บทนำ
ด้วยแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ได้กำหนดนโยบาย และภารกิจที่สำคัญ
ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มคี วามคล่องตัวในการดำเนินการและพัฒนาธุรกิจ ให้มกี ารดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ไปพร้อมๆ กัน ที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
อุตสาหกรรมให้บริการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับและ
ให้บริการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ทั่วประเทศ ได้กำกับดูแลโรงงานเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และเพื่อให้
ผู้บริการและสาธารณชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ กรมโรงานอุตสาหกรรมจึงได้พัฒนามาตรฐาน
การจัดการและการให้บริการบำบัดและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการสอดคล้องกับข้อกำหนด
ของกฎหมาย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ลดปัญหาข้อร้องเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบ ประการสำคัญ ผู้ก่อกำเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมสามารถคัดเลือกผู้ให้บริการฯ ได้อย่าง
เหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มโครงการ
จัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภท 101 105 และ 106 ขึน้ ในปี 2553 ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ที่ดีสำหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาไว้ โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแรงผลักดันหนึ่งให้ภาค
อุตสาหกรรมก้าวไปสู่การพัฒนาพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในปี 2553 มีโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ได้รับตราสัญลักษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งหมด 16 แห่ง
และจากการดำเนิ น งานโครงการในปี ที่ ผ่ า นมาพบว่ า โรงงานจั ด การกากอุ ต สาหกรรมได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในปี 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้
ดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียต่อเนื่อง โดยเชิญชวนโรงงานในกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า
60 แห่ง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวังว่าโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียจะได้รับประโยชน์ และพิจารณาเลือกใช้บริการ
โรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นอันดับแรก ส่งผลให้โรงงาน
จัดการของเสียทั่วประเทศกว่า 1,400 แห่ง ต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานนี้ด้วย
สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สารบัญ
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ปี 2553 และปี 2554
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง
บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

6
7
8
9
10
11

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

12
13
14

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท รีฟายน์ เทค จำกัด
บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด
บริษัท สุขเจริญทรัพย์ เอ็นไวโรเมนทอล ควอลิตี้ จำกัด

15
16
17
18

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำกัด
บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด
บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด
บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

19
20
21
22
23

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ
บริษัท เค.อาร์.ดี. จำกัด

24
25

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด

26
27

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด
บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด

28
29
30
31

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด
บริษัท ปัญญารักษา จำกัด

32
33
34

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด
บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด

35
36
37
38

		
		

โรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553
ประเภทกิจการเผากากของเสีย
1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2
2. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

3-101-2/44 สบ
น.101-1/2547-ญนป

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

ประเภทกิจการฝังกลบกากของเสีย	
3. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น.105-1/2545-ญหช
4. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 3-105-14/47 รบ

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ประเภทกิจการรีไซเคิลตัวทำละลายใช้แล้ว
5. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6. บริษัท รีฟายน์ เทค จำกัด
7. บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด
8. บริษัท สุขเจริญทรัพย์ เอ็นไวโรเมนทอล ควอลิตี้ จำกัด

3-101-1/43 ชบ
3-106-1/45 สป
3-106-2/46 รย
3-106-29/47 ฉช

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

ประเภทกิจการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วโดยวิธีการกรองผสม
9. บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด
10. บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด
11. บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำกัด

3-105-55/49 สป
3-106-5/46 สค
3-106-52/47 อย

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

ประเภทกิจการผลิตเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)
12. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

3-106-1/45 สบ

เหรียญทอง

ประเภทกิจการผลิตเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending & Liquid Blending)
13. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น.105-1/2545-ญหช

เหรียญเงิน

ประเภทกิจการรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี
14. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15. บริษัท สุขเจริญทรัพย์ เอ็นไวโรเมนทอล ควอลิตี้ จำกัด
16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

3-101-1/43 ชบ
3-106-29/47 ฉช
3-106-3/46 สค

ประเภทกิจการรีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
17. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
น.106-1/2546-ญหช
18. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น.105-1/2545-ญหช

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

ประเภทกิจการคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
19. บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด
20. บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด

เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

น.105-3/2545-ณบว
3-106-5/46 รย

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

       

โรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม ประจำปี 2554
ประเภทกิจการเผากากของเสีย		
1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2
3-101-2/44 สบ
เหรียญทอง
2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3
3-101-3/44 สบ
เหรียญทอง
3. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
3-101-1/45 สบ
เหรียญทอง
4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
3-101-1/44 สบ
เหรียญทอง
5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง
3-101-2/45 สบ
เหรียญทอง
6. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น.101-1/2547-ญนป
เหรียญทอง
ประเภทกิจการฝังกลบกากของเสีย		
7. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 3-105-14/47 รบ
เหรียญทอง
8. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น.105-1/2545-ญหช
เหรียญทอง
ประเภทกิจการปรับเสถียรของเสียอันตรายเพื่อฝังกลบ
9. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

3-101-1/47

เหรียญเงิน

ประเภทกิจการรีไซเคิลตัวทำละลายใช้แล้ว		
10. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3-101-1/43 ชบ
เหรียญทอง
11. บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด
3-106-2/46 รย
เหรียญเงิน
ประเภทกิจการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วโดยวิธีการกรองผสม		
12. บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำกัด
3-106-52/47 อย
เหรียญทอง
13. บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด
3-105-55/49 สป
เหรียญเงิน
14. บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด
3-106-5/46 สค
เหรียญเงิน
ประเภทกิจการทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)		
15. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
3-106-1/45 สบ
เหรียญทอง
ประเภทกิจการทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending & Liquid Blending)		
16. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น.105-1/2545-ญหช
เหรียญเงิน
17. บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
3-105-1/45 สบ
เหรียญทองแดง
ประเภทกิจการรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี		
18. บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3-101-1/43 ชบ
เหรียญทอง
19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ
3-106-3/46 สค
เหรียญทอง
20. บริษัท เค.อาร์.ดี. จำกัด
จ.3-64(1)-1/42 สป
เหรียญทองแดง

       

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

โรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม ประจำปี 2554
ประเภทกิจการบดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
21. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
น.106-1/2546-ญหช
เหรียญทอง
22. บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด
น.106-1/2552-นนป
เหรียญทอง
ประเภทกิจการบดย่อยหลอดไฟ		
23. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น.105-1/2545-ญหช
เหรียญทอง
ประเภทกิจการบดย่อยกระป๋องสเปรย์		
24. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น.105-1/2545-ญหช
เหรียญทองแดง
ประเภทกิจการสกัดโลหะมีค่า
25. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
26. บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด
27. บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

น.106-1/2545-ญบว
ข3-106-2/51 อย
3-106-46/52 รย

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ประเภทกิจการหลอมหล่อเศษโลหะ และ/หรืออโลหะ		
28. บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด
น.59-4/2550-ญอน
เหรียญทอง
ประเภทกิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า		
29. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
น.60-1/2542-ญกว
เหรียญเงิน
30. บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด
3-60-1/26 สบ
เหรียญเงิน
31. บริษัท ปัญญารักษา จำกัด
ส.3-60-1/31 กจ
เหรียญเงิน
ประเภทกิจการบำบัดน้ำเสียรวม
32. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3-101-1/35 ชบ
33. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 3-101-2/38

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

ประเภทกิจการคัดแยกของเสียที่ไม่เป็นอันตราย		
34. บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด
จ3-105-64/51 ปท
เหรียญทอง
35. บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด
น.105-3/2545-ญบว
เหรียญทอง
36. บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด
3-105-58/48 นฐ
เหรียญเงิน
37. บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด
3-106-5/46 รย
เหรียญทองแดง

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

       

