ข้อมูลผู้รับบำบัดจำกกำรสำรวจผ่ำนแบบสอบถำมโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (สิงหำคม 2558)

โรงงำนประเภท 101
เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน
ภำคกลำง

3-101-2/38

3-101-1/47
3-101-5/51นว

ศูนย์บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมแสม
กรุงเทพฯ
ดา
ศูนย์บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมแสม
กรุงเทพฯ
ดา
บ.โชติฐกรณ์พิบูลย์ จากัด
นครสวรรค์

ข3-101-2/48อย บ.โอเอ็ม เทคโนส จก.
น.101-1/2544บ.อัคคีปราการ จก.(มหาชน)
นนป.
3-101-1/45สบ

จังหวัด

บ.โพลีน จก. (มหาชน)

การประกอบกิจการ

โทรศัพท์

e-mail

ปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2541) และประกอบกิจการทาวัสดุและ 02-4528314-33
เชื้อเพลิงผสมจากของเสียประเภทต่าง ๆ
(BLENDING)

chamrat_genco@hotmail.com

ปรับคุณภาพของเสียรวม

chamrat_genco@hotmail.com

02-4528314-33

เผาขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอยทั่วไป
086-4466295
กาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเหลว
พระนครศรีอยุธยา
035-227452-3
โดยการเผา
ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
02-3230714-21
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)
ปรับคุณภาพของเสียรวม (บาบัดหรือกาจัดวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว เช่นน้ามันหล่อลื่น ยางรถยนต์
สระบุรี
036-339111
ของเหลวเป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อน
ด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

chairat594@gmail.com

3-101-1/44สบ

บ.ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จก.

สระบุรี

3-101-3/45สบ

บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จก.โรงงาน
สระบุรี
ท่าหลวง

3-101-2/45สบ

บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จก.โรงงาน
สระบุรี
เขาวง

3-101-1/57สบ

บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จก.(มหาชน)

3-101-2/45สบ

บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จก. โรงงาน
สระบุรี
เขาวง

สระบุรี

ปรับคุณภาพของเสียรวม (บาบัดหรือกาจัดวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ามันหล่อลื่น และยางรถยนต์
036-240000
เป็นต้น โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผา
ในเตาเผาซีเมนต์)
ปรับคุณภาพของเสียรวม เช่น น้ามันหล่อลื่น ยาง
รถยนต์ ของเหลว เป็นต้น โดยกระบวนการใช้ 036-288900
ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์
ปรับคุณภาพของเสียรวม (บาบัดหรือกาจัดวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ามันหล่อลื่น ยางรถยนต์
036-218400
ของเหลว เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อน
ด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์
ปรับคุณภาพของเสียรวม โดยนาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
มาใช้ทดแทนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงในการผลิต 035-240930
ปูนซีเมนต์
ปรับคุณภาพของเสียรวม (บาบัดหรือกาจัดวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ามันหล่อลื่น ยางรถยนต์
036-218400
ของเหลว เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อน
ด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

ภำคตะวันออก

3-101-1/43ชบ

บ.รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จก.

ชลบุรี

ต้มกลั่นตัวทาละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้
งานแล้ว เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
แยกสลายสารประกอบโพลิเมอร์คืนสภาพเดิม 038-209913-5
ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์อุปกรณ์จับยึด
ชิ้นงาน ต้มกลั่นน้ามันเครื่องใช้แล้ว และรีไซเคิล

สารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ (Lab
Waste)
บ.สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี
ระยอง
จก.
น.101-1/2540- บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
ระยอง
ญนพ.
สิง่ แวดล้อม
ข3-101-1/41รย

3-101-4/48รย

บาบัดน้าเสียรวม

038-891953

ให้บริการบาบัดและกาจัดของเสียจากอุตสาหกรร 038-687005
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมจากชุมชนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

ระยอง

บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จก.

ปรับคุณภาพของเสียรวม(บาบัดหรือกาจัดวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ามันหล่อลื่น ยางรถยนต์
นครศรีธรรมราช
075-538222
ของเหลว เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อน
ด้วยการเผาในเตาเผาซิเมนต์

ภำคใต้
3-101-1/45นศ

gunyaya@gmail.com
sombutpt@gmail.com

โรงงำนประเภท 105
เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน
ภำคเหนือ

จังหวัด

3-105-100/48ลป เอกพลลาปาง

ลาปาง

3-105-61/48ลป หจก.ภูมิวิศ เทรดดิ้ง

ลาปาง

3-105-56/49ลพ บ.ดวงดารงค์ รีไซเคิล จก.

ลาพูน

3-105-4/57ลพ

ลาพูน

บ.พี.ที.เอส.บิซิเนส จก.

การประกอบกิจการ

โทรศัพท์

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1
ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 1(พ.ศ2541) อัดเศษโลหะ บดย่อยพลาสติก 054-354362
และทาเชื้อเพลิงทดแทนหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์
จากน้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว และตัวทาละลายใช้แล้ว
ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทาละลาย
บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สกัดโลหะมี
ค่า ทาเชื้อเพลิงผสม ทาน้ามันเชื้อเพลิงจาก
054-339477
พลาสติกและยางที่ใช้แล้ว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของ
เสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก
053-503237
และเศษโลหะต่าง ๆ อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ
และบดย่อยพลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของ
เสียอันตราย เช่น เศษกระดาษ เศษโลหะ เศษ 053-096117
พลาสติก

e-mail

duangdumrong@yahoo.com

จ3-105-24/52ลพ หจก.จินตนารีไซเคิล

ลาพูน

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
053-002054
เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว และอัด
เศษกระดาษ บดย่อยพลาสติก อัดเศษโลหะ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ3-105-191/50
บ.วังเจริญการค้า จก.
ลบ

ลพบุรี

3-105-20/56อด บ.บุญเลี้ยงพลาสติกรีไซเคิล จก. อุดรธานี

3-105-99/48อด บ.ป.ศิริ จก.

อุดรธานี

จ3-105-146/51อจ บ.เพชรพลอยรีไซเคิล จก.

อานาจเจริญ

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย ได้แก่ การคัดแยกพลาสติก
081-9944168
กระดาษ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
081-9842875
อันตราย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดใน
หมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศ 042-218153
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) และบดย่อยพลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย ได้แก่ เกล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม
กระดาษ และอื่นๆ หรือการโม่บดย่อย
081-5851051
พลาสติกหนือโฟม การอัดเศษโลหะ อัดเศษ
กระดาษ เป็นต้น

ภำคกลำง
3-105-32/54

ศรีนคร

กรุงเทพฯ

3-105-81/48

บ.ซั่ง เฮง จั่น จก.

กรุงเทพฯ

3-105-119/48

บ.ศิวลัยรียูสเอเบิ้ล จก.

กรุงเทพฯ

3-105-81/48

บ.ฮั่ง เฮง จั่น จก.

