาํกัด 3-59-1/35สบ - - ทอง ทอง ทอง ทอง* - - - - -
110. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด)) จาํกดั 3-59-17/56นม - - - - - ทองแดง - - - - -
111. บริษัท ไอซิน ทาคาโอก�า ฟาวน)ดริ 

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

- - -
- -

กิจกรรมรีไซเคิลปรอทจากของเสียที่มปีรอทผสมอยู, 
112. บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จาํกัด น.106-1/2554-นนป. - - - ทอง - ทอง ทอง ทอง ทอง* - -
กิจกรรมผลิตเคมีภัณฑ"หรือสารเคมีจากเคมีภัณฑ"หรือสารเคมีที่ไม,ใช�แล�วมาเป/นวัตถุดิบในการผลิต 
113. บริษัท สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน) 3-42(1)-1/14สป - - - - - เงิน - - - - -
114. บริษัท อันช่ิง อนิดัสทรี จํากัด 3-106-7/46สค - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* - -
115. ห�างหุ�นส"วนจํากัด เอส.เค. อินเตอร)เคมิคอล จ3-48(12)-1/44สค - - - ทองแดง - ทองแดง - - - - -
กิจกรรมคืนสภาพกรดหรือด,าง 
116. บริษัท ส.กนกการจัดการส่ิงแวดล�อม 

จํากัด
3-106-7/56ชบ - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง* - -

117. บริษัท เอกอทัุย จํากัด (สาขาอุทัย) 3-106-7/57อย - - - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง*
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117. บริษัท เอกอทัุย จํากัด (สาขาอุทัย) 3-106-7/57อย - - - - - - - ทอง ทอง ทอง ทอง*
กิจกรรมนํานํ้ามันพืชใช�แล�วมาผ,านกระบวนการกรอง 
118. บริษัท ธนโชคนํ้ามันพืช (2012) จํากัด 3-106-26/48สค - - - - - เงิน เงิน ทองแดง - - -
กิจกรรมนําสารเร,งปฏิกิริยาที่ใช�แล�ว (Spent Catalyst) มาผ,านกระบวนการอบแห�ง 
119. บริษัท นิคส) อินโนเวช่ัน จํากัด 3-106-46/52รย - ทองแดงทองแดง ทอง - เงิน - เงิน - - -
กิจกรรมคืนสภาพถ,านกัมมันต"ใช�แล�ว (Regeneration)
120. บริษัท แคลกอน คาร)บอน (ประเทศไทย) 

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

กิจกรรมทําสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชวีภาพ 
121. บริษัท ไบรท) รีโนเวช่ัน จํากัด 3-106-22/59รย - - - - - - - - ทองแดง - -
122. บริษัท ไมโครไบโอเทค จํากัด 

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

123. องค)การบริหารส"วนจังหวัดระยอง 3-106-30/60รย - - - - - - - ทองแดง - - -
กิจกรรมรีไซเคิลแชมพู 
124. บริษัท แวกซ) กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร) 

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

กิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม,ใช�แล�วที่ไม,เป/นของเสียอันตราย 
125. บริษัท กรีนเวสท)โกลเวอร)ไลท) 

แมนเนจเม�นท) จาํกัด
จ3-105-77/52รย - - - - - ทองแดงทองแดง - ทองแดง - -

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

หมายเหตุ : ทอง* คือ ป	ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 3 ป	
Gold คือ ป	ที่ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 6 ป	
Gold1 คือ ป	ที่ 1 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 7
Gold2 คือ ป	ที่ 2 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 8
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ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน
ป�ที่ได�รับตราสญัลักษณ"มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560 2561 2562 2563 2564
กิจกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม,ใช�แล�วที่ไม,เป/นของเสียอันตราย (ต,อ)
128. บริษัท ไทยคุโรทานิ จํากัด น.105-2/2557-ญปท. - - - - - - - เงิน เงิน - -
129. บริษัท บางปู รีไซเค้ิล จํากัด 3-105-23/58สป - - - - - - - ทอง ทอง - -
130. บริษัท พี เค สแครป แอนด) รีไซเคิล 

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

131. บริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด) โลจิสติกส) 
จํากัด

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

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

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

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

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

137. บริษัท สยาม คาวาชิม"า จาํกัด จ3-105-64/51ปท - ทอง ทอง ทอง ทอง* ทอง Gold Gold1 Gold2 - -
138. บริษัท สยาม โอกิทานิ จาํกัด ข3-105-128/48อย - - - ทอง - - - - ทองแดง - -
139. บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร) จาํกัด 3-105-58/48นฐ - เงิน - - - - - - - - -
140. บริษัท สยามเวสท) แมเนจเม�นท) 

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

141. บริษัท สวารินทร) จาํกัด 3-105-1/46สป - - - ทอง - ทอง - - - - -
142. บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด)) จาํกัด น.105-3/2545-ณบว. ทอง ทอง - - - ทอง - - ทองแดง - ทอง
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142. บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด)) จาํกัด น.105-3/2545-ณบว. ทอง ทอง - - - ทอง - - ทองแดง - ทอง
143. บริษัท ฮีดากา ซูซูโทกุ (ประเทศไทย) 

จํากัด
3-105-40/56ชบ - - - - - - - ทอง ทอง - ทอง

144. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร)ไพรส) จํากัด
(สาขาเกตเวย)) 

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

145. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร)ไพรส) จํากัด
(สาขาบ"อวิน) 

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

146. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร)ไพรส) จํากัด
(สาขาพานทอง) 

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

147. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร)ไพรส) จํากัด
(สาขามาบตาพุด) 

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

148. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร)ไพรส) จํากัด
(สาขาสําโรง)

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

149. บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร)ไพรส) จํากัด
(สาขาพระนครศรีอยุธยา) 

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

หมายเหตุ : ทอง* คือ ป	ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 3 ป	
Gold คือ ป	ที่ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่อง 6 ป	
Gold1 คือ ป	ที่ 1 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 7
Gold2 คือ ป	ที่ 2 ที่ได�รับการยกเว�นการเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากโรงงานได�รับรางวัลระดับเหรียญทองสําหรับประเภทกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมินต�อเนื่องเป-นป	ที่ 8

8



� �� 2564

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

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ก"อตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต)ข้ึนในป# พ.ศ. 2533 ป[จจุบันเป5นผู�ผลิตปูนซีเมนต)รายใหญ"อันดับต�น
ของประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได�รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการปรับคุณภาพ
ของเสียรวม มีความสามารถในการกําจัด 550,000 ตันต"อป# ซ่ึงเป5นการนําเอากากอุตสาหกรรมทั้งประเภทของแข็ง และของเหลว
มากําจัด โดยวิธีการเผาในหม�อเผาปูนซีเมนต)ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,450 องศาเซลเซียส โดยกระบวนการกําจัดกากอุตสาหกรรม
สามารถดําเนินการควบคู"ไปกับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต)ได�โดยไม"ก"อให�เกิดป[ญหาต"อกระบวนการผลิต คุณภาพปูนซีเมนต) 

��(��� �)�� 
)�� ���ก�� (���+�)
TPI Polene PLC.
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9�7� 9�:�
�����  3-101-1/45�� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-056200041

����A�
�����  ������ 299 
����� 5 ���������� ��������ก��� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18260

����A������ก���  ������ 26/56 ���!����+��",
� �����%��
���- ���#��� ก�%�����
���� 10120

���:9�7
��B�)��  036 358 999 ���:9�7
�����  036 358 910-12

9;C��D��  www.tpipolene.co.th �(9�Cก����(ก��9���  wastepro.tpipl@gmail.com

สามารถดําเนินการควบคู"ไปกับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต)ได�โดยไม"ก"อให�เกิดป[ญหาต"อกระบวนการผลิต คุณภาพปูนซีเมนต) 
และคุณภาพสิ่งแวดล�อม
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นํากากของเสียใช�เป5นพลังงานและวัตถุดิบทดแทน
ในการผลิตปูนซีเมนต) (Cement Kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว"า 
1,450 องศาเซลเซียส

ของเสียที่ไม"เป5นอันตราย เช"น เศษยาง, เศษผ�า และเศษพลาสติก
ที่ไม"ปนเปefอนสารเคมี เป5นต�น
ของเสียที่เป5นอันตราย เช"น เศษผ�าปนเปefอนน้ํามัน, น้ําปนเปefอน
น้ํามัน, ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย, ฝุgนจากระบบบําบัด
มลพิษอากาศ, ฝุgนเหล็ก และฝุgนทราย เป5นต�น

041 เป5นเชื้อเพลงิทดแทน
044 เป5นวัตถุดบิทดแทนในเตาเผาปนูซีเมนต)
076 เผาทําลายร"วมในเตาเผาปนูซีเมนต)

9
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The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd.

บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (แก"งคอย) จํากัด เป5นหนึ่งบริษัทในเครือของ SCG ดําเนินการตามหลักอุดมการณ) 4 โดยให�
ความสําคัญต"อการควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอนการผลิตอย"างมีประสิทธิภาพ ถูกต�อง และได�มาตรฐานระดับสากล เช"น ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, มอก.17025, ISO 5001 และมาตรฐานนานาชาติ เช"น CE Mark และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว เป5นต�น
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�����  3-101-1/44�� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-056200017

����A�
�����  ������ 33/1 
����� 3 ���������� ������A��BC� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18110

����A������ก���  ������ 1 ���B��D�����+E�  �������DF�� ������DF�� ก�%�����
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���:9�7
��B�)��  036 240 000 ���:9�7
�����  036 240 099

9;C��D��  www. scg.com �(9�Cก����(ก��9���  narumolk@scg.com

กากของเสียที่เป5นของเหลว (Liquid Waste) เช"น น้ําเสียปนเปefอน
น้ํามัน (Aqueous Waste) และน้ํามันใช�แล�ว (Use Oil) เป5นต�น
กากของเสียที่เป5นของแข็ง (Solid Waste) เช"น เชื้อเพลิงทดแทน
ชนิดของแข็ง (Solid Alternative Fuels), ยางย"อยจากภายนอก, 
เศษผ�าปนเปefอนน้ํามัน, ตะกอนน้ําเสีย, ฝุgนสนิม และกากของเสีย
ปนเปefอนอ่ืนๆ (Contaminated Waste) เป5นต�น 

นํากากของเสียมาใช�เป5นพลังงานและวัตถุดิบ
ทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต) โดยการเผาใน
หม�อเผาซีเมนต) (Cement Kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว"า 1,450 
องศาเซลเซียส สามารถกําจัดโลหะหนักได�โดยไม"มี
สารตกค�างในผลิตภัณฑ)

041 เป5นเชื้อเพลงิทดแทน
044 เป5นวัตถุดบิทดแทนในเตาเผาปนูซีเมนต)
076 เผาทําลายร"วมในเตาเผาปนูซีเมนต)
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บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (ท"าหลวง) จํากัด โรงงานเขาวง ก"อตั้งข้ึนเม่ือป# พ.ศ. 2533 ตั้งอยู"บนเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร" 
ที่อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป5นโรงงานที่มีหม�อเผาที่ใหญ"ที่สุดเป5นรายแรกของโลก (ผลิตปูนเม็ดได�วันละ 11,000 ตัน) 
มีกําลังการผลิตปูนซีเมนต)ได�ป#ละ 4.3 ล�านตัน มีเทคโนโลยีในการควบคุมกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน โดยใช�ระบบคอมพิวเตอร)
ที่ทันสมัย ทําให�สามารถควบคุมคุณภาพได�อย"างถูกต�องแม"นยํา รวดเร็วและสมํ่าเสมอ บริษัทฯ ได�รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
ได�แก" ISO 9001, ISO 14001, ISO 15001 และ TIS 18001 รวมทั้ง ISO/IEC17025 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดม่ันในอุดมการณ) ถือม่ัน

��(��� �8�D(9������: (�I���;�) ���ก�� 
�����97�;�
The Siam Cement (Ta Luang) Co., Ltd. (Khao Wong Plant)
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ได�แก" ISO 9001, ISO 14001, ISO 15001 และ TIS 18001 รวมทั้ง ISO/IEC17025 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดม่ันในอุดมการณ) ถือม่ัน
ในความรับผิดชอบต"อสังคม ให�ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานและคู"ธุรกิจ ทําให�บริษัทฯ และชุมชนเติบโต
ไปด�วยกันอย"างยั่งยืน

9�7� 9�:�
����� 3-101-2/45�� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-056200066
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����� 4 ���������� ��������$�%�J��� !��
��"#�$�%�� 18120

����A������ก���  ������ 1 
����� 9 ������A������ �������A��
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�����  036 351 216

9;C��D��  www.scg.com �(9�Cก����(ก��9���  info@cementhai.co.th

041 เป5นเชื้อเพลงิทดแทน
044 เป5นวัตถุดบิทดแทนในเตาเผาปนูซีเมนต)
076 เผาทําลายร"วมในเตาเผาปนูซีเมนต)

การนํากากของเสียมาใช� เป5นพลังงานและ
วัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต) 
โดยลําเลียงกากของเสียด�วยลิฟท) (Waste lift) ขนส"ง
กากของเสียเข�าสู"เตาเผาและทําการเผาในหม�อซีเมนต) 
(Cement Kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว"า 1,450 องศาเซลเซียส 
สามารถกําจัดโลหะหนักได�โดยไม"มีสารตกค�าง
ในผลิตภัณฑ)

กากของเสียที่เป5นของแข็ง (Solid Waste) เช"น เศษผ�าปนเปefอน, 
ตะกอนน้ําเสีย, ฝุgนสนิม และกากของเสียปนเปefอนอ่ืนๆ เป5นต�น 
กากของเสียที่เป5นของเหลว (Liquid Waste) เช"น น้ํามันใช�แล�ว 
และน้ําปนเปefอนน้ํามัน เป5นต�น
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��(��� �8�D(9������: (��I���) ���ก�� 
The Siam Cement (Thung Song) Co., Ltd.

บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (ทุ"งสง) จํากัด เป5นบริษัทหนึ่งที่อยู"ในเครือชิเมนต)ไทย (SCG) โดยก"อตั้งข้ึนในป# พ.ศ. 2505 ตั้งอยู"ที่
อําเภอทุ"งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป5นโรงงานผลิตปูนซีเมนต)แห"งเดียวในภาคใต� มีพื้นที่ประมาณ 1,402 ไร" เร่ิมดําเนินการ
ผลิตในป# พ.ศ. 2509 ป[จจุบันมีกําลังการผลิตปูนซีเมนต)ได�สูงสุดถึงป#ละ 6.1 ล�านตัน
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กากอุตสาหกรรมประเภทของเหลว แบ"งเป5น 2 ประเภท ได�แก" ทําการกําจัดในเตาเผาผลิตปูนซีเมนต) ซ่ึงมี
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9;C��D��  www.scg.com

041 เป5นเชื้อเพลิงทดแทน
044 เป5นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต) 
076 เผาทําลายร"วมในเตาเผาปูนซีเมนต)

กากอุตสาหกรรมประเภทของเหลว แบ"งเป5น 2 ประเภท ได�แก" 
➀ กากอุตสาหกรรมที่ไม"มีค"าความร�อน เช"น น้ําเสียจากกระบวนการ

ผลิต, น้ําหล"อเย็น และน้ําปนเปefอนสารเคมี เป5นต�น
➁ กากอุตสาหกรรมที่มีค"าความร�อน เช"น Used oil เป5นต�น
กากอุตสาหกรรมประเภทของแข็ง และขยะชุมชน แบ"งเป5น 3 ประเภท ได�แก" 
➀ กากอุตสาหกรรมที่สามารถใช�เป5นวัตถุดิบทดแทน เช"น กากตะกอน

จากระบบบําบัดน้ําเสีย เป5นต�น
➁ กากอุตสาหกรรมที่สามารถใช�เป5นเชื้อเพลิงทดแทน เช"น เศษยาง, 

เศษพลาสติก และเศษไม� เป5นต�น
➂ กากของเสียจากขยะชุมชน โดยจะถูกแปรสภาพเป5นเชื้อเพลิงแข็ง

ทดแทน (Refuse Derived Fuel)
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ทําการกําจัดในเตาเผาผลิตปูนซีเมนต) ซ่ึงมี
อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 1,450-2,000 องศาเซลเซียส 
และมีการคลุกเคล�าที่เหมาะสม จึงทําให�มีการ
เผาไหม�กากอุตสาหกรรมได�อย"างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งกWาซที่เกิดจากการเผาไหม�จะอยู"ในเตาเผา
ปูนซีเมนต) เป5นระยะเวลา 6 วินาที  ซ่ึงทําให�
สารโมเลกุลของสารอินทรีย)ถูกทําลายได�อย"าง
สมบูรณ)

;(Eก��ก�����7��9�:
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Siam City Cement PLC. (Plant 2)

บริษัท ปูนซีเมนต)นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตปูนซีเมนต) จัดตั้งเป5นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จํากัด ด�วยทุนจดทะเบียน 100 ล�านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 และได�เริ่มดําเนินการผลิตปูนซีเมนต)ตั้งแต"
ป# พ.ศ. 2515 เป5นต�นมา ป[จจุบันกําลังการผลิตปูนเม็ดอยู"ที่ 11 ล�านตัน/ป# จาก 2 โรงงาน (4 เตาเผาปูน) ในป# พ.ศ. 2542
ได�ริเร่ิมโครงการนําเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนมาใช�ในกระบวนการเผาปูนซีเมนต)
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����A�
�����  ������ 219 
����� 5 ���������� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18260