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
โรงงาน 2

เหรียญทอง ปี 2554

เหรียญทอง ปี 2553

Siam City Cement PLC. (Plant 2)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2512 เป็นบริษทั
ผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์ชนั้ นำรายใหญ่ของประเทศ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการดูแลเอาใจใส่
ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
โดยได้นำระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 เข้ามาใช้
เป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับ
ผู้บริการมากที่สุด

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

ของเสียที่สามารถรับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนหรือเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ เช่น
กากของเสียประเภทของแข็ง อาทิ ดินโคลน เรซิ่น ฝุ่นเหล็ก ตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่ใช้แล้ว เถ้าลอย เถ้าหนัก ทรายปนเปื้อน และเศษผ้าปนเปื้อน 
กากของเสียประเภทของเหลวและกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาทิ ตะกอนจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย โคลน จากการขุดเจาะ ตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน และโคลน
ปนเปื้อนน้ำมัน 
ขยะชุมชนที่คัดแยกแล้ว อาทิ พลาสติก กระดาษ  ยาง และไม้

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี	
การเผาร่วมในเตาผลิตปูนซีเมนต์

เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-2/44 สบ เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056200090 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบล
ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ จีโอไซเคิล ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 1732 กด 6 ที่ตั้ง
สำนักงาน เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 หมายเลขโทรศัพท์ 1732 กด 6
หมายเลขโทรสาร 0 2797 7000 ต่อ 5900 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ geocycle@sccc.co.th เว็บไซต์ www.geocyclethailand.com
       

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
โรงงาน 3

Siam City Cement PCL. (Plant 3)

เหรียญทอง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 เริ่มประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (บำบัดหรือ
กำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งของเสียประเภทของแข็ง ของเหลว และของแข็งกึ่งของเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น ยางรถยนต์,
เศษกระดาษ, เศษผ้า และขยะสำนักงาน เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์ ตั้งแต่ปี 2545
จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทดแทนเชื้อเพลิงหลัก คือ ถ่านหิน และน้ำมันเตา ช่วยส่งเสริมการลดมลภาวะด้าน
สิง่ แวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และลดค่าใช้จา่ ยด้านต้นทุนเชือ้ เพลิงของบริษทั ได้อย่างยัง่ ยืน

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น, จาระบี, ตัวทำละลายต่างๆ, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ, บรรจุภัณฑ์
ที่เป็นไม้, พาเลทไม้, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุผสม (ถุง Export ที่ชำรุด), ถุง PP, ถุงบรรจุกาว (พลาสติก), กากหมึกพิมพ์, 

ถุงปูน, ผ้าเปื้อนน้ำมัน, ถุง Bag filter, ทรายซับน้ำมัน, ขี้เลื่อยซับน้ำมัน, สายพานเก่าและยางเก่า, เศษสายไฟและ
เปลือกสายไฟ, พาเลทพลาสติก และขยะทั่วไป (กระดาษ/ใบไม้/พลาสติก/อื่นๆ)
ขวดแก้วสารเคมี และ Silica Gel
ฝุ่นปูนผง, ก้อน และวัสดุทนไฟ (อิฐทนไฟ)

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

นำ Waste มาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์ (Cement Kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,400 องศาเซลเซียส
สามารถกำจัดโลหะหนักได้ โดยไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-3/44 สบ   เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056200108   ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 กิโลเมตรที่
129 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ หมายเลขโทรศัพท์
036 240 930 ต่อ 5991 หรือ จีโอไซเคิล ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 1732 กด 6   ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 99 หมู่ที่ 9
กิโลเมตรที่ 129 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260   หมายเลขโทรศัพท์ 036 240 930 ต่อ
5991 หรือ 1732 กด 6 หมายเลขโทรสาร 036 240 930 ต่อ 3605 หรือ 036 357 218   อิเล็กทรอนิกส์เมล์ wecare/
CRM@sccc.co.th  เว็บไซต์ www.siamcitycement.com
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

       

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

เหรียญทอง ปี 2554

TPI Polene PLC.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับต้นของประเทศไทย
ในเดือนมิถุนายน ปี 2545 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม
โดยสามารถรองรับปริมาณกากของเสียได้ 550,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นการนำเอากากอุตสาหกรรมทั้งประเภทของแข็ง และ
ของเหลวมากำจัด โดยวิธีการเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์ ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,450 องศาเซลเซียส ซึ่งกระบวนการกำจัดกาก
อุตสาหกรรมสามารถดำเนินควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิต คุณภาพ
ปูนซีเมนต์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

ของเสียไม่อันตราย ได้แก่ เศษยางล้อ, เศษกระดาษ, เศษผ้า, เศษพลาสติกที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี และ Used sticker
ของเสียอันตราย ได้แก่ เศษผ้าเปื้อนน้ำมันหรือจารบี, เศษผ้า, เศษกระดาษ, 

เศษพลาสติ ก ที่ ป นเปื้ อ นสารเคมี , น้ ำ ล้ า งเครื่ อ งจั ก รปนเปื้ อ นน้ ำ มั น , 

Coolant Oil ที่เสื่อมสภาพหรือใช้งานแล้ว, กากตะกอนจากระบบบำบัด
น้ำเสีย, ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ, ฝุ่นจากการขัดเจียร, ฝุ่นเหล็ก และ
ฝุ่นทราย

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

กำจัดโดยการเผาที่อุณหภูมิสูง 1,450 องศาเซลเซียส ภายในเตาเผาปูนซีเมนต์
	 

เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-1/45 สบ  เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056200041  ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบล
ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายประสานงานขาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2213 1039, 0 2285 5090 บริษัท บางกอกพรอสเพอริตี้ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 781 978, 081 4670 167
บริษัท วี.พี.แอนด์ วี. อินเตอร์เนชั่นแนล บายโปรดักส์ จำกัด  หมายเลขโทรศัพท์ 038 797 523, 081 6596 469 บริษัท มิเลนเนี่ยม เวสท์
เซอร์วิส จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 682 480 บริษัท คอนวอย จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2369 2329 ถึง 30  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2213 1039, 0 2285 5090  
หมายเลขโทรสาร 0 2213 1035, 0 2213 1038 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ env_sbtpipl@yahoo.com  เว็บไซต์ www.tpipolene.co.th
       

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

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

เหรียญทอง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของ SCG
ดำเนินการตามหลักอุดมการณ์ 4 โดยให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพทุก
ขั้นตอนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และได้มาตรฐานระดับประเทศ มอก./
ISO 9000 มอก. 17025 และมาตรฐานนานาชาติ เช่น CE Mark บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารคุณภาพความปลอดภัย และใน
ปี 2553 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (Prime Minister Industry Award)
ตลอดจน รางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่น 

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

Liquid Waste เช่น Aqueous waste, Used oil 
Solid waste เช่น ยางเส้นรถยนต์ ยางย่อยจากภายนอก, Sludge oil, 

Crude wax, Paint sludge, Plastic,  ผ้าเปือ้ นน้ำมัน และ Contaminated 

		 waste อื่นๆ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

นำ Waste มาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์ (Cement
Kiln) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,400 องศาเซลเซียส สามารถกำจัดโลหะหนักได้ โดยไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-1/44 สบ   เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-0562000017   ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป่า
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณวิรัตน์ แจ้งเสม ผู้จัดการเทคนิคอุตสาหกรรม   ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 33/1 หมูท่ ี่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  หมายเลขโทรศัพท์ 036 240 000  หมายเลขโทรสาร 036 240 099  
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ wiraje@scg.co.th  เว็บไซต์ www.siamcement.com

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

       