กรุงเทพฯ

3-105-26/57นฐ บ.อภิสัทธิ์ เอ็มเตอร์ไพริล จก. นครปฐม

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
02-4171497-8
ของเสียอันตราย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดใน
หมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศ
02-5850226
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) เช่น เศษโลหะ เศษกระดาษ อัด
กระป๋องและตัดโลหะ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ใน
หมวด 1 ข้อ 1ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศ
02-2585757
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) อัดเศษกระดาษ อัดเศษพลาสติก
และตัดเศษโลหะ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดใน
หมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศ
02-5850226
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) เช่น เศษโลหะ เศษกระดาษ อัด
กระป๋องและตัดโลหะ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อันตรายเฉพาะเศษพลาสติกและทาเม็ด 034-218360
พลาสติกเก่า

prasopsiri7@gmail.com

จ3-105-23/52นฐ บจก.เอส.เอ็น.เค.เมทัล เวิร์ค

3-105-16/54นฐ

บ.ยูเฟง (ไทย) อินเตอร์
เนชันแนล

นครปฐม

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้
หนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1
บัญชีสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้า
034-978384
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ ที่ 1
(พ.ศ.2541) อัดเศษโลหะ ตัด พับ หรือม้วน
โลหะ

นครปฐม

คัดแยกสายไฟฟ้า

3-105-22/57นฐ บ.เพชรบูล อินเตอร์เทรด จก. นครปฐม
จ3-105-81/52นฐ บจก.วสันต์ กรุ๊ป ซัพพลาย

นครปฐม

3-105-66/49นฐ หจก.เจริญสินรีไซเคิล

นครปฐม

3-105-16/54นฐ ยูฟง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล นครปฐม
3-105-60/47นบ บ.ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จก. นนทบุรี

3-105-109/47ปท บ.วรินทร คอร์ปอเรชั่น จก.

ปทุมธานี

02-4311431-2

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
034-980033
ของเสียอันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย เช่น แก้ว พลาสติก เหล็ก ไม้
034-385470
กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
088-9595525
ของเสียอันตราย เช่น เศษโลหะ
คัดแยกสายไฟฟ้า
02-4311431-2
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
02-9255794-8
1 (พ.ศ.2541) เช่น กระดาษ พลาสติก และ
โลหะต่าง ๆ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย
จาการผลิตรวมทั้งซื้อและจาหน่ายหลังการ 02-9027762
คัดแยก

janeen.in@gmail.com
sirikron_eed@hotmail.co.th

3-105-66/48ปท บ.พี เค เอเชีย (ปทท) จก.

ปทุมธานี

จ3-105-207/51
บ.ภูมิศรี รีไซเคิล จก.
ปท

ปทุมธานี

3-105-26/48ปท หจก.กันรีไซเคิล

ปทุมธานี

3-105-34/47ปท บ.แคร์เวส แมนเน็จเม้นท์ จก. ปทุมธานี

3-105-99/49ปท

บ.สยามเอ็นไวรอนเม้นท์สแค็พส์
ปทุมธานี
จก.

จ3-105-5/51ปท บ.โชเอะ คันเกียว (ปทท) จก. ปทุมธานี

3-105-66/48ปท บ.พี เค เอเชีย (ปทท) จก.

ปทุมธานี

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะไม่อันตราย)
บดย่อยและอัดพลาสติก, อัดเศษโลหะและ 02-5746434
อัดกระดาษ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย เช่น เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม
081-8548737
กระดาษ พลาสติก เป็นต้น หรืออัดเศษ
กระดาษ โลหะ โม่ บดย่อยพลาสติก
คัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษ,
02-9865001
พลาสติก, โลหะและบดพลาสติก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดใน
ภาคผนวก 1 หมวด 1 ของภาคผนวกที่ 1
บัญชี สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้าย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2541)
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย,อัดเศษโลหะ,อัดเศษกระดาษและ 02-5295138-9
บดเศษพลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่
เป็นอันตราย เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก
02-1569004
ทองแดง อลูมิเนียม เป็นต้น และบด
พลาสติก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะไม่อันตราย)
บดย่อยและอัดพลาสติก, อัดเศษโลหะและ 02-5746434
อัดกระดาษ

จ3-105-150/51
หจก.นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล
ปท
3-105-16/55ปท บ.ศิริรัตน์ โลหะกิจ จก.

3-105-22/49อย บ.ซี เอช เจ เมทเทิล

3-105-17/50อย บ.กรีน แพค อินดัสทรีส์ จก.

3-105-59/48อย หจก.น้องเทคนิครีไซเคิล

3-105-90/47อย บ.ท.ไทยรัก จก.

ปทุมธานี

02-5989179

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ปทุมธานี
ของเสียอันตราย เช่น ทองเหลือง ทองแดง 084-0908034
เหล็ก อลูมิเนียม เศษกระดาษ เศษพลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษ
พระนครศรีอยุธยา
035-215767
พลาสติก เศษโลหะ และอัดเศษโลหะ หลอม
เศษโลหะ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจาก
พระนครศรีอยุธยา
035-746005-14
โรงงานอุตสาหกรรม
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ภาคผนวกที่ 1
บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้าย
พระนครศรีอยุธยา
095-5916086
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2541) บดพลาสติก อัดเศษโลหะ และ
อัดกระดาษ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตรายเฉพาะหมวด 1 ข้อ 1 บัญชี
พระนครศรีอยุธยา
035-780185
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ.2541)

may.doraemon9@gmail.com

t.thairak@hotmail.com

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ
1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
3-105-7/46อย ศุภฤกษ์
พระนครศรีอยุธยา
035-742062 nin771@hotmail.com
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541)
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นของเสียอันตราย (ตาม
ภาคผนวกที่2ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง
น.105-1/2547035-314364บ.มีเทค รีไซเคิล (ปทท) จก. พระนครศรีอยุธยา การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ.2548) บดอัด
ญบว.
5
เศษโลหะเศษพลาสติกและนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่
ใช้แล้ว มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
3-105-9/47อย บ.แก้วกรุงไทย
พระนครศรีอยุธยา
035-287101 phumanan@grungthaigroup.com
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดไว้
ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือ
บ.วงษ์พาณิชย์ วงแหวนบาง
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ
3-105-17/49อย
พระนครศรีอยุธยา
035-274554
ปะอิน
ที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดโลหะและนาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิ
เลกทรอนิกส์ที่ฝ่านการใช้งานแล้วนากลับมาปรับปรุง
ซ่อม แซมหรือเปลี่ยนสภาพเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
3-105-1/45พช บ. เอกอุทัย จก.
เพชรบูรณ์
เฉพาะที่มีลักษณะตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 081-8240132
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัด ตัด
3-105-9/54สป หจก.ชั่งฮวดโลหะภัณฑ์
สมุทรปราการ ปั๊ม กัด กลึง และเชื่อมโลหะทั่วไป ทาวงแหวนรองน๊อต 02-3167473
หรือสกรู
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
จ3-105-133/51สป บ.โฟร์สตีล จก.
สมุทรปราการ
02-7505177 prakit@4steel.asia
อันตราย

3-105-2/57สป

บ.กรีนเซฟ รีไซเคิล จก.

จ3-105-147/51สป บ.โชคสวัสดิ์ รีไซเคิล จก.

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

3-105-8/58สป

บ.แอลพีเอ็ม สเทเบิล จก. สมุทรปราการ

3-105-27/49สป

นายมนัส เผือกวัฒนะ

สมุทรปราการ

จ3-105-147/51สป บ.โชคสวัสดิ์ รีไซเคิล จก.

สมุทรปราการ

3-105-2/46สป

บ.ชู ดิวิลอปเม้นท์ จก.

สมุทรปราการ

3-105-41/48สป

หจก.รวม เอส รีไซเคิล 2000 สมุทรปราการ

3-105-75/49สป

อ.รุ่งเรืองพลาสติก

สมุทรปราการ

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
02-7036464
อันตราย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก 081ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก ยาง กระดาษ 6185152,084ไม้ และอัดเศษโลหะ
6454087
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
02-1786727
อันตราย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เฉพาะเศษ
02-7484229
กระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ และเศษโลหะต่าง ๆ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก
ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก ยาง กระดาษ 081-6185152
ไม้ และอัดเศษโลหะ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 ตามบัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
02-7075353
แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541)
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ
1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ท้าย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
บดย่อยพลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย บดย่อยเศษตะกรันโลหะ และดัดแปลง
081-7710085 or.rungruangplasstic@hotmail.com
ซ่อมแซม หรือปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

3-105-6/58สป

บจก. บางปลา รีไซเคิล

สมุทรปราการ

3-105-51/48สป

บ.พี.ซี.อินเตอร์พลาสท์

สมุทรปราการ

3-105-15/47สป

บ.ค้าขยะ จก.