����A������ก���  ������ 219 
����� 5 ���������� �������ก���  !��
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���:9�7
��B�)��  036 240 930 �� 3550 ���:9�7
�����  0 2797 7000 �� 5900

9;C��D��  www.siamcitycement.com �(9�Cก�����(ก��  inseeecocycle@siamcitycement.com

วัสดุที่ ไม"ใช�แล�วที่ เป5นของแข็งขนาดเล็ก เช"น เศษพลาสติก 
และเศษกระดาษ เป5นต�น
วัสดุที่ไม"ใช�แล�วที่เป5นของแข็งขนาดใหญ"และผสม เช"น อิฐทนไฟ, 
เถ�าหนัก และเชื้อเพลิงผสม เป5นต�น
ของเสียที่เป5นของเหลว เช"น น้ําเสีย, น้ําปนเปefอนน้ํามัน และ
ตัวทําละลายใช�งานแล�ว เป5นต�น

041 เป5นเชื้อเพลิงทดแทน
044 เป5นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต) 
076 เผาทําลายร"วมในเตาเผาปูนซีเมนต)

นํากากของเสียมาใช�เป5นเชื้อเพลิงทดแทน และ
วัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต) โดยใช�
ระบบลําเลียงเข�าสู"เตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงกว"า 1,450 
องศาเซลเซียส จึงสามารถกําจัดสารอันตรายได�โดย
ไม" มีผลกระทบต"อสิ่ งแวดล�อมและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ)ปูนซีเมนต)
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Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd.

ก��ก�����!.��$(�)���*�+�.�����������ก��������� 
!��"�#$%&'�&�!����/(���������()��'�+"�#��/(��()��

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ) จํากัด ตั้งอยู"ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบกิจการโรงพักขยะมูลฝอย
และขยะอุตสาหกรรม สถานีขนถ"ายและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช� (อันตรายและไม"อันตราย) และขยะมูลฝอย คัดแยกของเสีย 
บริหารจัดการระบบเตาเผาของเสียและน้ําเสีย (อันตรายและไม"อันตราย) จากผู�ใช�บริการทั่วประเทศ ตลอดจนผลิตไอน้ํา ผลิตไฟฟBา
จากพลังงานไอน้ํา ขนาด 1.6 เมกะวัตต) ล�างภาชนะปนเปefอน ผลิตเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม"ใช�แล�ว และแยก
โลหะมีค"าจากแบตเตอร่ีโดยกระบวนการความร�อน
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�� ���Q��#��  0 2709 2547

9;C��D��  wms-thailand.com ����Sก�����ก#+���+  info@wms-thailand.com

โลหะมีค"าจากแบตเตอร่ีโดยกระบวนการความร�อน

075 เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับ
ของเสียอันตราย

ใช�ระบบเตาเผาชนิดที่ใช�ทรายเป5นตัวกลาง
นําความร�อน (Fluidized Bed) โดยนําความร�อนที่
ได�มาผลิตเป5นไอน้ําและกระแสไฟฟBาไว�ใช�เอง

กากของเสียที่ไม"เป5นอันตราย เช"น สินค�าหมดอายุหรือสินค�า
ที่ไม"ผ"านมาตรฐานการผลิต, กระดาษบรรจุภัณฑ), ตะกอนน้ําเสีย, 
เศษยาง และเศษพลาสติก เป5นต�น
กากของเสียที่เป5นอันตราย เช"น เศษผ�าปนเปefอนน้ํามัน, กากสี 
และตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย เป5นต�น
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Akkhie Prakarn PLC.

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน ) (“AKP”) ตั้งอยู"เลขที่ 792 หมู"ที่ 2 ซอย 1 ซี/1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม" อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนโรงงาน น.101-1/2544-นนป. ประกอบธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม"ใช�แล�วทั้งที่เป5นของเสียอันตรายและไม"เป5นอันตราย (ประเภทโรงงาน 101) ด�วยวิธีการเผาทําลาย (วิธีกําจัด 075) 
กํากับดูแลการดําเนินงานโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความสามารถในการกําจัดของเสียอุตสาหกรรมอันตรายทั้งในรูปของ
กWาซ ของเหลว กากตะกอน ของแข็ง และขยะติดเชื้อ ให�เป5นไปอย"างถูกต�องตามหลักวิชาการ โดยการเผาทําลายของเสียอันตราย
จะต�องควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาของไอของเสียที่เกิดจากการเผาทําลายให�อยู"ภายในเตาให�นานเพียงพอที่จะเผาไหม�หรือ
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9;C��D��  www.akkhie.com �(9�Cก����(ก��9���  iso_akp@akkhie.com, wanida_w@akkhie.com

จะต�องควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาของไอของเสียที่เกิดจากการเผาทําลายให�อยู"ภายในเตาให�นานเพียงพอที่จะเผาไหม�หรือ
เผาทําลายได�อย"างสมบูรณ) บริษัทฯ ให�บริการกําจัดของเสียอุตสาหกรรมอันตรายที่ทันสมัย ด�วยระบบการเผาไหม�แบบ 2 ห�องเผา 
เพื่อให�การเผาไหม�ของเสียอันตรายเกิดข้ึนอย"างสมบูรณ) ปราศจากมลพิษต"อสิ่งแวดล�อม

075 เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย

ใช�ระบบการเผาไหม�แบบ 2 ห�องเผา ได�แก"
เตาเผาแบบหมุน (Rotary kiln) ทําการเผากากของเสีย
ที่อุณหภูมิไม"ต่ํากว"า 850 องศาเซลเซียส
ส"วนเผาไหม�ที่สอง (Secondary Combustion 
Chamber) ทําหน�าที่รับไอเสียจากเตาเผาแบบหมุน
มาเผาซํ้าที่อุณหภูมิ 1,100-1,300 องศาเซลเซียส 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผาไหม�กWาซเสียทําให�เกิด 
ปฏิกิริยาการเผาไหม�ที่สมบูรณ)

กากของเสียที่เผาไหม�ได�ทุกประเภท ทั้งที่เป5นของแข็ง ของเหลว 
ก่ึงแข็งก่ึงเหลว และมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว"าด�วยการสาธารณสุข 
ยกเว�น วัตถุระเบิด, สารกัมมันตรังสี, พีซีบี และสารปฏิกิริยารุนแรง
ได�เองเม่ืออยู"ในสภาวะปกติ
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Better World Green PLC.

ก��ก���01�ก���������ก��������� 
!��"�#$%&'�&�!����/(���������()��

บริษัท เบตเตอร) เวิลด) กรีน จํากัด (มหาชน) เป5นผู�ให�บริการด�านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล�อมอย"างครบวงจร ทั้งการ
บําบัด กําจัด และนํากลับมาใช�ประโยชน)ใหม"ด�านพลังงาน ดําเนินกิจการมากว"า 2 ทศวรรษ ด�วยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยยึดม่ันการดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เราห"วงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดล�อม” ด�วยความตระหนักถึงความสําคัญของผู�มีส"วนได�เสีย
ทั้งหมดในห"วงโซ"คุณค"า ซ่ึงได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด�วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลมุเกือบ
ทุกประเภทของเสีย
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ทุกประเภทของเสีย

073 ฝ[งกลบอย"างปลอดภัย เม่ือทําการ
ปรับเสถียรหรือทําให�เป5นก�อนแข็งแล�ว

ของเสียทั้งที่มีความเป5นอันตรายทุกประเภท เช"น กระป�อง
สเปรย), ถ"านไฟฉาย, กระป�องสี, กากสี และเศษปนเปefอนอันตราย
ที่ไม"สามารถนําไปใช�ประโยชน)อ่ืนๆ ได� เป5นต�น 
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ฝ[งกลบกากของเสียที่ เป5นของเสียอันตราย 
โดยทําการปรับเสถียรกากของเสียก"อนนําไปฝ[งกลบ
ในหลุมฝ[งกลบอย"างปลอดภัย (Secure Landfill)
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ก��ก���!.�%�2������'�3���� (Solid Blending)
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บริษัท เบตเตอร) เวิลด) กรีน จํากัด (มหาชน) เป5นผู�ให�บริการด�านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล�อมอย"างครบวงจร ทั้งการ
บําบัด กําจัด และนํากลับมาใช�ประโยชน)ใหม"ด�านพลังงาน ดําเนินกิจการมากว"า 2 ทศวรรษ ด�วยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยยึดม่ันการดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เราห"วงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดล�อม” ด�วยความตระหนักถึงความสําคัญของผู�มีส"วนได�เสีย
ทั้งหมดในห"วงโซ"คุณค"า ซ่ึงได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด�วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลมุเกือบ
ทุกประเภทของเสีย

7���8�9ก�:;ก����(���

��(��� 9��9���� 9;(��� ก�� ���ก�� (���+�)
Better World Green PLC.