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
โรงงานเขาวง

เหรียญทอง ปี 2554

The Siam Cement (Ta Luang) Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง เป็นหนึง่ บริษทั ในเครือของ SCG ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2533 เป็นโรงงาน
ทีม่ หี ม้อเผาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นรายแรกของโลก มีการนำเทคโนโลยีในการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ แห่งของโลก ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและสม่ำเสมอ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานระดับประเทศ มอก./ISO 9000 มอก. 17025 และมาตรฐานนานาชาติ เช่น CE Mark ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารคุณภาพความปลอดภัย และในปี 2553 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (Prime Minister
Industry Award) ตลอดจนรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นใน
อุดมการณ์ “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคมเป็น
ส่วนรวม มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยงานในชุมชนรอบโรงงานตามโอกาส เช่น การทำชุมชนสัมพันธ์
โดยพนักงานมีส่วนร่วมหรือ OCOP เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Total Employee Involvement) และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

Liquid waste เช่น Aqueous waste, Used oil 
Solid waste เช่น เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน, ตะกอนน้ำเสีย, เศษกระเบื้อง, 
ฝุ่นสนิม และ Contaminated waste อื่นๆ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

นำ Waste มาใช้เป็นพลังงานและวัตถุดบิ ทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
โดยเผาในหม้อเผาซีเมนต์ (Cement Kiln) โดยใช้อุณหภูมิมากกว่า 1,450 องศา
เซลเซียส สามารถกำจัดโลหะหนักได้ โดยไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-2/45 สบ เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056200066  ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 036 218 400  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 28 หมู่ที่ 4
ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120  หมายเลขโทรศัพท์ 036 218 400  หมายเลขโทรสาร 036 334 710, 036 351 216  
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ info@cementhai.co.th เว็บไซต์ www.scg.co.th
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล
คอมเพล็กซ์ จำกัด

Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd.

เหรียญเงิน ปี 2553
เหรียญทอง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท		

บริ ษั ท ฯ ดำเนิ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นการกำจั ด ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย จาก
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยใช้เตาเผาชนิดที่ใช้ทรายเป็นตัวกลางนำความร้อน หรือ
Fluidized Bed ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
โดยเปลี่ยนจากการทิ้งแบบเทกอง ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นการเผาโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการนำขยะมูลฝอยและของเสียกลับมาใช้เป็นประโยชน์
ด้านพลังงานทดแทน โดยเริ่มให้บริการจัดเก็บขนส่งของเสียเพื่อทำการกำจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 สามารถรองรับปริมาณ
ขยะที่ต้องใช้ในการเดินระบบเตาเผาประมาณ 70 ตัน/ต่อวัน ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด นอกจากนี้ ยังให้บริการเกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ล้างภาชนะ
ปนเปื้อน เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

เผาของเสียจากมูลฝอยชุมชน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น 

สินค้าหมดอายุ หรือสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต, กระดาษ, บรรจุภัณฑ์, กาก
ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, เศษพลาสติก, เศษยาง และน้ำเสียอุตสาหกรรมที่
ไม่เป็นอันตราย เป็นต้น 

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ใช้ระบบเตาเผาแบบ Fluidized Bed โดยการนำความร้อนทีไ่ ด้มาผลิตเป็นไอน้ำ

เลขทะเบียนโรงงาน น.101-1/2547-ญนป เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-075800102 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 965 หมูท่ ี่ 2 ซอย 3 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณกัลยาลักษณ์
วิไชยคำมาตย์  หมายเลขโทรศัพท์ 089 9232 139 คุณวรธิดา ชมที หมายเลขโทรศัพท์ 089 9215 971  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 965 หมู่ที่ 2
ซอย 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2709 2546
หมายเลขโทรสาร 0 2709 2547 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ info@wms-thailand.com เว็บไซต์ www.wms-thailand.com
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เหรียญทอง ปี 2554

เหรียญทองแดง ปี 2553

General Environmental Conservation PLC.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

จากความมุ่งหวังของภาครัฐที่ต้องแก้ไขปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งบริษัท บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ เจนโก้ ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้
ได้รับผลกระทบจากกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2537 ที่เจนโก้ ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะ
บริษัทจำกัด จนกระทั่งเติบโตเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบัน โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นหลักของเจนโก้ เพื่อกำกับ
ดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป 

เหรียญเงิน ปี 2554

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, กากตะกอนโลหะ, เศษยาง/ฉนวน, แบตเตอรี่
ที่หมดอายุ, หลอดฟลูออเรสเซนต์ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ฝังกลบโดยไม่ผ่านการปรับเสถียร
ปรับเสถียร และการฝังกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill)
บำบัดน้ำเสียแบบเคมี-ฟิสิกส์

เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ, 3-101-2/38, 3-101/47 เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-054900063 ที่ตั้งโรงงาน หมู่ที่ 8 ตำบล
หินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2502 0900-99 หมายเลขโทรสาร 0 2502 0999 สำนักงานสาขา
ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ เลขที่ 68/39 หมูท่ ี่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2452 8310-24, 0 2452 8333 หมายเลขโทรสาร 0 2415 3817 สำนักงานสาขา ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ 038 607
680, 038 607 682-4 หมายเลขโทรสาร 038 607 681 ที่ตั้งสำนักงานสาขา สำนักงานภาคเหนือ เลขที่ 60/14 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 หมายเลขโทรศัพท์ 053 582 898 หมายเลข
โทรสาร 053 582 897 ที่ตั้งสำนักงานสาขา สำนักงานภาคตะวันออก เลขที่ 49/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21150  หมายเลขโทรศัพท์ 038 607 680, 038 607 682-4 หมายเลขโทรสาร 038 607 681  เว็บไซต์ www.genco.co.th
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด
เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

Eastern Seaboard Environmental Complex Co., Ltd.

เหรียญเงิน ปี 2553
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือเอสเบค (ESBEC) บริหารงานโดยบริษัท เวสท์
แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกากของเสียของประเทศ ซึ่งมี
ปริมาณสูงขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ซึ่งดำเนินงานอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานสูงสุดทั้งของไทยและสากล อาทิ US-EPA และ EU
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในประเทศและบริษัทต่างชาติ

เหรียญทอง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

เลขทะเบียนโรงงาน น.105-1/2545-ญหช เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-050900091 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบล
บ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  หมายเลขโทรศัพท์ 038 346 364-7  หมายเลขโทรสาร 038 346 368 อิเล็กทรอนิกส์เมล์
info@wms-thailand.com เว็บไซต์ www.wms-thailand.com

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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เหรียญทองแดง ปี 2554

ฝังกลบขยะที่ไม่เป็นอันตรายโดยใช้หลุมฝังกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill)
บำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) ด้วยระบบบำบัดแบบชีวภาพ Sequencing Batch Reactors (SBRs) 
รีไซเคิลหลอดฟูลออเรสเซนต์ กระป๋อง และขวดสเปรย์ที่ไม่ใช้แล้ว
ทำวัตถุดิบทดแทนและเชื้อเพลิงผสม สำหรับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เหรียญเงิน ปี 2554

วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว ที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตราย ขยะทั่ ว ไปที่ ไ ม่ มี ส ารเป็ น อั น ตรายปนเปื้ อ น สิ น ค้ า หมดอายุ ห รื อ สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ผ่ า น
มาตรฐานการผลิต 
ภาชนะปนเปื้อน วัสดุปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้ว หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องและขวดสเปรย์ที่ไม่ใช้แล้ว ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)

เหรียญทอง ปี 2554

Saha Pathana Inter-Holding PLC.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินโครงการด้านสวนอุตสาหกรรมในปี 2550 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 1,600 ไร่ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือ
สหพั ฒ น์ ซึ่ ง มี สิ่ ง อำนวยความสะดวกต่ า งๆ เพื่ อ อำนวยความสะดวกให้ กั บ กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมภายในสวนอุ ต สาหกรรมได้ อ ย่ า งครบวงจร ได้ แ ก่ โรงผลิ ต ไฟฟ้ า
ขนาดเล็ก 186 เมกกะวัตต์, ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง, สนามบินขนาดเล็ก และ
ได้รบั อนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ, อ่างเก็บน้ำขนาด 850,000 ลูกบาศก์เมตร,
ระบบผลิตประปา กำลังการผลิต 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสวนพระพรหม
Factory Outlet ในโครงการฯ 

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

น้ำเสียจากโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จำนวน 80 โรงงาน
(โดยเฉลี่ย) 

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ชนิดสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ผสมผสานกับบึงประดิษฐ์ (Wetland) สามารถ
รองรับน้ำเสียได้สูงสุด 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-1/35 ชบ  ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20230  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณอรุณรัตน์ ตันศิริชัย หมายเลขโทรศัพท์   038 480 444  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 999 หมู่ที่ 11
ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  หมายเลขโทรศัพท์ 038 480 444  หมายเลขโทรสาร 038 480 505
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ aroonrat@spi.co.th   เว็บไซต์ www.spi.co.th
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Recycle Engineering Co., Ltd.