สมุทรปราการ

3-105-65/49สป

บ.เจริญพลาสติก (1999)
จก.

สมุทรปราการ

จ3-105-197/50สป หจก.วิชาญการค้า

สมุทรปราการ

3-105-14/56สป

สมุทรปราการ

วัฒนาค้าพลาสติก

จ3-105-130/50สค นายวิเชียร วิวัฒนขจรสุข สมุทรสาคร
จ3-105-14/52สค นางสาวอารมย์ สาเภาเงิน สมุทรสาคร
3-105-16/57สค บ.บาย เซล บิซิเนส จก. สมุทรสาคร
3-105-1/55สค

บ.เฉิงฉางเอ็นเตอร์ไพรส์ จก. สมุทรสาคร

จ3-105-237/51สค บ.พัชรอุตสาหกรรม จก.

สมุทรสาคร

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
083-4321804
อันตราย เช่น อลูมิเนียม ทองแดง
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
02-3175467
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) และผลิตเม็ดพลาสติก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
02-7576699
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2535) บดย่อยพลาสติก และอัดเศษโลหะ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
02-8176546
อันตราย และทาเม็ดพลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
02-8162440
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
02-8189281 wat_tana@live.com
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย เช่น พลาสติก กระดาษ โลหะ ไม้ ยาง และบด ย่อยพลาสติก
ซื้อและคัดแยกวัสดุเหลือใช้จากโรงงานที่ไม่เป็นอันตราย 081-9052176 arom_great@hotmail.com
084-5303433 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น
034-854838
เศษทองแดง
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
034-883310 อันตราย

จ3-105-94/52สค หจก.ยูนิคอปเปอร์เทรด

สมุทรสาคร

3-105-63/53สค

สมุทรสาคร

เอกประเสริฐ

จ3-105-15/52สค นายสิริชัย เลิศอมรสกุลชัย สมุทรสาคร
3-105-60/54สค

บ.ไทยสิงห์ทอง จก.

สมุทรสาคร

จ3-105-106-52/สค บ.ซีปี้ (ไทยแลนด์) จก.

สมุทรสาคร

จ3-105-228/51สท นางวรรณา สุทธิวิลัย

สุโขทัย

จ3-105-225/51สพ

หจก.เอส อาร์ ไอ เมทรัล
โปรดักส์

สุพรรณบุรี

3-105-78/48สพ

หจก.รักดี รีไซเคิล

สุพรรณบุรี

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็น
ของเสียอันตราย เช่น แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วน 034-8333863
อิเลคทรอนิกส์ เศษโลหะ เศษพลาสติก ไม้พาเลท
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นอันตราย เช่น เศษเหล็ก
เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง 089-6783591
ทองเหลือง ขวด
คัดแยกวัสดุเหลือใช้จากโรงงานที่ไม่เป็นอันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
02-8085465
อันตราย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็น
ของเสียอันตราย เช่น แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วน
02-8110150
อิเลคทรอนิกส์ เศษโลหะ เศษพลาสติก เศษกระดาษ ไม้
พาเลท
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
,อัดเศษกระดาษและโม่บดย่อยพลาสติก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ
1 ของภาคผนกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
035-559354 srihirun9@yahoo.com
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) บดพลาสติก อัดเศษกระดาษและเศษโลหะ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ
1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 081-8587288
2541) อัดเศษกระดาษ อัดเศษโลหะและบดย่อย
พลาสติก

จ3-105-43/52สบ บ.ปัญญาสตีล (2005) จก. สระบุรี

3-105-3/49สบ

บ.ปัญญาสตีล (2005) จก. สระบุรี

จ3-105-180/50สบ

ร้านยิ่งเจริญค้าเหล็ก (ค้าของ
สระบุรี
เก่า)

3-105-25/54สบ

หจก.พี.เอ็น.ยิ่งเจริญพาเลท
สระบุรี
(2009)

3-105-14/57สบ

ปิงแก้ว เมืองบุญ

สระบุรี

3-105-3/49สบ

บ.ปัญญาสตีล (2005)จก.

สระบุรี

จ3-105-126/52สบ บ.โอบกิจพลาสติก จก.

สระบุรี

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
081-3721785
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541)
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
036-318752
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) อัดเศษโลหะ เศษเหล็ก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและ
081คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
85111714
(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติไม่
092-5649292
เป็นของเสียอันตราย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น
กระดาษ อลูมิเนียม พลาสติก ทองเหลือง ทองแดง
087-1165535
เหล็ก สแตนเลส
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
036-318752
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) อัดเศษโลหะ เศษเหล็ก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2พ.ศ. 081-6286173 spygai@yahoo.com
2535 ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

จ3-105-138/51สบ หจก.สุรินทร์ รีไซเคิล

สระบุรี

จ3-105-112/52สบ หจก.กูรูโรงบด

สระบุรี

3-105-71/53สบ
ภำคตะวันออก
น.105-1/2549ญกว.

นายสุริยนต์ บารุงราษฎร์
สระบุรี
(บัวลอยค้าของเก่า)
บ.กรีน เมทัลส์ (ปทท) จก. ฉะเชิงเทรา

บ.วงษ์พาณิชย์ (สาขาเวล
ฉะเชิงเทรา
โกรว์ป จก.
บ.ที.เค.เอส.รีไซเคิล แอนด์
จ3-105-119/51ฉช
ฉะเชิงเทรา
เซอร์วิส จก.
3-105-58/54ฉช

จ3-105-198/50ฉช บ.ชัยริสสตีล จก.

ฉะเชิงเทรา

3-105-41/49ฉช

นายวิสูตร ตรีรัตนนุกูล

ฉะเชิงเทรา

3-105-12/54ฉช

บ.ไทยทวีการค้า จก.

ฉะเชิงเทรา

จ3-105-152/50ชบ บ.พี.ที.พัฒนา จก.

ชลบุรี

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกระทรวงฉบับที่2 (พ.ศ.
2535) ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้กฎกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น
เศษเหล็ก กระดาษ ทองแดง อลูมิเนียม
คัดแยกและรีไซเคิลเศษโลหะ (โดยไม่มีการฝังกลบ) ตัด
บด ย่อยเศษโลหะให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แเล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย และบดย่อยพลาสติก
คัดแยกวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย
จากโรงงานอุตสาหกรรม และเศษโลหะตัดโลหะ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะ
เศษโลหะ เศษกระดาษ เศษพลาสติก อัดเศษโลหะ อัด
เศษกระดาษ และบดย่อยพลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
และบดย่อยพลาสติก

081-4384662

081-5192166 suleepornc@hotmail.com

081-8088835

038-575557 duangjai@gmth.co.th
038-98959902
038-588444 tks_recycle@hotmail.com
038-540415
080-075773
038-265999

3-105-90/48ชบ

บ.ช.ธนวัฒน์สตีลเวิร์ค (ปทท)
ชลบุรี
จก.

3-105-19/50ชบ

บ.สตาร์อีเลคโทรเซอร์วิส
จก.

ชลบุรี

3-105-139/47ชบ หจก.จักรินทร์ เซอร์วิส

ชลบุรี

จ3-105-59/51ชบ หจก.เกียรติขจร รีไซเคิล

ชลบุรี

3-105-21/54ชบ

ขวัญเจริญซัพพลาย

ชลบุรี

3-105-63/54ชบ

บ.ทรัพย์หงษุ์ จก.