���������	
�����������ก������������������
ก��ก�ก������ก��� �������  2564

9�7� 9�:�
�����  3-106-8/49�� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-066200031

����A�
�����  ������ 140 
����� 8 �����
A� �
A� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18110

����A������ก���  ������ 488 D� ��"��A�� 130 (�
�"E�  2) ��������!��� ������ก$BX ก�%�����
���� 10240

���:9�7
��B�)��  0 2012 7888 ���:9�7
�����  0 2012 7855

9;C��D��  www.bwg.co.th �(9�Cก����(ก��9���  iso.bwg@gmail.com

ทุกประเภทของเสีย

042 ทําเชื้อเพลิงผสม 

กากของเสียประเภทของแข็งที่มีค"าความร�อนทั้งที่เป5นอันตราย
และไม"เป5นอันตราย 

;(Eก�����ก��7��9�:/9��
�
�:

;(Eก��ก�����7��9�:

�� 9F�7��9�:��������9�(�ก��/ก��G����(ก����������ก��������

ทําเชื้อเพลิงแข็งผสม ด�วยการนํากากของเสีย
ไปลดขนาด (บดย"อย) และอัดเป5นก�อนแข็งก"อนนําไป
ใช�ประโยชน)ต"อ
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อินทรี อีโค ไซเคิล เป5นบริษัทในเครือของกลุ"มบริษัท ปูนซีเมนต)นครหลวง จํากัด (มหาชน) ที่ให�บริการด�านการจัดการ
กากของเสียอย"างยั่งยืน ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 106 จึงทําให�เราสามารถกําจัดกากของเสียในรูปแบบของแข็ง
ของเหลว รีไซเคิลหลอดไฟประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต) และรีไซเคิลกระป�องสเปรย)ได�อย"างเหมาะสม ลูกค�าจึงม่ันใจได�ว"ากากของเสีย
ที่ถูกส"งเข�ามากําจัดนั้น จะได�รับการจัดการที่ถูกต�องตามกฎระเบียบของภาครัฐและเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

��(��� �(��� �
��D9�(� ���ก�� (��7��� ���)
INSEE Eco Cycle Co., Ltd. (Saraburi Branch)

� �� 2564

ก��ก���!.�%�2������'�3���� (Solid Blending)

7���8�9ก�:;ก����(���

���������	
�����������ก������������������
ก��ก�ก������ก��� �������  2564

042 ทําเชื้อเพลิงผสม

9�7� 9�:�
����� 3-106-33/50�� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-106200017

����A�
�����  ������ 301 
����� 5 ���������� ��������ก��� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18260

����A������ก���  �����������+�������+ M�Y� 3, 10-12 ������ 199 �����M"����Zก ����������  ���������  ก�%�����
���� 10110

���:9�7
��B�)��  0 2797 7000, 036 240 930 #� "�� 1732 ก" 6  

9;C��D��  www.inseeecocycle.com �(9�Cก����(ก��9���  inseeecocycle@siamcitycement.com

;(Eก�����ก��7��9�:/9��
�
�:

;(Eก��ก�����7��9�:

�� 9F�7��9�:��������9�(�ก��/ก��G����(ก����������ก��������

กากของเสียที่ไม"เป5นของเสียอันตรายประเภทของแข็ง เช"น 
กระดาษ, พลาสติก และผลิตภัณฑ)ที่ไม"ได�คุณภาพ เป5นต�น

นํากากของเสียที่ไม"เป5นของเสียอันตรายประเภท
ของแข็งเข�าสู"กระบวนการเตรียม (Pre Processing) 
เพื่อเปลี่ยนรูป และควบคุมคุณภาพกากของเสียให�เป5น
ไปตามที่กําหนด ได�เป5นผลิตภัณฑ)ที่เป5นเชื้อเพลิงผสม
นํามาเผาร"วมในเตาเผาปูนซีเมนต) ซ่ึงวิธีการนี้เป5นการ
กําจัดกากของเสียที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
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��(��� 9�� D �� �
�I 9D���;(�9D� ���ก�� (��7���I���)
SCI Eco Services Co., Ltd. (Thung Song Branch)

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากัด เป5นผู�บุกเบิกการให�บริการด�านการกําจัดกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต"ป# พ.ศ. 2537 
โดยเป5นเจ�าแรกที่นําเทคโนโลยีจากยุโรปมาพัฒนาเพื่อนํากากอุตสาหกรรมไปเผาร"วมกับการผลิตปูนซีเมนต) หรือที่เรียกว"า 
Co-Processing อีกทั้งยังเป5นบริษัทในเครือ SCG และได�รับใบอนุญาตประเภท 106 ในฐานะโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโดยใช�
กระบวนการความร�อนด�วยการเผาในเตาผลิตปูนซีเมนต)จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป5นแห"งแรกในประเทศไทย ป[จจุบันบริษัทฯ 
อยู"ภายใต�การบริหารงานของเครือ SCG ในกลุ"ม Cement Building Material ซ่ึงเป5นองค)กรแห"งความยั่งยืนที่จะมุ"งม่ันสร�างสรรค) 

� �� 2564

ก��ก���!.�%�2������'�3���� (Solid Blending)

7���8�9ก�:;ก����(���

���������	
�����������ก������������������
ก��ก�ก������ก��� �������  2564

042 ทําเชื้อเพลิงผสม

9�7� 9�:�
�����   3-106-31/58�B 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-162200018 

����A�
�����  ������ 472 
����� 7 ����������� �������%�#� !��
��"���L��J�����M 80110 

����A������ก���  ������ 1 ���B��D�����+E�  �������DF�� ������DF�� ก�%�����
���� 10800 

���:9�7
��B�)��  0 2586 5798 ���:9�7
�����  0 2586 2979 

9;C��D��  www.scieco.co.th �(9�Cก����(ก��9���  sci-eco@scg.co.th 

อยู"ภายใต�การบริหารงานของเครือ SCG ในกลุ"ม Cement Building Material ซ่ึงเป5นองค)กรแห"งความยั่งยืนที่จะมุ"งม่ันสร�างสรรค) 
และรับผิดชอบต"อสังคมตามหลักบรรษัทภิบาล

;(Eก��ก�����7��9�:

กากอุตสาหกรรมที่สามารถเป5นเชื้อเพลิงผสม เช"น ทราย
ปนเปefอน, ผงเหล็ก, ผ�าเปefอนน้ํามัน, เศษยาง, เศษพลาสติก และเศษไม� 
เป5นต�น

19

ทําเชื้อเพลิงผสมจากกากของเสียชนิดแข็ง
ที่ไม"เป5นอันตรายด�วยการนําไปบดย"อยก"อนนําไปใช�งาน

;(Eก�����ก��7��9�:/9��
�
�:�� 9F�7��9�:��������9�(�ก��/ก��G����(ก����������ก��������



ก��ก���!.�%�2������'�3���� (Solid Blending)

��(��� 9�� D �� �
�I 9D���;(�9D� ���ก�� (��7��� ���)
SCI Eco Services Co., Ltd. (Saraburi Branch)

� �� 2564

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากัด เป5นผู�บุกเบิกการให�บริการด�านการกําจัดกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต"ป# พ.ศ. 2537 
โดยเป5นเจ�าแรกที่นําเทคโนโลยีจากยุโรปมาพัฒนาเพื่อนํากากอุตสาหกรรมไปเผาร"วมกับการผลิตปูนซีเมนต) หรือที่เรียกว"า 
Co-Processing อีกทั้งยังเป5นบริษัทในเครือ SCG และได�รับใบอนุญาตประเภท 106 ในฐานะโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม โดยใช�
กระบวนการความร�อนด�วยการเผาในเตาผลิตปูนซีเมนต)จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป5นแห"งแรกในประเทศไทย ป[จจุบันบริษัทฯ 
อยู"ภายใต�การบริหารงานของเครือ SCG ในกลุ"ม Cement Building Material ซ่ึงเป5นองค)กรแห"งความยั่งยืนที่จะมุ"งม่ันสร�างสรรค) 

7���8�9ก�:;ก����(���

���������	
�����������ก������������������
ก��ก�ก������ก��� �������  2564

9�7� 9�:�
�����  3-106-41/53�� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-1062058

����A�
�����  ������ 33/3 
����� 3 ������A��BC� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18110

����A������ก���  ������ 1 ���B��D�����+E�  �������DF�� ������DF�� ก�%�����
���� 10800

���:9�7
��B�)��  0 2586 5798 ���:9�7
�����  0 2586 2979

9;C��D��  www.scieco.co.th �(9�Cก����(ก��9���  sci-eco@scg.co.th

042 เป5นเชื้อเพลิงผสม

กากอุตสาหกรรมประเภทของแข็งและขยะชุมชน เช"น เศษผ�าเปefอน
น้ํ ามัน, เศษยาง, เศษพลาสติก, เศษไม�  และขยะชุมชนที่ทําการ
คัดแยกแล�ว เป5นต�น

ทําเชื้อเพลิงผสมจากกากของเสียชนิดแข็ง
ที่ไม"เป5นอันตรายด�วยการนําไปบดย"อยก"อนนําไปใช�งาน

อยู"ภายใต�การบริหารงานของเครือ SCG ในกลุ"ม Cement Building Material ซ่ึงเป5นองค)กรแห"งความยั่งยืนที่จะมุ"งม่ันสร�างสรรค) 
และรับผิดชอบต"อสังคมตามหลักบรรษัทภิบาล
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;(Eก��ก�����7��9�:

;(Eก�����ก��7��9�:/9��
�
�:�� 9F�7��9�:��������9�(�ก��/ก��G����(ก����������ก��������



��(��� �.ก�กก�����ก���(��H;����� ���ก��
S.Kanok Environmental Management Co., Ltd.

บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล�อม จํากัด ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเลขที่ 3-106-7/56ชบ โดยการนําสารละลาย
ประเภทกรดเสื่อมสภาพมาผ"านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนํากรดกลับมาใช�ประโยชน)ใหม", ทําเชื้อเพลิงทดแทนจาก
น้ํามันหล"อลื่นที่ใช�งานแล�ว, น้ํามันหล"อเย็นที่ใช�งานแล�ว (Used Coolant Oil) และตัวทําละลายที่ใช�งานแล�ว, ทําเชื้อเพลิงผสม 
และกําจัดของเสียที่เป5นอันตราย รวมถึงมีการบําบัดน้ําเสียในโรงงาน 

� �� 2564-2567

ก��ก���!.�%�2������������� (Liquid Blending)

7���8�9ก�:;ก����(���

���������	
�����������ก������������������
ก��ก�ก������ก��� �������  2564

042 ทําเชื้อเพลิงผสม

9�7� 9�:�
�����  3-106-7/56+� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-130900046

����A�
�����  ������ 69 
����� 1 �������ก������ ����������� !��
��"M��%�� 20270

����A������ก���  ������ 69 
����� 1 �������ก������ ����������� !��
��"M��%�� 20270

���:9�7
��B�)��  062 8249 245 ���:9�7
�����  038 001 502

9;C��D��  www.thaiwastecenter.com �(9�Cก����(ก��9���  lamai_e@hotmail.com

;(Eก�����ก��7��9�:/9��
�
�:

;(Eก��ก�����7��9�:

�� 9F�7��9�:��������9�(�ก��/ก��G����(ก����������ก��������

กากของเสียประเภทของเหลว ได�แก" น้ํามันหล"อเย็นที่ใช�งานแล�ว 
(Used Coolant Oil), น้ํามันปนเปefอนน้ํา และน้ํามันหล"อลื่นที่ใช�งานแล�ว 
เป5นต�น

ทําเชื้อเพลิงเหลวผสมด�วยการนํากากของเสีย
ที่เป5นของเหลวมาผ"านการกรองแยก จากนั้นนําส"วน
ที่ กรองได�มาผสมให� มี คุณสมบัติ เป5น เชื้ อ เพลิ ง
ในเตาเผาปูนซีเมนต)
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��(��� ��:
���� ;�� H�9�� H���� 9D���;(� ���ก��
Thai Only One Manage and Service Co., Ltd.

บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด) เซอร)วิส จํากัด จัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจให�บริการกําจัดเศษวัสดุที่ไม"ใช�แล�ว
ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับประเภทที่ 106 เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-10/56ชบ ประกอบกิจการทําเชื้อเพลิง
ทดแทน, ทําเชื้อเพลิงผสม, ซ"อมและล�างบรรจุภัณฑ)ด�วยตัวทําละลาย, ทําอิฐบล็อก อิฐตัวหนอนจากวัสดุที่ไม"ใช�แล�วที่ไม"เป5น
ของเสียอันตราย โดยมีระบบในการคัดแยกเชื้อเพลิง ความสามารถในการรับบําบัดและกําจัดอยู"ที่ 240 ตัน/วัน ซ่ึงตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รวมถึงคุณภาพการบริการและความปลอดภัย เพื่อให�ลูกค�าม่ันใจและเกิด

� �� 2564

ก��ก���!.�%�2������������� (Liquid Blending)

7���8�9ก�:;ก����(���

���������	
�����������ก������������������
ก��ก�ก������ก��� �������  2564

042 ทําเชื้อเพลิงผสม

9�7� 9�:�
�����  3-106-10/56+� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-130900061

����A�
�����  ������ 387/19 
����� 2 �������������� ������L����M� !��
��"M��%�� 20110

����A������ก���  ������ 387/19 
����� 2 �������������� ������L����M� !��
��"M��%�� 20110

���:9�7
��B�)��  038 111 977 ���:9�7
�����  038 111 978

9;C��D��  www.thaionlyone.com �(9�Cก����(ก��9���  env@thaionlyone.com, paweena.n@thaionlyone.com

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รวมถึงคุณภาพการบริการและความปลอดภัย เพื่อให�ลูกค�าม่ันใจและเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด จึงได�มีการควบคุมการดําเนินการทุกข้ันตอนในกระบวนการผลิต โดยได�รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3, CSR-DIW Award, CSR-DIW Continuous Award, 
โครงการยกระดับผู�ประกอบการจัดการของเสีย “ระดับเหรียญทอง” และโครงการ Eco Industrial Town

กากของเสียที่เป5นของเหลว เช"น น้ํามันหล"อลื่นที่ใช�งานแล�ว, 
น้ํามันหล"อเย็น, น้ํามันปนน้ํา, น้ําหล"อเย็น, น้ําเสียจากการพ"นสี, 
สารละลายปนน้ํา และตัวทําละลายที่ใช�งานแล�ว เป5นต�น

นํากากของเสียที่ใช�แล�วมาผ"านกระบวนการ
กรองแยกสิ่งปนเปefอน เพื่อนําไปเป5นเชื้อเพลิงเหลว
ผสมในเตาเผาปูนซีเมนต)
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��(��� ��(���H� )�h��9)i��ก�������ก���(��H;����� ���ก�� (���+�) 
General Environmental Conservation PLC. 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการให�บริการบําบัดและกําจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป5นอันตรายและไม"เป5นอันตราย 
ซ่ึงรวมถึงการให�บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส"งกากของเสียเพื่อนําไปบําบัดหรือกําจัด โดยมีศูนย)กําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง, ศูนย)กําจัดกากอุตสาหกรรมแสมดํา กรุงเทพมหานคร และศูนย)วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม 
จังหวัดราชบุรี

� �� 2564

ก��ก���!.�%�2������������� (Liquid Blending)

7���8�9ก�:;ก����(���
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042 ทําเชื้อเพลิงผสม

9�7� 9�:�
�����  �.101-1/2540-	�). 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-054800057

����A�
�����  ������ 5 �����F��,
�������%" #�  6 �����
A� QBC� ��������F���$ �� !��
��"�$ �� 21150

����A������ก���  ������ 447 ������"+#���� ����������" ������B�ก�ก�S" !��
��"����%�� 11120

���:9�7
��B�)��  0 2502 0900 ���:9�7
�����  0 2502 0999

9;C��D��  www.genco.co.th �(9�Cก����(ก��9���  genco@genco.co.th

นํากากของเสียมาทําการผสมและปรับสภาพ
เพื่อให�มีค"าความร�อนที่เหมาะสม นําไปเป5นพลังงาน
เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต)

กากของเสียที่เป5นของเหลว เช"น น้ํามันที่ผ"านการใช�งานแล�ว, 
น้ํายาหล"อเย็น, น้ําปนเปefอนน้ํามัน, ตัวทําละลายใช�แล�ว, น้ําเสียที่มี
ค"าซีโอดีสูง, ตะกอนน้ํามัน และเศษวัสดุปนเปefอนน้ํามัน/ตัวทําละลาย
ใช�งานแล�ว เป5นต�น
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บริษัท เอกอุทัย จํากัด ได�ตระหนักถึงป[ญกากของเสียที่เกิดข้ึนในประเทศไทยเป5นอย"างดี จึงได�ก"อกําเนิดข้ึนเพื่อให�บริการ
รวบรวม ขนส"ง บําบัดและกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมอย"างถูกต�องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตประกอบกิจการครอบคลุม
การให�บริการหลากหลายรูปแบบอย"างครบวงจร เพื่อให�กากของเสียอุตสาหกรรมได�รับการจัดการด�วยวิธีที่เหมาะสมและเป5นมิตร
กับสิ่งแวดล�อม

��(��� 9�ก����: ���ก�� (��7�����:)
Aek U Thai Co., Ltd. (U Thai Branch)

� �� 2564

ก��ก���!.�%�2������������� (Liquid Blending)
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042 การทําเชื้อเพลิงผสม