เหรียญทอง ปี 2553
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นรายแรกของประเทศไทย
บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 เพื่อบำบัดสารเคมีใช้แล้ว
ด้วยวิธีการรีไซเคิลและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการต้นแบบที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO 14000 และ ISO
9000 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท และเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทย-เยอรมัน

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ต้มกลัน่ ตัวทำละลายและเคมีภณั ฑ์ทผี่ า่ นการใช้งานแล้ว เพือ่ นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แยกสลายสารประกอบโพลิเมอร์คนื สภาพเดิม
ล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย ต้มกลั่นน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และรีไซเคิลสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste)
เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-1/43 ชบ เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-050900026 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 57 หมู่ที่ 7  ถนนเจริญโชคดี ตำบล
ท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร  ี 20240 ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด   หมายเลขโทรศัพท์ 081 8203 873,
089 2049 138   ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 3121 หมู่ที่ 10   ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2749 8522-3  หมายเลขโทรสาร 0 2749 9650 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ mk@recycleengineering.com เว็บไซต์
www.recycleengineering.com
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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เหรียญทอง ปี 2554

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

High Toxic, Mixture (Multi Component)

เหรียญทองแดง ปี 2553

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท รีฟายน์ เทค จำกัด

เหรียญทอง ปี 2553

Refine Tech Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท รีฟายน์ เทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อดำเนินธุรกิจว่าด้วยการนำ
กากของเสียอุตสาหกรรมหรือเคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานแล้วประเภท
สารละลายนำมาปรั บ สภาพตามขั้ น ตอน และกระบวนการเพื่ อ นำกลั บ มาใช้ ซ้ ำ
(Reuse) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle/Recovery) การนำกลับมาใช้ซ้ำหรือ
การนำกลับมาใช้ใหม่นี้ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นการลดปัญหา
มลพิษที่เกิดจากกากของเสียอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 
บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดอันตรายและ
ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) รวมทั้งได้มีการจัดทำระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 เรียบร้อยแล้ว

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

Isopropyl Alcohol, Methyl Ethyl Ketone, Acetone, Methanol,
Thinner, Blended Synthetic Fuel, Hydrocarbons, Perchloroethylene,
Chloroform, Methylene Chloride, Trichloroethylene

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ต้ ม กลั่ น ตั ว ทำละลายและเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ผ่ า นการใช้ ง านแล้ ว เพื่ อ นำกลั บ มาใช้
ประโยชน์ใหม่
เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-1/45 สป เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-055800031  ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ ตำบล
บางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2817 8548,
0 2817 8568 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2817 8548, 0 2817 8568  หมายเลขโทรสาร 0 2817 8569 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ refinetech@gmail.com เว็บไซต์
www.refinetechthai.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด

Asia Refining Co., Ltd.

เหรียญทองแดง ปี 2553
เหรียญเงิน ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท		

บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 รับดำเนินการบำบัดกาก
อุตสาหกรรมโดยเน้นประเภทเคมีภัณฑ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเคมีชนิดอื่นๆ ซึ่งใช้
วิธีการรีไซเคิล (Recycle) โดยวิธีการกลั่น (Distillation) กรอง (Filter) และคัดแยก
เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง	

Used Solvent  
Alcohol : Methanol, Ethanol, Isopropanol (IPA), Isobutanol (IBA),
Isobutanol (IBA), N-Propanol (NPA) 
Esters :  Ethyl Acetate, N-Butyl Acetate, Cellosolve Acetate
 
Hydrocarbons : N-Hexane, Solvent 1425, Solvent 3040, Toluene,
Xylene, IPSOL-100, PSOL-150, Kerosene
Ketone :  Acetone, MEK, MIBK, Cyclohexanone 
Glycol-Ethers  : Cellosolve Solvent, Butyl Cellosolve, PMA
Chlorinated Solvent : Methylene Chloride, 1,1,2-Trichloroethy lene, Perchloroethylene  
Others : Thinner

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

รีไซเคิล (Recycle) โดยวิธีการกลั่น (Distillation) กรอง (Filter) และคัดแยก เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-2/46 รย   เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-054800032 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 31/9 ถนนราษฎร์บำรุง
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์
038 687 800-1, 3   ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 31/9 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
หมายเลขโทรศัพท์ 038 687 800-1, 3   หมายเลขโทรสาร 038 687 804 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ sia_refining@yahoo.com
เว็บไซต์ www.asiarefining.com
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษัท สุขเจริญทรัพย
เอ็นไวโรเมนทอล ควอลิตี้ จำกัด

เหรียญทองแดง ปี 2553

Sukcharoensuph Environmental Quality Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 	

บริษัท สุขเจริญทรัพย  เอ็นไวโรเมนทอล ควอลิตี้ จํากัด เริ่มกอตั้งขึ้นครั้งแรก
ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2538 ในนามของหางหุนสวนจํากัด สุขเจริญทรัพย

รีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตองการพัฒนาระบบการรีไซเคิลแบบครบวงจร 

กอใหเกิดของเสียในระบบการผลิตนอยทีส่ ดุ และไมสง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและ
ชุมชนใกล้เคียง

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
ภาชนะบรรจุทุกชนิด ยกเว้นกระป๋องสเปรย์ ขวดสารเคมี  
ตัวทำละลาย (Solvent)

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
ต้มกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-29/47 ฉช เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-060800083   ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 12/34 หมู่ที่ 7 ตำบลวังเย็น
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณเศรษฐพงศ์ สุขสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 6277 794
คุณนันทิพร สุขสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 6460 494 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 12/34 หมู่ที่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24190  หมายเลขโทรศัพท์ 038 589 749-54  หมายเลขโทรสาร 038 589 755  อิเล็กทรอนิกส์เมล์ seq_s@hotmial.com  
เว็บไซต์ www.seq.co.th
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
S.C.I. Eco Services Co., Ltd.

เหรียญทอง ปี 2553
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี
2537 ภายใต้ชื่อบริษัท ซิต้า ไทย เวสท์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด โดยทำธุรกิจร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
ซึ่งได้ร่วมบุกเบิกการจำกัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเผาในเตาผลิตปูนซีเมนต์เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยี
โดยตรงจากยุโรป ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทโรงงาน 106 เพื่อดำเนินการผสมและ
ปรับปรุงคุณลักษณะของน้ำมัน และสารละลายใช้แล้วก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
จนกระทั่งในปี 2549 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ได้เข้า
ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่มี
ความพร้อมในการบริหารจัดการโดยเตาผลิตปูนซีเมนต์อย่างครบวงจรที่สุด

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

Liquid Organic ได้แก่ Used Oils, Solvents, Thinner, Hydrocarbons,
Chemical Wastes, Waste Water (Aqueous Waste), Coolants, Paints, Inks 