ชลบุรี

3-105-129/47ชบ บ.ซางหยวน โลหะกิจ จก. ชลบุรี

จ3-105-238/51ชบ

บ.เอ ซี ที ออยล์ คอร์
ปอเรชั่น จก.

ชลบุรี

3-105-2/56ชบ

บ.เอ็ม.เอ็ม.สตีล จก.

ชลบุรี

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อัดเศษโลหะ

038-1009412

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
038-483210ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง
1
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
038-112470
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ.
2541) บดย่อยพลาสติก และซ่อม ล้างถังบรรจุสารเคมี
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
089-6036002
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
081-6920747
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย 038-157165อันตราย
6
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
038-379529
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และอัดเศษโลหะ เช่น เหล็ก
ทองแดง อลูมิเนียม เป็นต้น
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
038-381468
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
038-056436 mmsteelcoltd@gmail.com
อันตราย

น.105-1/2555ญปค.

บ.กรีน เมทัลส์ (ปทท) จก. ชลบุรี

คัดแยกและรีไซเคิลโลหะดดยการตัดบดย่อยเศษโลหะให้
เป็นชิ้นเล็กๆ, ซื้อมาขายไปและขนส่งเศษโลหะและวัสดุ 033-006044
ที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายทุกประเภท

จ3-105-83/52ชบ

บ.เจแอนด์อิมปอร์ต เอ็กซ์
ชลบุรี
ปอร์ต จก.

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย -

3-105-2/46ชบ

บ.ถนัดศรีทวีคูณรุ่งเรือง (14)
ชลบุรี
จก.

3-105-140/47ชบ บ.เฉลิมชัยอุตสาหกรรม จก. ชลบุรี

จ3-105-22/50ชบ

บ.เอสเทอร์น รีไซเคิล แอนด์
ชลบุรี
เอ็นไวรอนเม้นท์ จก.

3-105-8/48ชบ

บ.ดวงประทีปรุ่งโรจน์ จก. ชลบุรี

3-105-74/48ชบ

บ.ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์
ไพรส์ จก.

จ3-105-164/50ชบ ส.ชุมพลรีไซเคิล

ชลบุรี
ชลบุรี

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ
1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
038-372159
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) ปั๊มตัดและอัดโลหะ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) และอัดเศษโลหะ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ,
อัดเศษโลหะ , บด ย่อย หลอมพลาสติก อัดเศษกระดาษ และทาลังไม้พาเลท
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
081-6368618 dpt.boy@gmail.com
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) และตัดเหล็ก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดเศษ 038-740468srijun-c@hidakayookoo.co.th
โลหะ บดเศษเหล็ก และบดเศษพลาสติก
7
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
084-6379899
อันตราย

3-105-70/53ชบ

บ.ธ.ธนภัทร สตีล จก.

ชลบุรี

3-105-111/47ชบ บ.รุ่งอรุณทรัพย์ รีไซเคิล จก. ชลบุรี

3-105-122/47ชบ หจก.เกษตรพันธุ์ทิพย์

ชลบุรี

จ3-105-152/50ชบ บ.พี.ที.พัฒนา จก.

ชลบุรี

3-105-85/53ชบ
3-105-17/53ชบ

หจก.ดี.เอส.ดี โกลด์สตีล ชลบุรี
บ.ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง
ชลบุรี
จก.

จ3-105-177/50ชบ บ.วรรณสแคร๊พ จก.

ชลบุรี

จ3-105-92/51ชบ ดีเจริญ ค้าของเก่า

ชลบุรี

จ3-105-47/51ชบ บ.พี ซี พี รีไซเคิล จก.

ชลบุรี

3-105-64/48ปจ

บ.เอส.ที.พี.อินเตอร์โปรดักส์
ปราจีนบุรี
จก.

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
038-350814
อันตราย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
038-160464
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) บดย่อยพลาสติกและตัดเหล็ก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 1
ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
038-112123
แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) และโม้บดพลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
038-265999
และบดย่อยพลาสติก
ดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
081-8614479
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
082-2561322
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
038-110529 onescrapthai@yahoo.com
,อัดเศษโลหะ,อัดเศษกระดาษและบดเศษพลาสติก
คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 081-9643394
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
037-451258
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541) และซ่อมแซมถังที่ผ่านการใช้งานแล้ว

3-105-26/53ปจ

หจก.เก้าทรัพย์เจริญสุข
เซอร์วิส

ปราจีนบุรี

3-105-1/46ปท

หจก.เอกสมพร

ปราจีนบุรี

3-105-15/53ปจ

หจก.เอ็มดี อินดัสเตียล
เซอร์วิส

ปราจีนบุรี

3-105-66/53ปจ

บ.วีทีเจ สแครป กรุ๊ป จก. ปราจีนบุรี

3-105-127/47ปจ

บ.ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสต
ปราจีนบุรี
รี้ จก.

3-105-35/49ปจ

บ.ยุทธนาศิลป์ รีไซเคิล จก. ปราจีนบุรี

จ3-105-87/50รย ร้านฟ้าประทาน

ระยอง

3-105-58/47รย

บจก.ชื่นกอบชัยลัคกีอ้ อยล์ ระยอง

3-105-35/47รย

บ.วินโพรเสส จก.

จ3-105-23/50รย บ.ไทพลาสรีไซเคิล จก.

ระยอง
ระยอง

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น
กระดาษ พลาสติก โลหะทุกชนิด ไม้ ผ้า ยาง แก้วและ 081-2928214 dear_mdear@hotmail.com
ขวด เป็นต้น
คัดแยกเศษวัสดุ โดยไม่ฝังกลบ
02-5670730
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น
กระดาษ พลาสติก ไม้ ผ้า ยาง ฟองน้า โลหะทุกชนิด 037-276104
แก้ว และขวด เป็นต้น
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น
โลหะทุกชนิด พลาสติก กระดาษ ยาง ไม้ และบดย่อย 081-8444924
พลาสติก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
037-209232ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
9
2541) และหลอมหล่ออลูมิเนียมจากเศษและตะกรัน
อลูมิเนียม (SCRAP AND DROSS)
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
086-3777687 ahachu_s@hotmail.com
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย บด
081-6532389
ย่อยและทาเม็ดพลาสติกเกรดบี
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1 ข้อ 1
038-038030
ของภาคผนวกที่ 1
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทาละลาย
และนาตัวทาละลายที่ใช้แล้วผสมกับน้ามันที่ใช้แล้ว เพื่อ 038-608988
ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย บอ
038-026285 taiplas_recycle@hotmail.com
ย่อยและทาเม็ดพลาสติกเกรดบี

จ3-105-41/51รย หจก.ส.โชคชัย รวมเศษ

ระยอง

3-105-15/57รย

ระยอง

หจก.ปัญชญาสตีล

จ3-105-27/51รย บ.เวสต์ โอเว่น เซอร์วิส จก. ระยอง
3-105-7/57รย

หจก.ณรัฐ รีไซเคิล

3-105-10/58รย

บจก.พี.ที.ซัพพลาย แอนด์
ระยอง
โลจิสติกส์

3-105-39/56รย

ทรัพย์ไพศาลรีไซเคิล

ระยอง

จ3-105-77/52รย

บ.กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์
แมนเนจเม้นท์ จก.

ระยอง

จ3-105-23/50รย บ.ไทพลาสรีไซเคิล จก.

