
โครงการ EMS for SMEs ในพื้นทีลุ่่มน้้าเจ้าพระยา  

        กลุ่มการจัดการส่ิงแวดล้อมโรงงาน 
ส้านักเทคโนโลยีน ้าและส่ิงแวดล้อมโรงงาน 

จากภารกิจหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการควบคุมปัญหามลพิษจากแหล่งก าเนิดที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายแล้ว   กรมโรงงา นอุตสาหกรรม ยังได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมก ารพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ าหลัก โดย
ด าเนินการในพื้นที่ ลุ่มน้ าที่มีปัญหามลพิษ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  ลุ่มน้ าบางปะกง   
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดกา รและพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ    
ปีงบประมาณ 2552 ได้เลือกด าเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาซึ่งมีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายหลักของ
ประเทศที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดมา และเป็นที่รองรับน้ าเสีย / น้ าทิ้งจาก
ชุมชนบ้านเรือน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ในปัจจุบันคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาเร่ิมมีแนวโน้มเสื่อมโทรม
ลงมาก และบางช่วงอาจถึงขั้นวิกฤตไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้  ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึง
ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

การด าเนินงานโครงการน้ีจะ ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการ ประยุกต์ใช้ระบบการจัดกา ร
สิ่งแวดล้อม   ซึ่งจะมีกระบวนการวางแผน  วิเคราะห์กิจกรรมและสา เหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการควบคุม ป้องกัน และน าแผนไปปฏิ บัติ รวมทั้งมีการตรวจสอบ แก้ไข และ
การทบทวนโดยผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับ โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ซึ่งขาดก ารบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ด้วยข้อจ ากัด ทั้งในเร่ือง มี
บุคลากรน้อย ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีเงินลงทุนน้อย  จึงมีแนวคิดที่จะสร้าง
แรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยจัดท าหลักเกณฑ์การ ให้สัญลักษณ์
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ขั้นที่ 1 และ
ขั้นที่ 2 ขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล  ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด จะได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
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หลักเกณฑก์ารให้สัญลักษณ์การรับรองขั้นที ่1 หลักเกณฑก์ารให้สัญลักษณ์การรับรองขั้นที ่2 

1. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 1. แผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
2. นโยบายส่ิงแวดล้อม 2. การทบทวนลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
3. การทบทวนระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 3. กฎหมายและข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อม 
4. การก าหนดบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อม 
5. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการส่ิงแวดล้อม 5. การฝึกอบรมการสร้างจิตส านึกและความสามารถ 
6. แผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 6. การส่ือสาร 
7. การควบคุมการปฏิบัติงาน 7. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
8. การฝึกอบรม การสร้างจิตส านึก และความสามารถ 8. การเตรียมการและตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
9. การเตรียมการและตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน 9. การติดตามและการตรวจวัดด้านส่ิงแวดล้อม 
10. การปรับปรุงแก้ไขลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม                
ที่เห็นผลในระยะสั้น 

10. การตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายใน 
11. การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องของระบบการจัดการ 

       ส่ิงแวดล้อม 
 12. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นระบบ  
 เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด มีการใช้ 
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด าเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงงานอย่างต่อเน่ือง  

 เพื่อพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างจิตส านึกให้พนักงาน และผู้ประกอบกิจการโรงงานมีส่วน
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
พนักงาน ประชาชน และชุมชนในบริเวณรอบข้าง 

 เพือ่เป็นพื้นฐานให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการขอรับรองตามมาตรฐานสากล  
 เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 

การด้าเนินงาน 
1. จัดประชุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 มีนาคม 2552  มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม
ทั้งสิ้น 200 คน  

2. รับสมัครและคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 31 โรงงาน และจัด
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 
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3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ระหว่างวันที่ 1 – 4  เมษายน 2552 มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน 67 คน  

4. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการในแต่ละโรงงาน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (อย่างน้อยโรงงานละ 5 วัน)  ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2552 

5. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของแต่ละโรงงาน  (โรงงานละ 2 วัน) และรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูล ผลของการปรับปรุง และจัดท ารายงานผลความก้าวหน้าในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโรงงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2552 

6. ตรวจประเมินโรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณาให้สัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 หรือขั้นที่ 2 (โรงงานละ 2 วัน) และจัดท ารายงานการตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงงานแต่ละราย รวมทั้งรายงานสรุปผลการตรวจประเมินทั้ง 31 โรงงาน เพื่อน าเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้สัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม   