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ใช้ Slurry Feeding System ซึ่ ง เป็ น ระบบ Hydraulic Piston Pump
ทำหน้าที่ในการดูดและฉีดกากตะกอนประเภทกึ่งแข็งกึ่งเหลวเข้าสู่เตาเผาผลิต
ปูนซิเมนต์  
เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-1/45 สบ เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056200033   ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพแก่งคอย ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ หน่วยงาน Marketing & Sales คุณธีระพล
ติรวศิน ผู้จัดการหน่วยงาน MS หมายเลขโทรศัพท์ 081 8608 963 คุณฐิติพงศ์ สีมาไพศาล Sales Engineering หมายเลขโทรศัพท์
081 2553 619 คุณปัญญา ณัฏฐาชัย Sales Engineering หมายเลขโทรศัพท์ 081 9157 408 คุณรัตนา พินิจจันทร์ Sales Representative
หมายเลขโทรศัพท์ 089 9671 129   ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล
ปากเกร็ ด อำเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี 11120   หมายเลขโทรศั พ ท์ 0 2962 7295-7   หมายเลขโทรสาร 0 2962 7298  
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ sci-eco@scg.co.th เว็บไซต์ www.scieco.co.th
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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เหรียญทอง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์
(2004) จำกัด

เหรียญทอง ปี 2554

เหรียญทองแดง ปี 2553

Wangchula Development (2004) Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	

บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2547 บนพื้นที่ 10 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย
โดยได้รบั อนุญาตประกอบกิจการเกีย่ วกับการบำบัด กำจัด รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม
ชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันอุตสาหกรรม ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
เป็นต้น และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :
2004 จาก National Quality Assurance Limited เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2548 

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเกียร์, ตัวทำละลายใช้แล้ว,
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ทินเนอร์, วัสดุปนเปื้อน, เศษผ้า, เศษกระดาษ, ขี้เลื้อย
ปนเปื้อนน้ำมัน และยางรถยนต์เก่า 

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี 	

รีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้วด้วยกระบวนการกรอง
เพื่ อ นำตะกอนและน้ ำ ที่ ป นเปื้ อ นออกจากน้ ำ มั น จากนั้ น ทำการผสมให้ เข้ า กั น
(Blending) จะได้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน
เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-52/47 อย  เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-057000069 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 129/52 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายขาย คุณจักรพันธ์ พันธุ์แสง หมายเลข
โทรศัพท์ 081 9207 250 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 129/52 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170   หมายเลขโทรศัพท์ 035 721 752, 035 722 002   หมายเลขโทรสาร 035 721 753, 035 722 001 อิเล็กทรอนิกส์เมล์
doc@wcd106.com เว็บไซต์ www.wcd106.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม

106 Environment Co., Ltd.

เหรียญทองแดง ปี 2553
เหรียญเงิน ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท		

บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด มุ่งมั่นด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ในการรักษา
สภาพแวดล้อม ช่วยลดพลังงาน พัฒนาการนำกากของเสียกลับมาใช้ใหม่อย่างมี
คุณค่า ลดปริมาณขยะให้น้อยลง นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมัน
เชื้อเพลิง ให้หลากหลายมากขึ้นในอนาคต ภายใต้นโยบาย ISO 14001 : 2004 และ
ISO 9001 : 2008 ขอเพียงท่านให้เราบริการ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของท่าน เราพร้อมที่จะทำให้ความมุ่งมั่นสำเร็จด้วยกัน

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง	

น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว, ตัวทำละลายใช้แล้ว, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, น้ำปนเปื้อน
น้ำมัน, กากตะกอนน้ำมัน และน้ำยาหล่อเย็น 

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี 	

รีไซเคิลน้ำมันหล่อลืน่ ใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้วด้วยกระบวนการกรอง เพือ่
นำตะกอนและน้ำทีป่ นเปือ้ นออกจากน้ำมัน จากนัน้ ทำการผสมให้เข้ากัน (Blending)
จะได้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน
เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-55/49 สป เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-065800153 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 104/12 หมู่ที่ 12 ซอยธนสิทธิ์
ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด คุณมลทิรา
ส่งเสมอ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2174 6164-6, 086 3132 750 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 104/12 หมู่ที่ 12 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบล
บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2174 6164-6, 085 4812 222  หมายเลขโทรสาร 0 2174
6213  อิเล็กทรอนิกส์เมล์ 106diw@hotmail.co.th เว็บไซต์ www.106environment.co.th

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด

เหรียญเงิน ปี 2554

เหรียญทองแดง ปี 2553

Mahachai Ake Siri Oil Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นกลุ่มโรงงานประเภท 106 จดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน
ครั้งแรกขึ้นมาในชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยเอกศิริออยล์” เพื่อดำเนินการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วชนิดต่างๆ เพื่อมาผลิตเป็น
น้ำมันผสมยาง น้ำมันหยอดทิ้ง และพลังงานทดแทน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ปัจจุบันได้ทำการเปลี่ยนมาเป็นบริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด  
บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการที่ดี ประทับใจ มีความเป็นมาตรฐานโดยถูกต้องตามหลัก
วิชาการและกฎข้อบังคับของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ เป็นทางเลือกให้สำหรับผูป้ ระกอบการในการรับกำจัดวัสดุเหลือใช้
และกากของเสียโดยวิธีการรีไซเคิล เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์สูงสุด

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

น้ำมันทุกชนิด เช่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเตา, ตัวทำละลายใช้แล้ว (Solvent) และ
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 
วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน เช่น เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน, เศษกระดาษปนเปื้อนน้ำมัน, ยางรถยนต์เก่า, น้ำมันปนเปื้อนน้ำ, 

น้ำมันปนกากตะกอน, คูลแลนด์, กากตะกอนน้ำมัน และโฟม   

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

รีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้วด้วยกระบวนการกรอง เพื่อนำตะกอนและน้ำที่ปนเปื้อนออกจากน้ำมัน
จากนั้นทำการผสมให้เข้ากัน (Blending) จะได้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน
เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-5/46 สค  เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056000029 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 25/4 หมู่ที่ 3 ซอยทวีสุข ถนน
เลียบคลองสี่วา ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด หมายเลข
โทรศัพท์ 034 854 704, 081 9147 191, 081 7125 511, 085 2896 234 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 25/4 หมู่ที่ 3 ซอยทวีสุข ถนนเลียบคลอง
สี่วา ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หมายเลขโทรศัพท์ 034 854 704  หมายเลขโทรสาร 034 466 243
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ Thanatwut@yahoo.com หรือ nuisupunnee@hotmail.com เว็บไซต์ www.mas-106.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์
คอนซัลแทนท์ จำกัด

Siam Waste Management Consultant Co., Ltd.

เหรียญทองแดง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท
ธรรมสรณ์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมมานับสิบปี ทั้งการจัดการระบบบำบัด
น้ำเสีย ระบบน้ำประปา และการจัดการระบบของเสียอย่างครบวงจร บริษัทฯ มี
ความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดการของเสียอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐาน ISO
14001 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทาง
วิชาการ ถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกในการปฏิบัติงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายเป็น
สำคัญ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการบำบัดอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่มีค่าให้คงอยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

กากตะกอนน้ำเสีย, วัสดุปนเปือ้ นน้ำมัน, วัสดุปนเปือ้ นเคมี, กากสี, น้ำมันใช้แล้ว,
น้ำเสีย, ขี้เถ้า, ผงเหล็ก, เศษยาง, สนิมเหล็ก, ฝุ่น, ทรายหล่อแบบ, พลาสติก,
ขยะทั่วไป, กระดาษ, เหล็ก, เคมีใช้แล้ว และภาชนะปนเปื้อน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) และทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)  

เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-1/45 สบ  เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056200058  ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณฐานิสรา ชูชัย ฝ่าย Technical Advisor หมายเลขโทรศัพท์
085 4883 661  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หมายเลขโทรศัพท์
0 2611 0290  หมายเลขโทรสาร 0 2611 0162  อิเล็กทรอนิกส์เมล์ siamwaste@wastemanagement.co.th 
เว็บไซต์ www.wastemanagement.co.th
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ

L. Lohakarn Turakit LTD., Part

เหรียญทอง ปี 2554

เหรียญทองแดง ปี 2553

เหรียญทองแดง ปี 2553

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ ดำเนินธุรกิจในการให้บริการรับรีไซเคิล
วัสดุเหลือใช้ประเภทถังเหล็ก ถังพลาสติก และแกลลอนจากโรงงานอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการรีไซเคิลถัง ทั้งการล้างซ่อมแซม
ภาชนะบรรจุ หรือตกแต่งผิวและทำสีชนิ้ งานตามทีล่ กู ค้าต้องการ และบริการเกีย่ วกับ
บรรจุภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมตามที่ลูกค้าต้องการอย่างครบวงจร โดยได้รับ
การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การด้ า นคุ ณ ภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบ
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

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

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย

เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-3/46 สค เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056000219 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 111/9 หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ
ซอยนวลทอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0 2810 1236-9
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 111/9 หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ ซอยนวลทอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2810 1236-9   หมายเลขโทรสาร 0 2810 1238 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ l-lohakarn@typlive.com เว็บไซต์
www.l-lohakarn.com  
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษทั เค.อาร์.ดี. จำกัด

K.R.D. Co., Ltd.

เหรียญทองแดง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 	

บริษัท เค.อาร์.ดี. จำกัด ดำเนินธุรกิจในการให้บริการรับซื้อ ขาย และซ่อมแซม
ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วจะมีการจัดส่งให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เช่น น้ำมัน โซเว้นท์ จารบี เรซิ่น และถังบรรจุผลไม้
แปรรูป ได้แก่ สับปะรด และมะเขือเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004
เรียบร้อยแล้ว

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้งานแล้ว

วิธีการจัดการของเสีย

ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย

เลขทะเบียนโรงงาน จ.3-64(1)-1/42 สป เพิ่มเติม 106 เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-055800015  ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 970 หมู่ที่ 4
ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ หมายเลขโทรศัพท์
0 2701 0882-3  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 970 หมู่ที่ 4 ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2701 0882-3  หมายเลขโทรสาร 0 2701 0880-1  อิเล็กทรอนิกส์เมล์ krd2001@cscoms.com

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์
อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เหรียญทอง ปี 2554

เหรียญทอง ปี 2553

Fuji-Xerox Eco-Manufacturing Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม
ปี 2004 ซึ่งได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้แล้วของฟูจิ ซีร็อกซ์ อย่างเช่น เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์และตลับหมึกจาก 9 ประเทศ รวมทั้งภูมิภาคในเขตพื้นที่
เอเชียแปซิฟิกแล้วนำมาแยกชิ้นส่วนออกเพื่อจัดแยกประเภทออกเป็นทั้งหมด 88
ประเภท มีทั้งเหล็ก, อลูมิเนียม, เลนส์, แก้ว และทองแดงเพื่อที่จะนำมาแปรรูป
ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ดำเนินการจนกระทั่งในเดือน
มี น าคม ปี 2010 บริ ษั ท ฯ สามารถเก็ บ รวบรวมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ แ ล้ ว ประมาณ
131,000 หน่วย ซึ่งสามารถนำทรัพยากรเหล่านั้นมารีไซเคิลได้ถึง 21,200 ตัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ ISO 14001, ISO
9001, OHSAS 18001 และ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
เครื่องถ่ายเอกสารและตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

ถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร ตรวจสอบสภาพแล้วส่งไปรีไซเคิล

เลขทะเบียนโรงงาน น.106-1/2546-ญหช เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-050900018 ที่ตั้งโรงงาน/สำนักงาน เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 8 ตำบล
บ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หมายเลขโทรศัพท์ 038 345 041 หมายเลขโทรสาร 038 345 008 อิเล็กทรอนิกส์เมล์
sukanya-atrod@fxem.co.th เว็บไซต์ www.fxem.co.th   
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษทั ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด

TMC Metal (Thailand) Co., Ltd.

เหรียญทอง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รับดำเนินการ
รีไซเคิลวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งมีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบอยู่ เพื่อให้
สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ไอซีที่ถูกคัดทิ้ง แผ่นปริ๊นท์วงจร
เศษตะกั่ว แผงวงจรที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งอยู่ และฟิล์มถ่ายภาพ เป็นต้น

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

คัดแยกและบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียนโรงงาน น.106-1/2552-นนป เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-095800033 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 730 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณพีรพล ผลพานิชเจริญ หมายเลข
โทรศัพท์ 086 8007 722  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 730 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10280   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2710 6580   หมายเลขโทรสาร 0 2710 6581-2 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ Phirapol@tmc-metal.com
เว็บไซต์ www.tmc-metal.com
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว
(ประเทศไทย) จำกัด

เหรียญเงิน ปี 2554

Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 	

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 ดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการคัดแยก รีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีโลหะมีค่า รวมทั้งประกอบกิจการ
ค้ า ส่ ง ส่ ง ออก และนำเข้ า สิ น ค้ า ประเภทดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้
ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาการผลิต อาทิเช่น
ใช้ระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่มีความทันสมัย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ใน
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถของการควบคุมมลพิษทาง
อากาศให้ได้ไม่เกินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งใช้หลักการระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

เศษวัสดุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ฟิล์มเอ็กซเรย์, เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวนำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

รีไซเคิลโลหะมีค่าด้วยการบำบัดทางกายภาพ และบำบัดทางเคมี 

เลขทะเบียนโรงงาน น.106-1/2545-ญบว   เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-057000028   ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 148 หมู่ที่ 1 นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายจัดซื้อ หมายเลข
โทรศัพท์ 035 729 001-6   ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 148 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160   หมายเลขโทรศัพท์ 035 729 001-6   หมายเลขโทรสาร 035 729 007-8   อิเล็กทรอนิกส์เมล์ mori-y
@matsuda-sangyo.co.jp  เว็บไซต์ www.matsuda-sangyo.co.jp
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด

Siam Ohgitani Co., Ltd.

เหรียญเงิน ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	

บริษทั สยาม โอกิทานิ จำกัด ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการรับซือ้ - ขาย โลหะทีม่ คี า่
ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศ เป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี
เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักรประเภทต่างๆ รวมทั้งรับเป็นที่ปรึกษา และให้
คำแนะนำปัญหาเกีย่ วกับด้านบริหาร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด ตลอดจน
จัดจำหน่าย รับบริการขนส่งทางบก บริการรับฝากสินค้า (โดยมิได้ประกอบกิจการมี
ลักษณะเป็นคลังสินค้า) คัดแยกสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
รีไซเคิลโลหะมีค่าและกากตะกอนโลหะ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
โลหะ และกากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่า

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

สกัดโลหะที่มีค่าจากสารละลายที่ผ่านกระบวนการชุบ โดยกรรมวิธีทางวิศวกรรม
และนำกากตะกอนทีม่ อี งค์ประกอบของโลหะมีคา่ มาผ่านกระบวนการอบแห้ง
เลขทะเบียนโรงงาน ข3-106-2/51 อย เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-097000012  ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 1/45 หมูท่ ี่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลอุทยั อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 035 719 001-6
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1/45 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210  หมายเลขโทรศัพท์
035 719 001-6   หมายเลขโทรสาร 035 719 009-10 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ soratda@siamohgi.co.th, wichai@siamohgi.co.th
เว็บไซต์ www.ogico.co.jp
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษทั นิคส์ รีไซคลิง
แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

Nics Recycling & Export Co., Ltd.