ระยอง

ระยอง

3-105-81/47รย

หจก.กนกวรรณ อินเตอร์
ระยอง
พลาส

จ3-105-16/53รย

บ.วงษ์พาณิชย์ สาขาวัง
จันทร์

ระยอง

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
086-1507928
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
081-6546759
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสีย
083-1145435
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย ได้แก่ เศษโลหะ เศษพลาสติก เศษกระดาษ 089-4006924
และเศษไม้
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย 038-010732info@ptsl.co.th
อันตราย
4
คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กาหนดในหมวด 1
ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ 098-5532454
แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
038-221868 greenwaste_adm@hotmail.com
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย บอ
038-026285
ย่อยและทาเม็ดพลาสติกเกรดบี
คัดแยกสิ่งปฏิกูลตามประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 1)
081-9403563 p_man1980@hotmail.com
พ.ศ. 2541 หมวด 1 ข้อ 1 ทาเม็ดพลาสติกเกรดบี
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็น
ของเสียอันตราย เช่น แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วน
038-666354 badin.l@hotmail.com
อิเลคทรอนิกส์ เศษโลหะ เศษพลาสติก เศษกระดาษ ไม้
พาเลท

3-105-42/56รย
ภำคตะวันตก
3-105-50/53กจ

บ.สามเค รีไซเคิล จก.

ระยอง

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย

086-1507928

นายยุทธนา เมืองเสือ
กาญจนบุรี
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
086-1700263
บ.สามร้อยยอดค้าเหล็กและ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย 032-6841173-105-28/57ปข
ประจวบคีรีขันธ์
กระดาษ จก.
เช่น เศษกระดาษ เศษโลหะ เศษพลาสติก
9
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ
1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
3-105-8/49รบ
หจก.ศิริสยาม รีไซเคิล
ราชบุรี
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 032-342949
2541) เช่น เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษยางไม้ โลหะ
ขวดแก้ว เศษแก้ว
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสีย
3-105-14/47รบ
ราชบุรี
081-9123461 pornchai_gdm@yahoo.com
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อันตราย และไม่อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
จ3-105-222/50รบ บ.ไชน่าอีสต์ รีไซเคิล
ราชบุรี
081-6443469
อันตราย และบดย่อยเศษพลาสติก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย เช่น โลหะ,
จ3-105-236/51รบ ต้าพาโชค
ราชบุรี
032-201534 กระดาษ,พลาสติก เป็นต้น
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ
1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
3-105-75/47รบ หจก.บ้านโป่งรีไซเคิล
ราชบุรี
032-299325
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2541)
ภำคใต้
หจก.สามัญ วงษ์พาณิชย์
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
3-105-2/58กบ
กระบี่
081-9358429
(สาขาเหรือคลอง)
อันตราย

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสีย
080-6923730
อันตราย
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่เป็นของ
เสียไม่อันตราย เช่น เศษโลหะต่างๆ เศษเหล็ก เศษ
จ3-105-77/50นศ บ.ต.เจริญไพศาล ทุ่งสง จก. นครศรีธรรมราช
075-422012 niikie@hotmail.com
อลูมิเนียม เศษกระดาษ เศษพลาสติกที่ไม่มีการปนเปื้อน
อัดและตัดเศษโลหะ
3-105-9/52สต บ.หาดใหญค้าของเก่า
สตูล
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
074-711404
จ3-105-51/50สบ หจก.อัครพนธ์เทรดดิ้ง
สงขลา
คัดแยกถุงมือยางที่ไม่ผ่านเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ
074-471392
จ3-105-89/50สข หจก.2เคอุตสาหกรรม
สงขลา
คัดแยกสิ่งปฏิกูล
074-541915
จ3-105-7/50สข บ.ส.สิริ รับซื้อของเก่า
สงขลา
คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
074-452754
โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (Harzadous
and non-harzadous waste) การคัดแยกขยะไม่
น.105-2/2549อันตราย และล้างถังปนเปื้อนน้ามันและสารเคมี แยก 074-206048บ.ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จก. สงขลา
ญนต.
สารปรอทจากกากของเสียกลับมาใช้ใหม่และการขจัด 9
สารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะ
บรรจุ
จ3-105-56/51นศ จันทร์เทศรักษ์สิ่งแวดล้อม นครศรีธรรมราช

โรงงำนประเภท 106
เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน
ภำคเหนือ

จังหวัด

การประกอบกิจการ

โทรศัพท์

3-106-51/53ลพ บ.ดวงดารงค์ รีไซเคิล จก.

ลาพูน

ทาเชื้อเพลิงทดแทน ทาเชื้อเพลิงผสม ซ่อม
053-503237
และล้างบรรจุภัณฑ์ บดย่อยเศษและตะกรัน

e-mail
duangdumrong@yahoo.co.th

โลหะ บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สกัด
โลหะมีค่าและหลอมหล่อโลหะมีค่า เช่น ทอง
เงิน นาค
ภำคภำคกลำง
ข3-106-18/48

บ.ไฮโดร แอนด์ ไพโรเมท จก.

กรุงเทพฯ

3-106-13/53นฐ บ.ปฐมชัยไฮเทค จก.

นครปฐม

3-106-2/56นฐ

นครปฐม

บ.เมก้า ไทร์ จก.

3-106-25/49นฐ หจก.พียู.วอเตอร์ แคนแคน

นครปฐม

3-106-28/57ปท บ.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จก.

ปทุมธานี

3-106-18/56ปท บ.โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จก.

ปทุมธานี

3-106-2/53ปท

ปทุมธานี

หจก.นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล

แยกสกัดโลหะมีค่า เช่น เงิน ทองแดง ทองคา
จากเศษโลหะด้วยไฟฟ้าและวิเคราะห์ปริมาณ 02-5435436-7 chalov111@gmail.com
กลุ่มโลหะมีค่า
ผลิตน้ามันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว 081-3106963
นายางรถยนต์ใช้แล้วมาสับ บดย่อย เพื่อนา
เศษลวดและยางกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็น 034-332921
วัตถุดิบ
นากรดไฮโดรคลอริกที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธี
การอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตเป็น เฟอร์ริกคลอ 034-239744
jccbbusiness@hotmail.com
ไรด์
ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ากากส่าเหล้า
02-5982850
thongsoon.k@thaibev.com
ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันที่ใช้แล้วและตัว
ทาละลายที่ใช้แล้ว ทาเชื้อเพลิงผสม ซ่อมและ 02-1598447
ล้างภาชนะบรรจุด้วยตัวทาละลาย
สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนน้าเสีย น้ายา
ชุบโลหะ น้ายากัดลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 02-5989179
และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นาน้ามันใช้แล้วและตัวทาละลายใช้แล้วมา
ผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนากลับมา
3-106-5/55ปท บ.สยามลูปออยล์ จก.
ปทุมธานี
ใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทา 02-976113
ละลาย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่
ไม่เป็นของเสียอันตราย
ทาเชื้อเพลิงผสม ทาวัตถุดิบทดแทนในการ
ผลิตปูนซีเมนต์ รีไซเคิลกระป๋องสเปร์ย์ รี
3-106-19/57ปท บ.ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จก.
ปทุมธานี
02-9044367
ไซเคิลหลอดไฟฟ้าใช้แล้ว และเก็บรวบรวม
แบตเตอรี่โดยไม่แปรสภาพ
ทาเชื้อเพลิงทดแทน ทาเชื้อเพลิงผสม ซ่อม
และล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทาละลาย นา
น้ามันหล่อเย็นที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการ
กรองเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ บดย่อย
3-106-7/57อย บ.เอก อุทัย จก.
พระนครศรีอยุธยา แผงวงจรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คัดแยก 035-255213
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย นาสารละลายกรด-ด่างที่ใช้แล้วมา
ผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่
รีไซเคิลน้ามัน ตัวทาละลาย และเคมีภัณฑ์ใช้
แล้ว เพื่อเป็นพลังงานทดแทน,ซ่อมและล้างถัง
3-106-52/47อย บ.วังจุฬาดีเวลลอปเมนท์ (2004) จก. พระนครศรีอยุธยา
035-722002
ภาชนะบรรจุเคมีและคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
ปรับปรุงคุณภาพน้ามันเครื่องใช้แล้วเพื่อใช้
ข3-106-1/46อย หจก.เอกศิริออยล์
พระนครศรีอยุธยา
035-721752
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ามันเตา

doc@wed106.com

doc@wed106.com

น.106-1/2545ญบว.