9�7� 9�:�
�����  3-106-7/57�: 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-147000012
����A�
�����  ������ 99 
����� 4 �����#����\]�� �������%��  !��
��"��$���L��� %J � 13210

����A������ก���  
������ 47/349 M�Y� 9 �����M%"���Q"����� ��%�#�
ก��� �����E���� ���B�̂BB��� ������A��,
� ������B�ก�ก�S" 
!��
��"����%�� 11120

���:9�7
��B�)��  08 2343 2221 �(9�Cก����(ก��9���  aekuthai.ayutthaya94@gmail.com
9;C��D��  www.aekuthai.com

กากของเสียประเภทของเหลว ได�แก" น้ํามันหล"อเย็นที่ใช�งานแล�ว 
(Used Coolant Oil), น้ํามันปนเปefอนน้ํา และน้ํามันหล"อลื่นที่ใช�งานแล�ว 
เป5นต�น

นํากากของเสียมาทําการผสมและปรับสภาพ
เพื่อให�มีค"าความร�อนที่เหมาะสม นําไปเป5นพลังงาน
เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต)
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� �� 2564

ก��ก���!.�%�2������������� (Liquid Blending)

��(��� 9�� D �� �
�I 9D���;(�9D� ���ก�� (��7��� ���)
SCI Eco Services Co., Ltd. (Saraburi Branch)

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากัด เป5นผู�บุกเบิกการให�บริการด�านการกําจัดกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต"ป# พ.ศ. 2537 
โดยเป5นเจ�าแรกที่นําเทคโนโลยีจากยุโรปมาพัฒนาเพื่อนํากากอุตสาหกรรมไปเผาร"วมกับการผลิตปูนซีเมนต) หรือที่เรียกว"า 
Co-Processing อีกทั้งยังเป5นบริษัทในเครือ SCG และได�รับใบอนุญาตประเภท 106 ในฐานะโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโดยใช�
กระบวนการความร�อนด�วยการเผาในเตาผลิตปูนซีเมนต)จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป5นแห"งแรกในประเทศไทย ป[จจุบันบริษัทฯ 
อยู"ภายใต�การบริหารงานของเครือ SCG ในกลุ"ม Cement Building Material ซ่ึงเป5นองค)กรแห"งความยั่งยืนที่จะมุ"งม่ันสร�างสรรค) 

7���8�9ก�:;ก����(���

���������	
�����������ก������������������
ก��ก�ก������ก��� �������  2564

9�7� 9�:�
�����  3-106-16/56�� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-1362011

����A�
�����  ������ 33/2 
����� 3 ������A��BC� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18110

����A������ก���  ������ 1 ���B��D�����+E�  �������DF�� ������DF�� ก�%�����
���� 10800

���:9�7
��B�)��  0 2586 5798 ���:9�7
�����  0 2586 2979

9;C��D��  www.scieco.co.th �(9�Cก����(ก��9���  sci-eco@scg.co.th

042 ทําเชื้อเพลิงผสม

กากอุตสาหกรรมประเภทของเหลว เช"น น้ําเสียปนเปefอน, 
น้ําปนเปefอนน้ํามัน, ตัวทําละลายใช�งานแล�ว และน้ํามันใช�งานแล�ว 
เป5นต�น

อยู"ภายใต�การบริหารงานของเครือ SCG ในกลุ"ม Cement Building Material ซ่ึงเป5นองค)กรแห"งความยั่งยืนที่จะมุ"งม่ันสร�างสรรค) 
และรับผิดชอบต"อสังคมตามหลักบรรษัทภิบาล

นํากากของเสียมาทําการผสมและปรับสภาพ
เพื่อให�มีค"าความร�อนที่เหมาะสม นําไปเป5นพลังงาน
เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต)
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��(��� 9��9���� 9;��� H��� ���ก�� 
Better Waste Care Co., Ltd.

บริษัท เบตเตอร) เวสท) แคร) จํากัด เป5นบริษัทในเครือบริษัท เบตเตอร) เวิลด) กรีน จํากัด (มหาชน) และเป5นหนึ่งในแนวคิด 
Circular Economy ซ่ึงเข�าถึงทุกป[ญหาในการจัดการของเสียในรูปแบบของเหลวที่เกิดจากการกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ ประกอบกิจกรรมทําเชื้อเพลิงผสมจากของเหลวที่มีค"าพลังงานความร�อน นําสารละลายเคมีที่ผ"านการใช�งานแล�ว สารเคมี
จําพวกกรดและด"างที่ไม"ใช�แล�วมาผ"านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนํากลับมาใช�ใหม" รวมประมาณ 490 ลูกบาศก)เมตรต"อวัน

� �� 2564

ก��ก���!.�%�2������������� (Liquid Blending)
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042 ทําเชื้อเพลิงผสม

9�7� 9�:�
�����  �.106-96/2562-���. 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-207000019

����A�
�����  ������ 9/99 
����� 4 �����%�#�
ก������
��� ����������$��� ���������
��� !��
��"��$���L��� %J � 13260

����A������ก���  ������ 488 D� ��"��A�� 130 (�
�"E�  2) �����"��A�� ��������!��� ������ก$BX ก�%�����
���� 10240

���:9�7
��B�)��  0 2012 7888 ���:9�7
�����  0 2012 7819

�(9�Cก����(ก��9���  lbwcteam@hotmail.com  

กากของเสียประเภทของเหลว ได�แก"  น้ําปนเปefอนน้ํามัน, 
น้ําเสียปนน้ํามัน, น้ํามันใช�งานแล�ว และตัวทําละลายใช�งานแล�ว 
เป5นต�น

นํากากของเสียมาทําการผสมและปรับสภาพ
เพื่อให�มีค"าความร�อนที่เหมาะสม นําไปเป5นพลังงาน
เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต)
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ก��ก���!.�%�2������������� (Liquid Blending)

��(��� �����(; 9�C� 9�� �
� ���ก��
WMS Depot Co., Ltd.

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จํากัด (WMSD) บริหารงานโดยบริษัท เวสท) แมเนจเม�นท) สยาม จํากัด (WMS) ก"อตั้งข้ึนในป# 
พ.ศ. 2549 จัดตั้งสถานีขนถ"ายขยะในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต� ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ" จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับธุรกิจ
แท"นขุดเจาะน้ํามันและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในการจัดเก็บขยะให�ทันต"อความต�องการของลูกค�า และรวบรวมกําจัดให�ได�ปริมาณ
ที่เหมาะสมในการขนส"ง เพื่อช"วยลดต�นทุนด�านการขนส"งให�กับลูกค�า รวมทั้งการขออนุญาตมีไว�ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย
(วอ.8) และการขออนุญาตส"งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)

� �� 2564

7���8�9ก�:;ก����(���
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ก��ก�ก������ก��� �������  2564

042 ทําเชื้อเพลิงผสม

กากของเสียอันตรายประเภทของเหลว ได�แก" น้ํามันใช�แล�ว, 
น้ํามันปนเปefอน, น้ําปนเปefอนน้ํามัน และตัวทําละลายใช�งานแล�ว เป5นต�น

9�7� 9�:�
�����  �.105-2/2549-	��. 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-125600015

����A�
�����  ������ 31/9 
����� 4 �����_�%� ������
�",
 ̀ !��
��"#���� 90110

����A������ก���  ������ 31/9 
����� 4 �����_�%� ������
�",
 ̀ !��
��"#���� 90110

���:9�7
��B�)��  074 206 051 ���:9�7
�����  074 206 050

9;C��D��  www.wms-thailand.com �(9�Cก����(ก��9���  info@wms-thailand.com

(วอ.8) และการขออนุญาตส"งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)

นํากากของเสียมาทําการผสมและปรับสภาพ
เพื่อให�มีค"าความร�อนที่เหมาะสม นําไปเป5นพลังงาน
เชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต)
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บริษัท ประภาศิริ ออยล) จํากัด ก"อตั้งในป# พ.ศ. 2555 ดําเนินธุรกิจทําเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ํามันที่ใช�แล�วทุกชนิด โดยนํามา
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อนํากลับมาใช�ใหม" การประกอบกิจการดําเนินการภายใต�ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล�อม 
(ISO 14001) ดําเนินการรักษาสิ่งแวดล�อม และลดมดพิษต"างๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อสร�างความม่ันใจให�กับลูกค�า

ก��ก���!.���2������! '!(

��(��� �� F�B(�( ��:�� ���ก��
Prapa Siri Oil Co., Ltd.
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9�7� 9�:�
�����  3-106-37/62�� 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-196200034

����A�
�����  ������ 199/1 
����� 3 ��������$B��� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18110

����A������ก���  ������ 199/1 
����� 3 ��������$B��� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18110

���:9�7
��B�)��  094 4254 295  

�(9�Cก����(ก��9���  ppsiri.oil@gmail.com  
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041 เป5นเชื้อเพลิงทดแทน

