22/02/55

โครงการยกระดับผู้ประกอบการ
จัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2555

สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



   

เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็น
มาตรฐาน เกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการรับบําบัดและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลทีไ่ ม่ใช้แล้วให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสังคม
เพื่อรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับ
บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกลู ทีไ่ ม่ใช้แล้ว เห็นถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ

เพื่อให้ผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรมมั่นใจในระบบการให้บริการ และสามารถ
พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสม
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เป็นโรงงานที่ ให้บริก ารบําบั ด กําจั ดกากอุ ตสาหกรรมที่ป ระกอบกิจการ
ลํ า ดั บ ประเภทที่ 101, 105 และ 106 และลํ า ดั บ อื่ น ที่ รั บ ของเสี ย เป็ น
วัตถุดิบ
ผู้บริหารโรงงานมีความสนใจหรือมีความต้องการในการเข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารโรงงานมีความมุ่งมั่นในการยกระดับวิธีการปฏิบัติงานบําบัด กําจัด
กากอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมาย

       
1.
ได้รับคําปรึกษาแนะนํา
ในการดําเนินงานตาม
หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐาน
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ดี
สําหรับประเภทกิจการ
โรงงาน

2.
ได้ รั บ กา ร ตร ว จ
ประเมินเพื่อให้การ
รั บ รองมาตรฐาน
การปฏิบั ติงานที่ ดี
สํ า หรั บ ประเภท
กิจ การโดยไม่ต้ อ ง
เสี ยค่ าใช้ จ่า ยใดๆ
ทั้งสิ้น

3.
โรงงานที่ ผ่ า นการ
ประเมิ น และอยู่ ใ น
ข่ายได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จะได้รับ
มอบตราสั ญ ลั ก ษณ์
รับรองมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ
ประเภทกิ จ การเพื่ อ
แสดงต่อสาธารณะ
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 !" #$%&&' ()
มีการปฏิบัตงิ านสอดคล้องกับข้อกําหนดด้านกฎหมายครบถ้วน
คะแนนรวมและจํานวนข้อกําหนดฯ ที่โรงงานปฏิบัติสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานฯ ในภาพรวมของทุกขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
คะแนนรวมและจํานวนข้อกําหนดฯ ที่โรงงานปฏิบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ในขั้นตอนหลักของกิจการที่ยื่นขอการรับรอง

 ! "* () %#+ 2553
ระดับ
รายชื่อโรงงาน
มาตรฐานฯ

เลขทะเบียน

ประเภทกิจการ

ทอง

ปูนซีเมนต์นครหลวง

3-101-2/44 สบ

เผากากของเสียที่เป็นอันตราย

ทอง
ทอง

รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง
รีฟายน์ เทค

3-101-1/43 ชบ
3-106-1/45 สป

รีไซเคิลตัวทําละลายใช้แล้ว

ทอง

เอส ซี ไอ อีโค่ฯ

3-106-1/45 สบ

ทอง

ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ

ทอง

โอกิทานิ (ไทยแลนด์) น.105-3/2545-ญบว คัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

ผลิตเชื้อเพลิงเหลวผสม
(Liquid Blending)
น.106-1/2546-ญหช รีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

3

22/02/55

 ! "* () %#+ 2553 ()

ระดับ
รายชื่อโรงงาน
มาตรฐานฯ

เลขทะเบียน

ประเภทกิจการ

เงิน

บางปู เอนไวรอน
เมนทอล

น.101-1/2547-ญนป เผากากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

เงิน

อีสเทิร์น ซีบอร์ด

น.105-1/2545-ญหช ฝังกลบกากของเสีย
ผลิตเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending
& Liquid Blending)
รีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 ! "* () %#+ 2553 ()
ระดับ
มาตรฐานฯ

รายชื่อโรงงาน

เลขทะเบียน

ประเภทกิจการ

ทองแดง

เจนโก้ (ราชบุร)ี

3-105-14/47 รบ ฝังกลบกากของเสีย

ทองแดง

เอเซีย รีไฟนิ่ง

3-106-2/46 รย

ทองแดง

สุขเจริญทรัพย์

3-106-29/47 ฉช

ทองแดง

106 สิ่งแวดล้อม

ทองแดง

มหาชัยเอกศิริออยล์

3-105-55/49 สป รีไซเคิลน้ํามันใช้แล้วโดยวิธี
3-106-5/46 สค การกรองผสม

ทองแดง

วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์

3-106-52/47 อย

ทองแดง

รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง

3-101-1/43 ชบ รีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี

ทองแดง

สุขเจริญทรัพย์

3-106-29/47 ฉช

ทองแดง

หจก. ล.โลหะการธุรกิจ

3-106-3/46 สค

ทองแดง

เวิล์ด เวสท์

3-106-5/46 รย คัดแยกเศษยางเพื่อรีไซเคิล

รีไซเคิลตัวทําละลายใช้แล้ว
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%#  () %#+ 2553
กลุ่มประเภทกิจการ

ทอง เงิน ทองแดง รวม

ฝังกลบ
เตาเผา
รีไซเคิลตัวทําละลาย

0
1
2

1
1
0

2
0
2

3
2
4

รีไซเคิลน้ํามันใช้แล้วโดยวิธีกรองผสม
ผลิตเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)

0
1

0
1

3
0

3
2

ผลิตเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending)

0

1

0

1

ซ่อมและล้างถัง

0

0

3

3

บดย่อยอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

1

1

0

2

คัดแยกโดยไม่ฝังกลบ

1

0

1

2

6

5

11

22

รวมทุกประเภทกิจการ

 ! "* () %#+ 2554
ระดับ
มาตรฐานฯ

รายชื่อโรงงาน

เลขทะเบียน

ทอง

ปูนซิเมนต์นครหลวง โรงงาน 2

3-101-2/44 สบ

ทอง
ทอง

ปูนซิเมนต์นครหลวง โรงงาน 3

3-101-3/44 สบ

ทีพีไอ โพลีน
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)