บ.มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย)
จก.

3-106-3/54อย

บ.ซีฟี้ อินดัสตรี้ จก.

3-106-39/52สป บ.ซี.พี.เอส.รีไซเคิล จก.

คัดแยก รีไซเคิล แบ่งบรรจุ (RE-PACINKG)
เศษวัสดุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ฟิล์มเอ๊กซ
เรย์, เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์, เศษชิ้นส่วนจากอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ, จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์, จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องสุขภัณฑ์,
พระนครศรีอยุธยา เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ที่ผ่าน 035-729001-6
ขบวนการชุบ (PLATING) และที่ผ่าน
ขบวนการ STAMPING เพื่อการส่งออกและ
ขายในประเทศ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ และ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อ
จาหน่ายในประเทศ สกัดและถลุงทอง
(REFINFING AND SMELTING GOLD)
หลอมหล่อโลหะผสมจากโลหะมีค่าที่ผ่าน
กระบวนการสกัดโลหะมีค่าแล้ว และจาก
พระนครศรีอยุธยา
035-379179
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บดย่อย
แล้ว
นาน้ามันและตัวทาละลายใช้แล้วมาผลิต
เชื้อเพลิงทดแทน บดย่อยเศษและตะกรัน
สมุทรปราการ
ทองเหลืองและอลูมิเนียม รวบรวมแบตเตอรี่ที่ 02-4640827
ใช้แล้ว และนาพลาสติกที่ใช้แล้วมาผลิตเม็ด
พลาสติก

3-106-8/51สป

บ.ถังสยามโลหะกิจ จก.

สมุทรปราการ

3-106-4/54สป

นายสุพจน์ เจริญโรจน์ศิริกุล

สมุทรปราการ

น.106-2/2546นนป.

บ.โกซเทคโนเซอร์สิส จก.

สุมทรปราการ

3-106-34/57สป หจก.ไทยแอ๊ดวานซ์ เอเนอร์ยี่

สมุทรปราการ

3-106-4/53สป

สมุทรปราการ

บ.กวิน เอส.อินดัสทรี่ จก.

3-106-17/58สป บ.กรีน รีฟายน์ จก.

สมุทรปราการ

3-106-23/52สป บ.ไทยโชติทวี จก.

สมุทรปราการ

น.106-1/2552นนป.

บ.ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จก. สมุทรปราการ

3-106-9/53สป

บ.บางปลา รีไซเคิล จก.

สมุทรปราการ

นากากสี กาว เรซิ่น และตัวทาละลายที่ใช้แล้ว
มาผลิตเป็นสีกันสนิมเกรดบี นาน้ามันหล่อลื่น
และตัวทาละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
02-3155322
ทดแทน น้ามันทาแบบ ซ่อมและล้างถังบรรจุ
ภัณฑ์ เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปร
สภาพ
ทาเม็ดพลาสติกเกรดบี คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
รับบริการล้างเมมเบรน ล้านเรซิน

02-7093328

ladda.tar@goshu.co.th

ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันใช้แล้ว โดย
02-8177980
ผ่านกรรมวิธีแยกน้าและตะกอน
นาตะกรันเหล็กมาผ่านกรรมวิธีบดย่อย เพื่อ
นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นวัตถุดิบใน 02-7075353
อุตสาหกรรมหลอมโลหะ
กลั่นตัวทาละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้
02-8155888
wipada@beger.co.th
แล้ว เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่นที่ใช้
02-8178059-60
แล้ว ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย บด ย่อย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ 02-7106580
ใช้แล้ว
บดย่อยเศษตะกรันโลหะ และอัดเศษโลหะต่าง
083-4321804
ๆ เช่น เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม เป็นต้น

3-106-1/47สป

บ. ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส
สมุทรปราการ
(ประเทศไทย)จก.

3-106-43/53สค

บจก.เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่นส์
สมุทรสาคร
(สยาม)

3-106-3/50สค

บ.พี เอส อาร์ รีไซเคิล จก.

สมุทรสาคร

3-106-40/57สค บ.ฟูจิรีไซเคิลดรัม จก.

สมุทรสาคร

3-106-8/47สค

สมุทรสาคร

เจริญชัยออยล์

3-106-26/50สค บ.เอส.เจ ออยล์ จก.

สมุทรสาคร

3-106-1/54สค

สมุทรสาคร

บ.ดี.ซี.ซี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จก.

3-106-12/57สค เจริญชัยอินดัสตรี้

สมุทรสาคร

3-106-16/51สค บ.สุนทร รีไฟน์เนอร์ จก.

สมุทรสาคร

นาเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมาผ่านขบวนการทาง
02-6781122-26
อุตสาหกรรมเพื่อส่งออกหรือผลิตเป็นสินค้า
ใหม่
นากากตะกอนจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโลหะมีค่า และ
034-871594
jariya.s@env-solutions.com
สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วที่มีโลหะมีค่ามาผ่าน
กระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก
ผลิตเชื้อเพลิงทดแทน น้ามันหยอดทิ้ง น้ามัน
ทาไม้แบบ น้ามันผสมสี จากน้ามันที่ใช้แล้ว 034-448644
และตัวทาละลายที่ใช้แล้ว
ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทาละลาย ทา
เชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว 034-406923-5
และตัวทาละลายที่ใช้แล้ว
q0818902836@hotmail.com
นาน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วมาผ่านกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
034-879129
และทาน้ามันหยอดทิ้ง น้ามันทาแบบ น้ามัน
ผสมสีทาบ้าน
สกัดโลหะมีค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ผลิดเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงผสม และ
081-9955909 phathini@hotmail.com
น้ามันทาไม้แบบ
หลอมหล่อเศษ และตะกรันโลหะ เช่น ทองคา
เงิน เศษผงตะไบ เศษวัสดุที่ปนเปื้อนทอง ขี้ 034-881145
ตะกรัน เศษทองเค

3-106-34/52สค หจก.โอ.ที.วา อินดัสทรีส์ดรัม

สมุทรสาคร

3-106-1/46สค บ.เอส.พี.วี.ปิโตรเลียม จก.
3-106-3/46สค หจก.ล.โลหะกิจการธุรกิจ
3-106-27/57สค บ.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จก.

สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

3-106-26/48สค ธนโชคน้ามันพืช (2012)

สมุทรสาคร

3-106-7/46สค

สมุทรสาคร

บ.อันซิ่ง อินดัสทรี จก.

3-106-26/56สค บ.ฮั้วไทยเฮง ใยสังเคราะห์ จก.
3-106-4/46สค

สมุทรสาคร

บ.ฮ้อบราเดอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
สมุทรสาคร
จก.

3-106-37/53สค บจก.ผาทองกิจสตีลอินดัสตรี้

สมุทรสาคร

3-106-35/48สค พรมงคล

สมุทรสาคร

3-106-54/53สพ หจก.เอส อาร์ ไอ เมททัล โปรดักซ์ สุพรรณบุรี
บ.ไทย-เยอร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
3-106-61/53สบ
สระบุรี
คอนซัลติ้ง จก.