เหรียญทองแดง ปี 2554

เหรียญทอง ปี 2553

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 	

บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการและบริหารจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมและสิ่งปฏิกูลที่เหลือใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการรวบรวม ขนส่ง และส่งออกวัตถุอันตรายไปยัง
ต่างประเทศ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี, เบลเยียม, สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น บริษัทฯ
สามารถรับกากของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายภายใต้กฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาทำการรวบรวมผ่าน
กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีระบบที่มาตรฐานในการจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การขนส่งระหว่างประเทศ และการรีไซเคิลกาก
อุตสาหกรรมเป็นอย่างดี จึงสามารถรับรองและให้ความมั่นใจกับลูกค้าที่ใช้บริการ

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

สารละลายนิเกิล, ชิ้นงานที่มีนิเกิลเคลือบ, ชิ้นงานที่มีดีบุกเคลือบ, สารละลาย
ดีบุก, กากตะกอนที่มีโลหะเจือปน ได้แก่ Ni, Cu, Sn และอื่นๆ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียและสารละลายกรด-ด่างที่มี
องค์ประกอบของโลหะมีค่า และนำสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว (Spent Catalyst)
มาผ่านกระบวนการอบแห้ง
เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-46/52 รย เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-104800016  ทีต่ งั้ โรงงาน เลขที่ 39/16 ถนนเสริมสุวรรณ ตำบล
มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณสิทธิชัย ช้างรู้กิจ (ฝ่ายขาย) หมายเลขโทรศัพท์ 082
4790 829 คุณสุมาลี ปัญญา (ฝ่ายขนส่ง) หมายเลขโทรศัพท์ 082 7160 072 คุณเสาวนีย์ ตันสังวร (ฝ่ายส่งออก) หมายเลขโทรศัพท์ 082
7160 076 ทีต่ งั้ สำนักงาน เลขที่ 155/44 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000  หมายเลขโทรศัพท์ 038 034 120  
หมายเลขโทรสาร 038 034 122  อิเล็กทรอนิกส์เมล์ info@nicsrecycling.co.th   เว็บไซต์ www.nicsrecycling.co.th
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ
บางปะกง จำกัด

Aisin Takaoka Foundry Bangpakong Co., Ltd.

เหรียญทอง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางประกง จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ไอซิน
ทาคาโอก้ า ประเทศไทย (AISIN TAKAOKA THAILAND GROUP : ATTG)
ประกอบกิจการหลอมหล่อเหล็กรูปพรรณ เพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กำลังการผลิต
55,000 ตันต่อปี ได้รบั การรับรองระบบ ISO/TS 16949 : 2009, ISO 14001 : 2004
และ OHSAS 18001 : 2007 

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

เหล็กเหนียว, เศษเหล็กจากการกลึง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพเหล็ก
ของโรงงาน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

นำเหล็กเหนียว และเศษเหล็กจากการกลึง กลับมาหลอมใหม่ในกระบวนการ
โดยใช้ความร้อน

เลขทะเบียนโรงงาน น.59-4/2550 ญอน ทีต่ งั้ โรงงาน เลขที่ 700/89 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 038 454 671-7 ต่อ 413 ทีต่ งั้ สำนักงาน เลขที่ 700/89 นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หมายเลขโทรศัพท์ 038 454 671-7   หมายเลข
โทรสาร 038 454 670 เว็บไซต์ www.attg.co.th

โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

เหรียญเงิน ปี 2554

Thai Nonferrous Metal Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ประกอบกิจการผลิตตะกั่ว โดยวิธีการ
รี ไซเคิ ล (Recyele) ตะกั่ ว จากแบตเตอรี่ เ ก่ า ที่ ผ่ า นการใช้ ง านแล้ ว ภายใต้
เครือ่ งหมายการค้า TNC จดทะเบียนนิตบิ คุ คล เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2540 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และเป็นบริษัทแรก
ในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) ทีเ่ กิดจากโรงงานหลอมตะกัว่ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 จากความมุ่งมั่นในการ
พัฒนา ทำให้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานและรางวัล อาทิเช่น ระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ
รางวั ล สถานประกอบการชั้ น ดี ประเภทโลหกรรม ประจำปี 2550 จาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
แบตเตอรี่ชนิด Lead-acid ที่เสื่อมสภาพ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพด้วยเตาถลุงหลอม

เลขทะเบียนโรงงาน น.60-1/2542-ญกว เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-050800077  ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายจัดซือ้ หมายเลขโทรศัพท์ 038 575 381-6  ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190  หมายเลขโทรศัพท์ 038 575 381-6  หมายเลขโทรสาร
038 575 373 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ purchase@thainonferrous.com เว็บไซต์ www.thainonferrous.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด

Bergsoe Metals Co., Ltd.

เหรียญเงิน ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นผู้ถลุงและหลอมตะกั่วแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่สามารถผลิตตะกั่วที่มีความบริสุทธ์ถึง 99.994% ภายใต้ตราสินค้า
ตะกั่วบริสุทธ์ “XINXIN 99.994” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในตลาดโลหะแห่ง
ลอนดอนหรือตลาดแอลเอ็มอี (London Metal Exchange) สำหรับด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และลดปริมาณสารพิษต่างๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายหลักในการช่วยลดมลภาวะ
ต่างๆ ที่เกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพด้วยการนำระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO
14001 และ ISO 9001 เข้ามาบริหารจัดการดำเนินงานภายในองค์กร รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

แบตเตอรี่ชนิด Lead-acid ที่เสื่อมสภาพ/ชำรุด, วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแบตเตอรี่ที่มีตะกั่วเจือปน

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี		

หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพด้วยเตาถลุงหลอม
			

เลขทะเบียนโรงงาน 3-61-1/26 สบ  เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-056200116 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 250 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณกิตติศักดิ์ ลัทธิกุล หมายเลขโทรศัพท์ 081 9066 172   ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 250 หมูท่ ี่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  หมายเลขโทรศัพท์ 036 244 103, 036 244 604  หมายเลขโทรสาร
036 251 947  อิเล็กทรอนิกส์เมล์ kittisak@bergsoemetals.com เว็บไซต์ www.bergsoemetals.com
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษทั ปัญญารักษา จำกัด

เหรียญเงิน ปี 2554

Panya Rak Sa Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ปัญญารักษา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนเนื้อที่ 188 ไร่เศษ
เดิมใช้ชื่อบริษัท โลหะตะกั่วไทย จำกัด ซึ่งผลิตโลหะจากสินแร่ตะกั่ว ต่อมาในเดือน
ธันวาคม 2544 เหมืองแร่ทปี่ อ้ นแร่ดบิ ให้กบั โรงงาน ต้องหยุดกิจกรรมการทำเหมืองลง
เนื่องจากหมดอายุสัมปทานการทำเหมือง ทำให้โรงงานถลุงต้องหาวัตถุดิบจาก
แหล่ ง อื่ น และพั ฒ นากรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ กั บ วั ต ถุ ดิ บ หลายๆ
ประเภท ดังนั้นในปี 2545 โรงงานจึงเปลี่ยนวัตถุดิบที่เคยใช้หัวแร่จากเหมืองมาเป็น
ตะกั่วใช้แล้วจากแบตเตอรี่เก่าที่หมดสภาพการใช้งาน โดยที่คุณภาพของตะกั่วที่ผลิต
ได้มีคุณภาพเช่นเดียวกับตะกั่วที่ถลุงมาจากสินแร่เช่นกัน และบริษัทฯ ยังมีความ
มุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

แบตเตอรี่ชนิด Lead-acid ที่เสื่อมสภาพ, ผงตะกั่วจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่
และของเสียอื่นๆ ที่มีองค์ประกอบตะกั่วสูง

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพด้วยเตาถลุงหลอม

เลขทะเบียนโรงงาน  ส.3-60-1/31 กจ เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-060300027  ที่ตั้งของโรงงาน เลขที่ 199/1-3 หมู่ที่ 1 ตำบล
ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 034 513 086-7
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 199/1-3 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190   หมายเลขโทรศัพท์ 034 513
086-7  หมายเลขโทรสาร 034 512 444 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ tlm@windowslive.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