สรุปผลส้าเร็จของโครงการ 
 โรงงานอุตสาหกรรม SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด  31 โรงงาน   ผ่านการตรวจประเมินและ
การประชุมพิจารณาให้สัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  (EMS for SMEs) ขั้นที่ 1 จ านวน 
19 โรงงาน และขั้นที่ 2 จ านวน 10 โรงงาน รวมเป็น 29 โรงงาน  (คิดเป็นร้อยละ 93.55 ของจ านวนโรงงานที่
เข้าโครงการ )  และได้จัดสัมมนาเผยแพร่ผลโครงการและจัด พิธีมอบสัญลักษณ์และประกาศนียบัตร ให้แก่
โรงงานที่ผ่านการพิจารณาให้สัญลักษณ์ การรับรอง  ฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
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ประสิทธผิลของการด้าเนินงานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม   

 ด้านการลดมลพิษ 
1.   ปริมาณความสกปรกในน้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย (Effluent) ส าหรับโรงงานที่ระบาย

น้ าทิ้ง จ านวน 25 โรงงาน  

รายละเอียด 

BOD Load of Effluent 
(ตัน / เดือน) 

COD Load of Effluent 
(ตัน / เดือน) 

SS Load of Effluent  
(ตัน / เดือน) 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ร้อยละที่
ลดลง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ร้อยละที่
ลดลง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ร้อยละที่
ลดลง 

25 โรงงานท่ี 

ระบายน้้าท้ิง 

4.41 2.44 45   18.60   14.11 24 5.83 4.74 19 

 

2.  ปริมาณความสกปรกของน้ าเสียในบ่อเก็บกักสุดท้าย ส าหรับโรงงานที่ไม่ระบายน้ าทิ้ง จ านวน 
6 โรงงานก่อนและหลังการปรับปรุง 

รายละเอียด 

BOD Load ในบ่อกักเก็บน้้าเสีย
สุดท้าย  (ตัน / เดือน) 

COD Load ในบ่อกักเก็บน้้าเสีย
สุดท้าย (ตัน / เดือน) 

SS Load ในบ่อกักเก็บน้้าเสีย
สุดทา้ย (ตัน / เดือน) 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ร้อยละที่
ลดลง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ร้อยละที่
ลดลง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ร้อยละ
ที่ลดลง 

6 โรงงานท่ี   

ไม่ระบายน้้าท้ิง 

0.035 0.017 51   0.269   0.154 43 0.105 0.083 21 

 การลดการใช้ทรัพยากร/พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ เช่น 
การใช้น้ า การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ ามันเตา การใช้ก๊าซ  LPG การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง การใช้ถ่านหิน การใช้
วัตถุดิบ เป็นต้น โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้เป็นมูลค่า 23,097,869 บาทต่อปี 

รายละเอียด จ้านวน
โรงงาน 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ปริมาณที่
ลดลง 

ร้อยละ  
ที่ลดลง 

ค่าใช้จ่ายลดลง 
(บาท/ป)ี 

ปริมาณการใช้น้ า (ลบ.ม./ เดือน) 21 195,548 178,323 17,225 9 2,821,236 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kW-hr / เดือน) 15 3,946,881 3,639,290 307,591 8 12,476,196 

ปริมาณการใช้น้ ามันเตา (ลิตร / เดือน) 2 64,321 61,395 2,926 5 435,804 

ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG (กก. / เดือน) 4 143,454 128,887 14,567 10 2,841,432 

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร/เดือน) 1 406 322 84 21 40,200 

ปริมาณการใช้ถ่านหิน (ตัน / เดือน) 2 307 277 30 10 1,213,836 

ปริมาณการใช้ชีวมวล (ตัน / เดือน) 1 1,997 1,915 82 4 978,480 

ปริมาณการใช้สารเคมี (ลิตร / เดือน) 2 928 287 641 69 657,017 

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ (ชิ้น / เดือน) 2 61,699 53,801 7,898 13 132,528 

ปริมาณการใช้วัตถุดิบ (กก. / เดือน) 2 1,801 735 1,066 59 1,501,140 

รวมค่าใช้จ่ายที่ลดลง 23,097,869 
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นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  ถุงมือยาง กระดาษ  สิ่งทอ 
เคร่ืองส าอาง โดยหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุ ณภาพตามข้อก าหนด เช่น ปรับวิธีการ
ท างานและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ก าหนดมาตรฐานการตัดแต่ง มีการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงป้องกัน ด าเนินการตรวจติดตามการท างานของพนักงานตามข้อก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นต้น ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตได้ 26,069 ,928 หน่วย / ปี หรือสามารถคิดเป็น
มูลค่าเท่ากับ 31,297,013 บาท / ปี รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  54,394,882 บาท / ปี  

จากการลดลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล ก๊าซ LPG 
ชีวมวล และ การลดปริมาณความสกปรกในรูปซีโอดีในน้ า เสีย  ส่งผลให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas Reduction) ลงถึง 508 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / เดือน หรือ 6,096 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ปี   รายละเอียดดังตาราง  
 

ล้าดับ รายละเอียด ปริมาณที่ลดลง 
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / เดือน) 