ซ่อมและล้างภาชนะบรรจุ ผลิตเชื้อเพลิง
02-8101578-9
ทดแทน
ทาน้ามันผสมสีทาบ้าน
089-2050643
ซ่อมและล้างภาชนะบรรจุ
02-8101236-9
ล้างบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมี
034-403111
นาน้ามันพืชใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกรอง
034-849740-2
เพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์
นาสารเคมีเสื่อมคุณภาพจาพวกกรดเกลือ
เสื่อมสภาพ กรดกามะถันเสื่อมสภาพ คอป
เปอร์คลอไรด์เสื่อมสภาพและเศษเหล็กที่ผ่าน
02-8101616
unching_1990@hotmail.com
การใช้งานแล้ว เศษอลูมิเนียมที่ผ่านการใช้งาน
แล้ว มาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
ผลิตเส้นใย เม็ด แท่งจากพลาสติกรีไซเคิล 034-883397
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตราย กลั่นน้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว 034-830413
เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพ
ผลิตน้ามันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว 034-823205
peggingduck@hotmail.com
นาน้ามันใช้แล้วและตัวทาละลายใช้แล้ว มา
ผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนากลับมา
034-866046
ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ซ่อมและล้างถังบรรจุ
สารเคมีที่ใช้แล้ว
หลอมหล่อเศษและตะกรันอลูมิเนียม
035-559354
srihirung@yahoo.com
บดย่อยอิฐทนไฟเพื่อนากลับมาใช้ใหม่เป็น
02-3361117
วัตถุดิบ บดย่อยกระจก แก้ว คัดแยกสิ่งปฏิกูล

3-106-14/53สบ บ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จก.

สระบุรี

3-106-17/53สบ บ.ทีพีไอ โพลีน จก. (มหาชน)

สระบุรี

3-106-16/56สบ บจก.เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส

สระบุรี

3-106-1/46สบ

บ.เวสท์ รีโคเวอรี่ จก.

สระบุรี

3-106-1/52อน

บ.ชลธาร เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

อุทัยธานี

จ3-105-70/50อน บ.ชลธาร เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

อุทัยธานี

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
ทาความสะอาดถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่
ปนเปื้อนสารไม่อันตราย
ผลิตเชื้อเพลิง Refuse Derived Fuel (RDF)
036-339111
จากขยะมูลฝอยและของเสียที่ไม่อันตราย
ผลิตเชื้อเพลิง Refuse Derived Fuel (RDF)
036-339111
จากขยะมูลฝอยและของเสียที่ไม่อันตราย
ปรับปรุงน้ามันและสารละลายใช้แล้วเป็น
เชื้อเพลิง ทาเชื้อเพลิงทดแทนจาก
036-241119
น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทาละลายที่ใช้
แล้ว
ทาน้ามันผสมสีทาบ้านจากน้ามันใช้แล้ว ซ่อม
และล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทาละลาย นาตัวทา
ละลายใช้แล้วผ่านกรรมวิธีการทาง
081-9310214
อุตสาหกรรม เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและรีไซเคิลไส้กรอง
น้ามัน
นาน้ามันหล่อลื่นและตัวทาลายที่ใช้แล้วมา
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน นาน้ามันพืชและ
น้ามันสัตว์ที่ใช้แล้วมาผลิตไบโอดีเซล สกัด 085-3215626
โลหะมีค่าจากแผงวงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เงิน
ทองคาขาว ดีบุก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็น
085-3215626
ของเสียอันตราย

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
3-106-25/53นม บ.ไบโอซินเนอร์จี จก.

นครราชสีมา

3-106-34/48นม

บ.แคลกอน คาร์บอน (ปทท)จก.

นครราชสีมา

3-106-26/52ฉช

บ.บางกอกไทร์ รีไฟเนอร์ จก.

ฉะชิงเทรา

3-106-10/50ฉช

บ.ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จก.

ฉะเชิงเทรา

3-106-25/50ฉช

บ.รวยมหาศาล จก.

ฉะเชิงเทรา

3-106-8/53ปจ

บ.จีเอ็มไบโอเทค จก.

ปราจีนบุรี

ผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันพืชที่ใช้แล้ว
044-756932
นาถ่านกัมมัน์ ที่ไช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธีทาง
044-327553
อุตสาหกรรเพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

Supattra@calgon-carbon.com

ภำคตะวันออก
ผลิตน้ามันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
038-502200
หรือพลาสติกที่ใช้แล้ว
นากากตะกอนจากกระบวนการบาบัดน้าเสีย
ไปทาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ อิฐบล็อค สาร ปรับปรุงดิน เป็นต้น
กลั่นตัวทาละลายที่ใช้แล้วเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่ นากากสี กาว เรซิ่น และตัวทาละลายที่
ใช้แล้วมาผลิตเป็นสีกันสนิมเกรดบี นา
038-502240
น้ามันหล่อลื่นและตัวทาละลายที่ใช้แล้วมา
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ามันทาแบบ
ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่น และตัว
ทาละลายที่ใช้แล้ว ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์
ทาสารปรับปรุงดินจากกากอาหาร มูลสัตว์
037-218849
และกากตะกอนระบบบาบัดน้าเสียที่ไม่เป็น
ของเสียอันตราย ทาน้ามันไบโอดีเซลจาก
น้ามันพืชและน้ามันสัตว์ที่ใช้แล้ว

yui@fdcrecycle.com

3-106-24/56ปจ

บ.จีเอ็มไบโอเทค (กบินทร์บุรี) จก. ปราจีนบุรี

3-106-68/53ปจ

บ.ชัยอุดม รุ่งเรือง จก.

3-106-4/56ปจ

บ.ดับเบิ้ล เอ (1991) จก.(มหาชน) ปราจีนบุรี

3-106-70/53ปจ

บ.เอส.ที.พี.บราเดอร์ส กรุ๊ป จก.

น.106-1/2546ญหช.

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง
ชลบุรี
จก.

3-106-27/53ชบ

บ.ทีเคเอสพี ออย จก.

3-106-23/54ชบ

บ.ศูนย์รวบรวมวัสดุเพื่อการรีไซเคิล
ชลบุรี
จก.

ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

ชลบุรี

ทาสารปรับปรุงดินจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมอาหาร ทาวัสดุภัณฑ์ในการ
037-218849
ก่อสร้าง เช่น เสาปูน ท่อน้า อิฐบล็อก จากสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย เช่น ทรายหล่อแบบ ไส้ทราย
รีไซเคิลสีฝุ่น และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่
081-9290039
เป็นของเสียอันตราย
ปรับปรุงคุณภาพน้ามันที่ไช้แล้วเพื่อใช้เป็น
085-8352732
เชื้อเพลิงทดแทน
นาน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
081-4670531
ทดแทน น้ามันทาแบบ
รีไซเคิล (RECYCLE) เครื่องใช้สานักงานและ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (COPIER, PRINTER,
038-346173
FACSIMILE) และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่นและตัว
ทาละลายที่ใช้แล้ว ทาน้ามันทาแบบจาก
038-294031
น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
ทาเชื้อเพลิงทดแทน และเชื้อเพลิงสังเคราะห์
จากน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวทาละลายใช้
แล้ว นาวัสดุปนเปื้อนต่างๆ และกากตะกอน น้ามันมาทาเชื้อเพลิงผสม อัดไส้กรอง
น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว เพิ่มการประกอบกิจการ

3-106-45/47ชบ

บ.กวิน เอส.อินดัสทรี่ จก.