กากของเสียประเภทของเหลว เช"น น้ํามันใช�งานแล�ว, น้ํามันเตา
ปนเปefอน, น้ํามันไฮดรอลิก, น้ํามันหล"อลื่นใช�งานแล�ว และตัวทําละลาย
ใช�งานแล�ว เป5นต�น

นํากากของเสียมาผ"านกระบวนการกรอง 
เพื่อนําตะกอนและน้ําที่ปนเปefอนออกจากน้ํามัน
จนสะอาด จากนั้นทําการผสมให�เข�ากันเพื่อให�ได�เป5น
เชื้อเพลิงทดแทน
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บริษัท ทีเออาร)เอฟ จํากัด ก"อตั้งข้ึนในป# พ.ศ. 2543 โดยกลุ"มผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดการกากอุตสาหกรรม และพลังงาน
ทดแทน ร"วมกับกลุ"มบริษัท เอ็นซิส ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด�านงานวิศวกรรมไฟฟBา ทางบริษัทฯ ดําเนินการรวบรวม และขนส"ง
กากอุตสาหกรรมเพื่อเป5นวัตถุดิบทดแทน, เชื้อเพลิงทดแทน และเชื้อเพลิงผสมในเตาเผาปูนซีเมนต) ในป# พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับประเภทที่ 105 และ 106

ก��ก���!.��)@
 ��! '!($(ก����)��(A���()B

��(��� �9�����9�k ���ก��
TARF Co., Ltd.

� �� 2564
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�����  ������ 83/1 
����� 7 ����ก��� -�A���� (3222) �����M��a�ก��� �������ก���  !��
��"#�$�%�� 18110

����A������ก���  ������ 634/12 D� �������
� 39 (������� 1) ����������
��� ���������
��� ก�%�����
���� 10310

���:9�7
��B�)��  0 2935 6848, 0 2530 9082 ���:9�7
�����  0 2935 6849

9;C��D��  www.tarf.co.th �(9�Cก����(ก��9���  sales@tarf.co.th

042 ทําเชื้อเพลิงผสม

กากของเสียที่ไม"เป5นของแข็ง ได�แก" เศษผ�าปนเปefอน, เศษฝุgน
จากระบบบําบัด, ตะกอนน้ําเสีย, ฝุgนจากการคัดแยกอลูมิเนียม และตัวเร"ง
ปฏิกิริยา เป5นต�น

นํากากของเสียมาทําการผสมกันตามสูตร
ที่กําหนด เพื่อใช�เป5นวัตถุดิบทดแทนในการผลิต
ปูนซีเมนต)
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��(��� ��ก( ��8�(9�:� �(������ (�� 9�B��:) ���ก��
Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด เป5นบริษัทผู�นําในการผลิตอะลูมิเนียมอัลลอยรายใหญ"ของประเทศไทย 
โดยเร่ิมเปXดดําเนินการในป# พ.ศ. 2542 ภายใต�การลงทุนของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี จํากัด ซ่ึงเป5นบริษัทผู�ผลิต
อะลูมิเนียมอัลลอยแปรรูปอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุgน เราเป5นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะที่เป5นผู�ผลิตอะลูมิเนียม
อัลลอยข้ันทุติยภูมิ เรามุ"งม่ันอย"างเต็มที่ในการที่จะดําเนินการผลิตที่เต็มเป#�ยมด�วยคุณภาพ และเป5นมิตรต"อสิ่งแวดล�อม รวมทั้ง
ให�ความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของพนักงาน โดยอาศัยความสามารถเชิงเทคนิค ประกอบด�วย

� �� 2564
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ให�ความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของพนักงาน โดยอาศัยความสามารถเชิงเทคนิค ประกอบด�วย
ความรอบรู�ที่สั่งสมและถ"ายทอดมาจากบริษัทแม"ที่ประเทศญี่ปุgน เพื่อให�ได�มาซ่ึงความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค�า และเราจะมุ"งม่ัน
พัฒนาสิ่งแวดล�อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให�สมกับที่เป5นบริษัทชั้นนําในวงการรีไซเคิลเศษอะลูมิเนียม

กระบวนการผลิตอะลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloy) จะเร่ิมจากการรับวัตถุดิบที่เป5นเศษอะลูมิเนียม ประเภทต"างๆ 
นํากลับมารีไซเคิล โดยกระบวนการหลอมรวมกับโลหะผสมประเภทต"างๆ จํานวนเล็กน�อย (น�อยกว"า 0.01%) เรียกกันว"า สารเติมแต"ง 
เช"น ทองแดง, แมกนีเซียม และซิลิกอน เป5นต�น เพื่อให�ได�อะลูมิเนียมแท"งที่มีคุณสมบัติการใช�งานตามวัตถุประสงค)ต"างๆ ที่แตกต"างกัน
โดยผลิตภันฑ)ที่ได�จะอยู"ในรูปอะลูมิเนียมแท"ง (Aluminium Ingot) และอะลูมิเนียมหลอมเหลว (Molten Aluminium) และจัดส"ง
ผลิตภัณฑ)ไปยังลูกค�าตามที่ลูกค�าต�องการต"อไป

9�7� 9�:�
����� �.60-2/2539-	��. 9�7�� �����; 13 ���ก  DIW-D-050900125

����A�
�����  �����%�#�
ก������$D���Y M��%�� ������ 700/99 
����� 1 ������A���ก� ������������ !��
��"M��%�� 20160

����A������ก���  �����%�#�
ก������$D���Y M��%�� ������ 700/99 
����� 1 ������A���ก� ������������ !��
��"M��%�� 20160

���:9�7
��B�)��  038 468 441 ���:9�7
�����  038 468 941

9;C��D��  www.dik-th.in.th �(9�Cก����(ก��9���  safety_1@dik-th.in.th, dco@dik-th.in.th

049 นํากลับมาใช�ประโยชน)อีกด�วยวธิีอ่ืนๆ 

เศษอะลูมิเนียม 
(Aluminium Scrap)
ตะกรันอะลูมิเนียม
(Aluminium Dross)

นําเศษอะลูมิเนียม และตะกรันจากอะลูมิเนียม
เข�าสู"เตาหลอมเพื่อนํากลับมาใช�ประโยชน)ใหม"

30

;(Eก�����ก��7��9�:/9��
�
�:

;(Eก��ก�����7��9�:

�� 9F�7��9�:��������9�(�ก��/ก��G����(ก����������ก��������



บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด ก"อตั้งข้ึนในป# พ.ศ. 2543 ประกอบกิจการคัดแยก บดย"อยและรีไซเคิวัสดุที่ไม"ใช�แล�ว
ที่มีโลหะมีค"า โดยมีกลุ"มลูกค�าหลักในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส)เซมิคอนดักเตอร)และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่มีการใช�โลหะ
มีค"าเป5นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ให�ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล�อมควบคู"ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ใช�ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบบําบัดมลพิษอากาศที่ทันสมัย ซ่ึงเป5นเทคโนโลยีเดียวกันกับบริษัทแม"ที่ประเทศญี่ปุgน ดําเนินงาน
ภายใต�ระบบมาตรฐานสากลด�านการบริการงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ISO 14001 เพื่อให�ม่ันใจได�ว"า 

ก��ก���	� '�ก�������ก��������� 
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Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya Branch)
� �� 2564
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ภายใต�ระบบมาตรฐานสากลด�านการบริการงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ISO 14001 เพื่อให�ม่ันใจได�ว"า 
การดําเนินงานของบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองต"อความต�องการของลูกค�าได�อย"างถูกต�องและสอดคล�องตามกฎหมายและข�อบงัคับต"างๆ 
อย"างครบถ�วน

011 คัดแยกประเภทเพื่อจําหน"ายต"อ
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���:9�7
��B�)��  035 729 001-6 ���:9�7
�����  035 729 007
9;C��D��  www.matsuda-sangyothailand.com, 

www.matsuda-sangyo.co.jp
�(9�Cก����(ก��9���  nopadol-k@matsuda-sangyo.com, 

sales1@matsuda-sangyo.com
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เศษชิ้นส"วนอิเล็กทรอนิกส), เซมิคอนดักเตอร) (Semiconductor) 
และอุปกรณ)ไฟฟBา
ตัวกรองไอเสียรถยนต) (Catalysts)
ฟXล)มเอ็กซเรย)
เศษโลหะมีค"า และวัสดุอ่ืนๆ ที่มีโลหะมีค"า

คัดแยกกากของเสียที่ไม"เป5นของเสียอันตราย 
เพื่อนํากลับมาใช�ประโยชน)ใหม"
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Ohgitani (Thailand) Co.,Ltd.