1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 307.59 MW-hr / เดือน 155.549 
2 ปริมาณการใช้ถ่านหิน 29.751 ตัน / เดือน 74.217 
3 ปริมาณการใช้น้ ามันเตา 2.93 ลบ.ม. / เดือน 9.004 
4 ปริมาณการใช้ดีเซล 0.084 ลบ.ม. / เดือน 0.226 
5 ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG 14,567 กก. / เดือน 22.351 
6 ปริมาณการใช้ชีวมวล 81.54 ตัน / เดือน 141.063 
7 COD Load ในน้ าเสียจาก 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
44.003 ตัน / เดือน 105.607 

รวม 508.017 

 

ดังนั้น โครงการ EMS for SMEs  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม  SMEs ให้มี
ความรู้ความเข้า ใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  สามารถวางแผน ด าเนินการป้องกัน ควบคุม 
แก้ไขปัญหาและลดมลพิษจากกิจกรรมต่าง ๆ มิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  มีการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น ลดการสูญเสียวัตถุดิบ ลดปริมาณการ ใช้
น้ า สารเคมี ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการดูแลระบบบ าบัดมลพิษที่ดี ขึ้น 
พนักงานมีความเข้าใจด าเนินงาน ได้สอดคล้องตามกฎหมายและ ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม มากขึ้น รวมทั้ง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  และถ้าโรงงาน
อุตสาหกรรม  SMEs  พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะน าไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนบริเวณรอบข้าง สร้างสังคมให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
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รายชื่อโรงงานที่ได้รับสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 จ านวน 19 โรงงาน 
 

ล้าดับ รายชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

  กรุงเทพมหานคร   

1 บริษัท เจริญสิน ลอนดรี้ แอนด์ ดราย คลีนนิ่ง จ ากัด บริการซัก อบ รีด  

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยอุตสาหกรรม พิมพ์ลายผ้า 

3 บริษัท ท.ชินวัตรไหมไทย (ประเทศไทย) จ ากัด ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า ทอผ้าด้วยเครื่องจักร 

4 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ผลิตยาแผนปัจจุบัน 

  จังหวัดนนทบุรี   

5 บริษัท เดลต้า คลีน จ ากัด ซัก อบ รีด ผ้า 

6 บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จ ากัด ผลิตซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว ซอส เครื่องปรุงรสและอาหาร
อื่นๆ 

  จังหวัดปทุมธานี   

7 บริษัท ไทยซัมมิท มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บรรจุเนื้อไก่ในภาชนะที่ผนึกอากาศเข้าไม่ได้ 

8 บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล คุยซีน จ ากัด อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง
ส่งออก 

  จังหวัดสมุทรปราการ   

9 บริษัท กระดาษธนธาร จ ากัด ผลิตกระดาษช าระและกระดาษเช็ดหน้า 

10 บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด ผลิตเครื่องปรุงรส 

11 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ผลิตขนสัตว์ปีกป่น 

12 บริษัท เชอรี่ฟู้ด อินดัสตี้ จ ากัด ผลิตอาหาร (เต้าหู้ เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว) 

13 บริษัท ดูฟู้ด จ ากัด ผลิตอาหารส าเร็จรูปบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเข้าไม่ได้ 

14 บริษัท ไทยปริ้นติ้ง ไดอิ้ง จ ากัด พิมพ์ผ้า 

15 บริษัท ธนากุลพิมพ์ย้อม จ ากัด ย้อมและตกแต่งผ้า 

16 บริษัท เบเยอร์ จ ากัด ผลิตสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคลือบผิว
ต่างๆ 

17 บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จ ากัด ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ 
บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

18 บริษัท สยามโภชนากร จ ากัด ผลิตอาหารทะเลชุบแป้งแช่แข็ง  

  จังหวัดสิงห์บุรี   

19 บริษัท ยูเนียนโกล์ฟ จ ากัด ผลิตถุงมือยาง 
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รายชื่อโรงงานที่ได้รับสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 จ านวน 10 โรงงาน 

ล้าดับ รายชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

  จังหวัดปทุมธานี   

1 บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์จากไก ่

2 บริษัท เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด ผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งและซอส 

3 บริษัท นีโอคอสเมด จ ากัด ผลิตเครื่องส าอาง 

4 บริษัท บริทัน เพ้นท์ จ ากัด ผลิตสีทาบ้าน สีอุตสาหกรรม 

5 บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตสีน้ าพลาสติกและสีน้ ามัน 

6 บริษัท เอส. ที. สกรีน จ ากัด พิมพ์ผ้า 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

7 บริษัท ไทยร่วมใจน้ ามันพืช จ ากัด สกัดน้ ามันพืชจากร าข้าว 

8 บริษัท บางไทรอุตสาหกรรม จ ากัด ผลิตกระดาษกล่อง 

9 บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด ห้องเย็นและคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร 

10 บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จ ากัด ผลิตแป้งประกอบอาหาร 

 