ชลบุรี

3-106-32/52ชบ

บ.เจซีซีบี บิสซิเนส จก.

ชลบุรี

น.106-1/2546ญหช.

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง
ชลบุรี
จก.

3-106-22/48ชบ

บ.มนตรี แทงค์ แอนด์ ทรัค เซอร์วิส
ชลบุรี
จก.

3-106-19/53ชบ

บ.ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จก.

ชลบุรี

3-106-12/56ชบ

บ.เฉินเฟย อินดัสเทรียล จก.

ชลบุรี

บาบัดและแยกเมอร์คิวรี่จากกากของเสียและ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
แยกเหล็กออกจากตะกรันเพื่อนากลับไปใช้
02-7095445
ใหม่
กลั่นน้ามันหล่อลืน่ ที่ใช้แล้วและตัวทาละลายที่
ใช้แล้ว ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทา
ละลาย ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลืน่
ใช้แล้ว ตัวทาละลายที่ใช้แล้ว น้าปนเปื้อน
jccbbusiness@hotmail.com
น้ามันและน้าหล่อเย็น (Coolant) ทาเชื้อเพลิง
ผสม(Blending) จากเศษผ้าปนเปื้อนน้ามัน
วัสดุดูดซับ กากตะกอนน้ามัน กากสีและกาก
กาว
รีไซเคิล (RECYCLE) เครื่องใช้สานักงานและ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (COPIER, PRINTER,
038-346173
FACSIMILE) และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ซ่อมแซม ตรวจสอบ และล้างถังเหล็กขนาด
02-7070820-3
ใหญ่ าถังเหล็กขนาดใหญ่ (ISO Tank)
ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
และตัวทาละลายที่ใช้แล้ว ซ่อมและล้างบรรจุ 082-2561322
ภัณฑ์ด้วยตัวทาละลาย
หลอมหล่อทองแดงจากกากตะกอนของเสียที่
038-158519
Chanya1728@hotmail.com
มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ

3-106-2/46ชบ

บ.ซีเค รีเจน ซิสเต็มส์ จก.

ชลบุรี

น.106-1/2556ญหช.

บ.มนตรีแทงค์แอนด์ทรัคเซอร์วิส
จก.
บ.เอ็นเนอร์ยีแอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จก.

3-106-36/52ชบ

บ.วรรณ สแคร๊พ จก.

3-106-6/56ชบ

บ.ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีนมิราเคิล จก. ชลบุรี

น.106-1/2555ญหช.

บ.มัตซึดะ ซังเกียว (ปทท) จก.

3-106-9/47ชบ

บ.เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่
ชลบุรี
จก.

3-106-22/48ชบ

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

ชลบุรี

นาถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาฟื้นฟู
สภาพเพื่อใช้งานใหม่ (Regeneration of 038-472692
tananachai.k@hotmail.com
spent Activated Carbon)
ซ่อมแซม ตรวจสอบ และล้างถังเหล็กขนาด
02-7070820-3
ใหญ่ าถังเหล็กขนาดใหญ่ (ISO Tank)
ทาเชื้อเพลิงผสมจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
038-190670
แล้วที่เป็นของแข็งและของเหลว
หลอมหล่อเศษและตะกรันโลหะ (Scrap and
038-110529
onescrapthai@yahoo.com
Dross)
ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
และตัวทาละลายใช้แล้วทาเชื้อเพลิงผสมจาก
สิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนน้ามัน
เช่น เศษผ้า ไส้กรองน้ามัน น้ายาหล่อเย็น
กากตะกอนน้า กากสี กากกาว เป็นต้น ทา น้ามันทาแบบ ซ่อมแซมและล้างบรรจุภัณฑ์
ต้มกลั่นตัวทาละลาย และคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เช่น กระดาษ พลาสติก เป็นต้น
สะสม คัดแยก รีไซเคิล บดย่อย เศษวัสดุ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ 038-345327-9 nopadol-k@matsuda-sangyo.co.th
สารกึ่งตัวนาอิเล็กทรอนิกส์
นาตัวทาละลายและน้ามันใช้แล้วมาผ่าน
กรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนากลับไปใช้
038-263579-11
ประโยชน์ใหม่ ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนและซ่อม
และล้างถังบรรจุสารเคมี

3-106-11/56รย

บ.กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมเนจ
เม้นท์ จก.

ระยอง

3-106-33/54รย

บ.กวิน เอส.อินดัสทรี่ จก.

ระยอง

3-106-48/51รย

บ. เอส.พี.เคมีคอลแอนด์อีควิปเมนท์
ระยอง
จก.

3-106-47/51รย

บ.อาร์สโก้ เมทัล (ปทท) จก.

ระยอง

3-106-1/46รย

บ.เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จก.

ระยอง

3-106-3/45รย

หจก.วริศโลหะกิจ

ระยอง

3-106-2/45รย

บ.ระยอง เวสท์ แมนเนจเม้นท์
แอนด์รีไซเคิล จก.

ระยอง

3-106-35/51รย

โรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็น
น้ามันดิบ

ระยอง

ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทาละลาย
นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งในสภาพ
ของแข็งและของเหลวมาผลิตเชื้อเพลิงผสม 038-221868
(Blending) นาน้ามันใช้แล้วและตัวทาละลาย
ใช้แล้วมาผลิตเชื้อเพลิงทดแทน
นาตะกรันจากเตาหลอมเหล็กที่ไม่เป็นของเสีย
อันตรายมาผ่านกรรมวิธีบดย่อย เพื่อนา
02-7095445
กลับมาใช้ประโยชน์และเป็นวัตถุดิบทดแทนใน
การก่อสร้าง
นาเศษพลาสติกที่ใช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม โดยวิธีการล้าง บด
ย่อย และหลอม เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ 038-606331-2
ใหม่เป็นเศษพลาสติกบด เม็ดพลาสติกเกรดบี
และของใช้ที่ทาจากพลาสติก
บริการคัดแยกโลหะจากกากอุตสาหกรรม
038-643000
เหล็ก ด้วยการทุบย่อยบดคัดแยก
081-8016233
ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปิโตรเลียมและ
สารละลายเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและน้ามัน 038-637815-6
ทาแบบ
นาตัวทาละลายที่ใช้งานแล้วมาผ่าน
038-637815-6
กระบวนการเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
รีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นน้ามันดิบด้วย
กระบวนการ Depolymerization (Catalytic Pyrolysis)

ภำคตะวันตก
3-106-1/46พบ

บ.ไทย ซี ซิง จก.

เพชรบุรี

3-106-35/52รบ
น.106-1/2552นรบ.
3-106-35/52รบ
ภำคใต้

เอว่า ราชบุรี

ราชบุรี

3-106-15/54สข

บ.โปรเกรสอินเตอร์เคม (ปทท) จก. ราชบุรี
บ.ไวท์แอนด์ไบรท์ เพาเวอร์ จก.

หจก.บุรีรัมย์ เซอร์วิส

ราชบุรี

สงขลา

กลั่นทินเนอร์หรือตัวทาละลายที่ใช้งานแล้ว
032-565188-190
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว 032-226013
รีไซเคิลน้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ามันเตา
032-375891
ปนเปื้อน และยางหรือพลาสติกใช้แล้ว
ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว 032-226013
ทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่นและตัว
ทาละลายที่ใช้แล้ว ทาเชื้อเพลิงผสมจากเศษ
ผ้าปนเปื้อนน้ามัน วัสดุดูดซับและกากตะกอน
น้ามัน บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
074-536814
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วย
ตัวทาละลาย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มี
การแปรสภาพ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