� �� 2564

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด)) จํากัด เป5นบริษัทหนึ่งที่อยู"ในเครือ Ogico Group ซ่ึงดําเนินธุรกิจด�านการซ้ือขาย นําเข�า-ส"งออก
โลหะที่มีองค)ประกอบของเหล็ก (Ferrous Metal) โลหะที่ไม"ใช"เหล็ก (Non Ferrous Metal) โลหะที่มีต"างๆ (Precious Metal) 
สินค�าเพื่อสิ่งแวดล�อม สารเคมี รวมทั้งเคร่ืองจักรและอะไหล"เคร่ืองจักร โดยมีประวัติการดําเนินงานยาวนานกว"า 60 ป# และมี
สาขาหลายแห"งในภูมิภาคเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต� โดยมีสํานักงานใหญ"อยู"ที่เมืองโอซาก�า ประเทศญี่ปุgน 
ส"วนในประเทศไทย บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด)) จํากัด ตั้งอยู"ในเขต Duty Free Zone และด�วยความมุ"งม่ันในการพัฒนาคุณภาพ

ก��ก���	� '�ก�������ก��������� 
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ส"วนในประเทศไทย บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด)) จํากัด ตั้งอยู"ในเขต Duty Free Zone และด�วยความมุ"งม่ันในการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ)ให�ดีที่สุดไม"ส"งผลกระทบต"อสิ่งแวดล�อม รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได�นําระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 เข�ามาบริหารจัดการภายในองค)กร

011  คัดแยกประเภทเพื่อจําหน"ายต"อ
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���:9�7
��B�)��  035 314 088 ���:9�7
�����   035 314 079

9;C��D��  www.ogico.co.jp �(9�Cก����(ก��  chatama@ohgitani.com, waewta@ohgitani.com

คัดแยกกากของเสียที่ไม"เป5นของเสียอันตราย 
เพื่อนํากลับมาใช�ประโยชน)ใหม"

กากของเสียที่ไม"เป5นอันตราย ได�แก" โลหะทั่วไป, โลหะผสม, 
ชิ้นส"วนและอุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส), ชิ้นส"วนอุปกรณ)ไฟฟBา, พลาสติก, 
ไม�, กระดาษ, ผ�า, แก�ว, กระจก, กระเบื้อง และเซรามิก เป5นต�น
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Hidaka Suzutoku (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ฮีดากา ซูซูกุ (ประเทศไทย) จํากัด เป5นบริษัทรับประมูล รับซ้ือ และจําหน"ายทั้งค�าปลีก ค�าส"งเศษของผลิตภัณฑ)วัสดุ
ในทางอุตสาหกรรมที่ไม"ใช�แล�ว จําพวกเศษโลหะ และเศษอโลหะ เช"น เศษเหล็ก, ทองแดง, ทองเหลือง, ไม�, สแตนเลส, อลูมิเนียม, 
พลาสติก, เศษกระดาษ ฯลฯ บริษัทฯ ได�รับอนุญาตให�เป5นผู�รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม"ใช�แล�วที่ไม"เป5นของเสียอันตราย 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวิธีการกําจัด คือ นําเศษวัสดุดังกล"าวมาผ"านกระบวนการคัดแยก หรือการนํากลับมาใช�ใหม" 
ทําให�การใช�ทรัพยากรที่มีค"าและมีอยู"อย"างจํากัดในโลกของเราเป5นไปอย"างคุ�มค"า ซ่ึงบริษัทฯ ดําเนินงานภายใต�มาตรฐาน 

� �� 2564
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ทําให�การใช�ทรัพยากรที่มีค"าและมีอยู"อย"างจํากัดในโลกของเราเป5นไปอย"างคุ�มค"า ซ่ึงบริษัทฯ ดําเนินงานภายใต�มาตรฐาน 
ISO9001:2015, ISO14001, ISO 45001 ได�รับการรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ เร่ิมดําเนินธุรกิจมาตั้งแต"ป# 
พ.ศ. 2557 เป5นเวลามากกว"า 5 ป# ป[จจุบันมีพนักงานทั้งหมด 80 คน ทุนจดทะเบียน 300 ล�านบาท และมีรถขนส"งมากกว"า 15 คัน

011 คัดแยกประเภทเพื่อจําหน"ายต"อ
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 กากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม"เป5นของเสียอันตราย จําพวก 
เศษโลหะ และเศษอโลหะ เช"น เศษเหล็ก, ทองแดง, ทองเหลือง, ไม�, 
สแตนเลส, อลูมิเนียม, พลาสติก และเศษกระดาษ เป5นต�น

คัดแยกกากของเสียที่ไม"เป5นของเสียอันตราย 
จากนั้นนําเข�าสู"กระบวนการตัด, บดย"อย และอัดก�อน
เพื่อนําไปใช�ประโยชน)ต"อ
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1. บริษัท ซิมสุลาลัย จํากัด จ3-43(1)-27/50ชบ

2. บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จํากัด น.105-2/2549-ญนต.
3. บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด น.60-2/2539-ญอน.
4. บริษัท ทิพย)รุ"งเรอืง รไีฟน่ิง จํากัด 3-106-57/60สบ
5. บริษัท ทีพีไอ โพลนี จํากัด (มหาชน) 3-101-1/45สบ
6. บริษัท ทีเออาร)เอฟ จํากัด 3-106-71/53สบ
7. บริษัท ไทยโอนลี่ วัน แมเนจ แอนด) เซอร)วิส จํากัด 3-106-10/56ชบ
8. บริษัท นิวเจน เอ็นเตอร)ไพรส) จํากัด 3-106-49/63ฉช
9. บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม จํากัด (มหาชน) น.101-1/2540-ญนพ.
10. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ) จํากัด น.101-1/2547-ญนป.
11. บริษัท เบตเตอร) เวสท) แคร) จํากัด น.106-96/2562-นสร.
12. บริษัท เบตเตอร) เวิลด) กรีน จํากัด (มหาชน) จ3-101-2/40สบ
13. บริษัท เบตเตอร) เวิลด) กรีน จํากัด (มหาชน) 3-106-8/49สบ
14. บริษัท ประภาศิริ ออยล) จํากัด 3-106-37/62สบ
15. บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (แก"งคอย) จํากัด 3-101-1/44สบ
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15. บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (แก"งคอย) จํากัด 3-101-1/44สบ
16. บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (ท"าหลวง) จํากัด โรงงานเขาวง 3-101-3/45สบ
17. บริษัท ปูนซิเมนต)ไทย (ทุ"งสง) จํากัด 3-101-1/45นศ
18. บริษัท ปูนซีเมนต)นครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2 3-101-2/44สบ
19. บริษัท พยนต)มารีนเซอร)วิส จํากัด 3-106-36/59ชบ
20. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา) น.106-1/2545-ญบว.
21. บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งเเวดล�อม จํากัด 3-106-7/56ชบ
22. บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) น.101-1/2544-นนป.
23. บริษัท อินทรี อีโค ไซเคิล จํากัด (สาขาสระบุรี) 3-106-33/50สบ
24. บริษัท อินโนเวสท) จํากัด 3-106-51/60สค
25. บริษัท อีสเทิร)น ซีบอร)ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ) จํากัด น.105-1/2545-ญหช.
26. บริษัท เอกอุทัย จํากัด (สาขาศรีเทพ) 3-105-1/45พช
27. บริษัท เอกอุทัย จํากัด (สาขาอุทัย) 3-106-7/57อย
28. บริษัท เอเซีย เวสต) แมนเน็จเม�นท) จํากัด 3-105-3/48ชบ
29. บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท) จํากัด 3-106-24/59ฉช
30. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากัด (สาขาทุ"งสง) 3-106-31/58นศ
31. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากัด (สาขาสระบุร)ี 3-106-41/53สบ
32. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค" เซอร)วิสเซส จํากัด (สาขาสระบุร)ี 3-106-16/56สบ
33. บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด)) จํากัด น.105-3/2545-ญบว.
34. บริษัท ฮีดากา ซูซูโทกุ (ประเทศไทย) จํากัด 3-105-40/56ชบ



นายพรธวัช  เพ�งศรี วิศวกรชํานาญการพิเศษ 
นางสาวจุฬารัตน8 เรียงสา นักวิทยาศาสตร8ชํานาญการพิเศษ 
นายอดิศักด์ิ ชายทวีป วิศวกรชํานาญการ 
นางสาวพรวิธู  ฤทธินนท8 วิศวกรชํานาญการ 
นายป<ยณัฐ สวัสด์ิเอ้ือ วิศวกรชํานาญการ 
นายณัฐวุฒิ  จันทรังสีวรกุล วิศวกรไฟฟBาชํานาญการ

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายพฤกษ8 ศิโรรัตนเศรษฐ8 ผู�อํานวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
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นายณัฐวุฒิ  จันทรังสีวรกุล วิศวกรไฟฟBาชํานาญการ
นายรัชกฤต  ลือความดี วิศวกรปฏิบัติการ 

นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท8 นักวิทยาศาสตร8ชํานาญการ 
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กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2202 4166  โทรสาร 0 2202 4003 

เว็บไซต : www.diw.go.th
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