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

เหรียญทอง ปี 2553
บริ ษั ท โอกิ ท านิ (ไทยแลนด์ ) จำกั ด เป็ น บริ ษั ท หนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นเครื อ OGICO
GROUP ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขาย นำเข้า-ส่งออกโลหะที่มีองค์ประกอบของ
เหล็ก (Ferrous Metal) โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal) โลหะมีค่าต่างๆ
(Precious Metal) สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม สารเคมี รวมทั้งเครื่องจักรและอะไหล่
เครื่องจักร โดยมีประวัติการดำเนินงานยาวนานกว่า 60 ปี และมีสาขาหลายแห่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง
โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ส่วนในประเทศไทย บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่
ในเขต Duty Free Zone และด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ดีที่สุดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้นำระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008,
ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 และ TIS 18001 : 1999 เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

คัดแยกกากของเสียที่ไม่อันตราย เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ โลหะทั่วไป โลหะผสม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก ไม้ กระดาษ ผ้า แก้ว กระจก กระเบื้อง เซรามิค เป็นต้น

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

คัดแยกกากของเสียที่ไม่อันตราย เพื่อนำกลับมาใช้ให้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ โลหะทั่วไป, โลหะผสม, ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า,
พลาสติก, ไม้, กระดาษ, ผ้า, แก้ว, กระจก, กระเบื้อง และเซรามิค เป็นต้น
เลขทะเบียนโรงงาน น.105-3/2545-ญบว เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-057000010 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์
035 314 082-8 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13160 หมายเลขโทรศัพท์ 035 314 082-8 หมายเลขโทรสาร 035 314 261, 035 314 079-80 อิเล็กทรอนิกส์เมล์ chatama
@ogico.co.jp, waewta@ogico.co.jp  เว็บไซต์ www.ogico.co.jp
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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เหรียญทอง ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด

เหรียญทอง ปี 2554

Siam Kawashima Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยมี
นายมาซาโตโม มิซูโนะ เป็นประธานบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
เป็นบริษัทในเครือ Chubu Kikinzoku Seikou Co., Ltd. (in KAWASHIMA
GROUP) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 เมื่อ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2554

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง

เศษชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ เศษโลหะที่ ไ ม่ ใช่ เ หล็ ก (Non-ferrous
Metal Scrap) และเศษโลหะมีค่า (Precious metal scrap) รวมทั้งเศษโลหะ
หายาก (Rare Metal Scrap)

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

คัดแยกเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เศษโลหะมีค่า
เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน จ3-105-64/51 ปท ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 1141 หมู่ที่ 13 ซอยสามารถ (บิ๊กแลนด์) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด 0 2908 1551, 0 2908 1152  ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 1141 หมู่ที่ 13 ซอยสามารถ (บิ๊กแลนด์) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120   หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2908 1551, 0 2908 1152 หมายเลขโทรสาร 0 2908 1553   อิเล็กทรอนิกส์เมล์ mizuno@siamkawashima.com,
kurisu@siamkawashima.com เว็บไซต์ www.siamkawashima.com
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โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษทั สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด

Siam United Rubber Co., Ltd.

เหรียญเงิน ปี 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	

บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด ก่อตั้งภายใต้ชื่อเดิม คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ฮุยฮั้ว เมื่อปี ค.ศ. 1984 โดยดำเนินผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ ภายใต้ยี่ห้อ
“พาราแม็ ท ” เช่ น ยางปู พื้ น รถยนต์ , ยางลดความเร็ ว SPEED BUMPS, ยาง
WHEEL CHOCK และยางบังโคลน ในระยะเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ร่วมทำงานกับ
บริษัทรถยนต์ข้ามชาติ ระดับโลกต่างๆ ในการผลิตและจัดส่งยางปูพื้นรถยนต์ต่างๆ
ให้กับรถยนต์ รถส่งของ และรถประเภทอื่นๆ ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อ
ในด้านการมีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าผ่านมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ที่เป็นที่ไว้
วางใจให้แก่ลูกค้า และบริษัทต่างๆ มากมาย

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง   
ยางผสมแล้วที่ไม่ได้คุณภาพจากโรงงานผลิตล้อรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์จากยาง

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

คัดแยกเศษยาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-58/48 นฐ   เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-071900021   ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ คุณวีระ เลิศศักดิ์ศรีสกุล ฝ่ายการตลาด หมายเลข
โทรศัพท์ 081 6297 601, 034 220 777 ต่อ 210  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110 หมายเลขโทรศัพท์ 034 220 777   หมายเลขโทรสาร 034 220 022, 034 325 555   อิเล็กทรอนิกส์เมล์
contact@siamunitedrubber.com, siamunitedrubber@gmail.com  เว็บไซต์ www.siamunitedrubber.com, www.paramat.co.th
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด

เหรียญทองแดง ปี 2554

เหรียญทองแดง ปี 2553

World Waste Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 	

บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงานลำดั บ 106 และทะเบี ย นโรงงานเลขที่
3-106-5/46 รย ประกอบกิจการรีไซเคิลตัวทำละลาย และน้ำมันใช้แล้ว ล้างภาชนะ
บรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย และคัดแยกของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และประเภท
หรือชนิด ของโรงงานลำดับที่ 52 (2), (4) ประกอบกิจการ บด ย่อย ผสมยาง
สังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-52(2)-1/50 รย อีกทั้งยัง
เป็ น ตั ว แทนให้ เ ป็ น ผู้ ร วบรวม ผู้ ข นส่ ง ผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ จั ด หากากอุ ต สาหกรรม
(Waste Collector, Waste Transporter หรือ Waste Management)

ประเภทของเสียที่รับดำเนินการ/การให้บริการที่ได้การรับรอง
เศษยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ

วิธีการจัดการของเสีย/เทคโนโลยี

คัดแยกเศษยาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-5/46 รย  เลขประจำตัว 13 หลัก DIW-D-054800065 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบข่า อำเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180   ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 038 968 372-3, 038 637 798-9
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 หมายเลขโทรศัพท์ 038 968 372-3,
038 637 798-9  หมายเลขโทรสาร 038 637 936  อิเล็กทรอนิกส์เมล์ marketing@worldwaste.co.th  เว็บไซต์ www.worldwaste.co.th
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ดัชนี
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
ปี 2553 และปี 2554
ประเภทกิจการเผากากของเสีย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2   
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3   
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง  
บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด  

6
7
8
9
10
11

ประเภทกิจการรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ
บริษัท สุขเจริญทรัพย์ เอ็นไวโรเมนทอล ควอลิตี้ จำกัด
บริษัท เค.อาร์.ดี. จำกัด

15
24
18
25

ประเภทกิจการปรับเสถียรของเสียอันตรายเพื่อฝังกลบ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด   12
(มหาชน)  

ประเภทกิจการรีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
26
บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด
27
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 13

ประเภทกิจการฝังกลบกากของเสีย
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 13
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด    12
         (มหาชน)  

ประเภทกิจการสกัดโลหะมีค่า
บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด
บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

28
29
30

ประเภทกิจการบำบัดน้ำเสียรวม
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด

ประเภทกิจการหลอมหล่อเศษโลหะ และ/หรืออโลหะ
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด

31

ประเภทกิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด
บริษัท ปัญญารักษา จำกัด

32
33
34

ประเภทกิจการคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด
บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด

35
36
37
38

ประเภทกิจการรีไซเคิลตัวทำละลายใช้แล้ว
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
บริษัท รีฟายน์ เทค จำกัด  
บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด  
บริษัท สุขเจริญทรัพย์ เอ็นไวโรเมนทอล ควอลิตี้ จำกัด  

14
12
15
16
17
18

ประเภทกิจการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด  
19
บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำกัด  
20
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 13
บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด  
21
บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด  
22
บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
23
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