3-101-1/45 สบ
3-101-1/44 สบ

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

กลุ่มประเภทกิจการ
เผากากของเสีย

3-101-2/45 สบ
ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
บางปู (Non Hazardous Waste) น.101-1/2547-ญนป
GENCO ราชบุรี
3-105-14/47 รบ ฝังกลบกากของเสีย
อีสเทิร์น ซีบอร์ด
น.105-1/2545-ญหช
รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง

3-101-1/43 ชบ

รีไซเคิลตัวทําละลายใช้แล้ว
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 ! "* () %#+ 2554 ()
ระดับ
มาตรฐานฯ

รายชื่อโรงงาน

ทอง

วังจุฬา ดีเวลลอปเม้นท์

ทอง

เอส ซี ไอ อีโค่ฯ

ทอง

ฟูจิ ซีร็อกซ์

ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

ทีเอ็มซี เมททัล
อีสเทริ์น ซีบอร์ด
รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง
ล. โลหะการธุรกิจ
ไอซิน ทาคาโอ้

ทอง

เลขทะเบียน

ประเภทกิจการ

รีไซเคิลน้ํามันใช้แล้ว
โดยวิธีกรองผสม
3-106-1/45 สบ ผลิตเชื้อเพลิงเหลวผสม
(Liquid Blending)
บดย่
อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
น.106-1/2546-ญหช
3-106-52/47 อย

น.106-1/2552-นนป
น.105-1/2545-ญหช บดย่อยหลอดไฟ
3-101-1/43 ชบ รีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี
3-106-3/46 สค
น.59-4/2550-ญอน หลอมหล่อเศษโลหะ และ/
หรือเศษอโลหะ

 ! "* () %#+ 2554 ()
ระดับ
มาตรฐานฯ

รายชื่อโรงงาน

เลขทะเบียน

ทอง

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

ทอง
ทอง
เงิน

สยาม คาวาชิม่า
โอกิทานิ (ไทยแลนด์)
GENCO แสมดํา

3-101-1/35 ชบ
จ3-105-64/51 ปท

เงิน

เอเซีย รีไฟนิ่ง

เงิน

มหาชัยเอกศิริออยล์

3-106-5/46 สค

เงิน

106 สิ่งแวดล้อม

3-105-55/49 สป

ประเภทกิจการ

บําบัดน้ําเสียรวม
คัดแยกของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
น.105-3/2545-ญบว โดยไม่ฝังกลบ
3-101-1/47
ปรับเสถียรของเสียอันตราย
เพื่อฝังกลบ
3-106-2/46 รย
รีไซเคิลตัวทําละลาย
รีไซเคิลน้ํามันใช้แล้วโดย
วิธีกรองผสม
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 ! "* () %#+ 2554 ()
ระดับ
มาตรฐานฯ

รายชื่อโรงงาน

เลขทะเบียน

ประเภทกิจการ

ผลิตเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending
& Liquid Blending)
น.106-1/2545-ญบว สกัดโลหะมีค่า

เงิน

อีสเทริ์น ซีบอร์ด

น.105-1/2545-ญหช

เงิน

มัตซึดะ ซังเกียว

เงิน

สยาม โอกิทานิ

ข3-106-2/51 อย

เงิน

ไทย นันเฟอรัส

น.60-1/42-ญกว

เงิน

เบอร์กโซ่ เมตัลส์

3-60-1/26 สบ

เงิน

ปัญญารักษา

ส3-60-1/31 กจ

เงิน

GENCO แสมดํา

เงิน

สยามยูไนเต็ดรับเบอร์

3-101-2/38

หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า

บําบัดน้ําเสียรวม

3-105-58/48 นฐ คัดแยกเศษยางเพื่อรีไซเคิล

 ! "* () %#+ 2554 ()
ระดับ
มาตรฐานฯ

รายชื่อโรงงาน

ทองแดง

สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์

ทองแดง

อีสเทริ์น ซีบอร์ด

ทําเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending
& Liquid Blending)
น.105-1/2545-ญหช บดย่อยกระป๋องสเปรย์

ทองแดง

เค.อาร์.ดี.

จ.3-64(1)-1/42 สป รีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี

ทองแดง

นิคส์ รีไซคลิง

3-106-46/52 รย

สกัดโลหะมีค่า

ทองแดง

เวิล์ด เวสท์

3-106-5/46 รย

คัดแยกเศษยางเพื่อรีไซเคิล

เลขทะเบียน

ประเภทกิจการ

3-105-1/45 สบ
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%# "* () + 2554
กลุ่มประเภทกิจการ
เผาของเสียในเตาเผา
ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมและฝังกลบกากของเสีย
รีไซเคิลตัวทําละลายใช้แล้ว
รีไซเคิลน้ํามันใช้แล้ว
รีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี
รีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สกัดโลหะมีค่า
หลอมหล่อเศษโลหะ และ/หรืออโลหะ
หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
รับบําบัดน้ําเสียรวม
คัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

รวมทุกประเภทกิจการ

ทอง

เงิน ทองแดง รวม

6
2
1
2
2
3
0
1
0
1
2

0
2
1
4
0
0
2
0
3
0
1

0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1

6
4
2
8
3
4
3
1
3
1
5

20

13

6

39

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สํานักงานบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๗๕/
๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๑๖๓๙
๑๖๓๙,, ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๖๘
โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๖๗
๔๑๖๗,, ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๓
เว็บไซต์ : www.diw.go.th/iwmb
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