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สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 4 และระดับ 5 ประจำปี 2562
ระดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
จังหวัด
เลขทะเบียนโรงงำน
5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนภูมิพล ตาก
3-88-1/40ตก
5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
สุราษฎร์ธานี
3-88-1/40สฎ
5 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ้ากัด (มหาชน)
ระยอง
น.42(1)-5/2549-ญหอ.
5 บริษัท ไทยพีเจ้น จ้ากัด
สมุทรปราการ
3-52(4)-7/34สป
5 บริษัท จีซี ไกลคอล จ้ากัด (โรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอ ระยอง
น.42(1)-3/2547-ญหอ.
ทธิลีนไกลคอล)
5 บริษัท จีซี ไกลคอล จ้ากัด (โรงงานผลิตเอทานอลเอมีน)
ระยอง
น.42(1)-1/2550-นหอ.
5 บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จ้ากัด
ระยอง
น.42(1)-4/2536-ญนพ.
5 บริษัท จีซ-ี เอ็ม พีทีเอ จำกัด
ระยอง
น.42(1)-6/2541-ญหอ.
5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ้ากัด
สระบุรี
3-57(1)-1/15สบ
5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ้ากัด
สระบุรี
เหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ้ากัด
สระบุรี
เหมืองหินปูน
5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ้ากัด โรงงานเขาวง
สระบุรี
3-57(1)-4/35สบ
5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ้ากัด โรงงานท่าหลวง
สระบุรี
3-57(1)-1/41สบ
5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ้ากัด
นครศรีธรรมราช 3-57(1)-1/15นศ
5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ้ากัด
นครศรีธรรมราช เหมืองหินปูน
5 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 11 โรงโอ ระยอง
น.42(1)-2/2549-ญผด.
เลฟินส์ 3 (โรงงานอีเทนแครกเกอร์, โรงงานแอลดีพีอ,ี โรงงาน
แอลแอลดีพีอ)ี
5 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 12 โรง ระยอง
น.42(1)-6/2537-ญนพ.
โพลิเอทิลีน
5 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 โรงโอ ระยอง
น.42(1)-27/2535-ญนพ.
เลฟินส์ 1 (โรงงานโอเลฟินส์, โรงงานโพลิเอทิลีน, หน่วยผลิตไฟฟ้า)

19

5

20

5

21

5

22

5

23
24

5
5

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 3 โรงโอ
เลฟินส์ 2
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 4 โรงอะ
โรเมติกส์ 1
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 5 โรงอะ
โรเมติกส์ 2
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 8 คลัง
ส้ารองอะโรเมติกส์
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ้ากัด (โรงงานผลิตสารบิสฟีนอล เอ)
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ้ากัด (โรงงานผลิตสารฟีนอล)

ระยอง

น.42(1)-10/2536-ญนพ.

ระยอง

น.42(1)-14/2537-ญนพ.

ระยอง

น.42(1)-4/2549-ญอล.

ระยอง

น.42(2)-1/2537-ญนพ.

ระยอง
ระยอง

น.42(1)-4/2551-ญหอ.
น.42(1)-2/2548-ญหอ.
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ลำดับ
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สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 4 และระดับ 5 ประจำปี 2562
ระดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
จังหวัด
เลขทะเบียนโรงงำน
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ นนทบุรี
3-88-143/56นบ
2
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนท่าทุ่งนา
กาญจนบุรี
3-88-2/40กจ
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ
กาญจนบุรี
3-88-1/40กจ
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
กาญจนบุรี
3-88-3/40กจ
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
อุตรดิตถ์
3-88-1/40อต
4 บริษัท กระเบืองหลังคาซีแพค จ้ากัด (โรงงานนครราชสีมา)
นครราชสีมา
3-58(1)-161/54นม
4 บริษัท กระเบืองหลังคาซีแพค จ้ากัด
ชลบุรี
3-58(1)-6/33ชบ
4 บริษัท กระเบื้องหลังคำซีแพค จำกัด โรงงำนขอนแก่น
ขอนแก่น
3-58(1)-2/39ขก
4 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ้ากัด สาขา 2
ระยอง
น.42(1)-2/2554-ญนพ.
4 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จ้ากัด
สระบุรี
น.88-1/2552-นนค.
4 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จ้ากัด
สระบุรี
น.88-2/2552-นนค.
4 บริษัท กิฟฟำรีน สกำยไลน์ แลบบอรำทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ปทุมธำนี
3-46(1)-1/50ปท
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด
บริษัท คูโบต้ำ เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้ำ จำกัด
บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ้ากัด
บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอิสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ้ากัด
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ้ากัด
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงำนเวลโกรว์
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงำนบำงปะกง
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงำนสำโรง
บริษัท แดรี่โฮม จ้ากัด
บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด โรงงานเกตเวย์
บริษัท ถิรไทย จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ท่อน้ำสำกล จำกัด
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ้ากัด

สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
สมุทรปรำกำร
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี

น.72-1/2533-ญนป.
3-65-4/55ฉช
น.42(1)-5/2538-ญนพ.
3-71-11/24
ส3-73-1/31ปท
จ3-70-5/38สป
3-4(3)-3/25
3-52(2)-1/53อด
น.72-1/2541-ญอน.
น.42(1)-4/2554-ญอซ.
น.42(1)-6/2536-ญนพ.
น.77(2)-1/2546-ญวก.
น.78(2)-3/2538-ญอน.
3-77(2)-2/41สป
จ2-5(1)-1/44นม
น.77(2)-1/2556-นกว.
น.77(2)-8/2553-นอน.
น.77(1)-1/2537-ญกว.
น.71-1/2558-นนป.
3-58(5)-1/36
3-20(2)-1/40ปจ
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ลำดับ
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สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 4 และระดับ 5 ประจำปี 2562
ระดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
จังหวัด
เลขทะเบียนโรงงำน
4 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ้ากัด
ปราจีนบุรี
จ3-9(4)-5/48ปจ
4 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โรงงำนบำงนำ สมุทรปราการ
3-45(1)-2/32สป

60
61
62
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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บริษัท เทยิน คอร์ด (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ้ากัด
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ้ากัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ้ากัด
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ้ากัด
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท น้าตาลทรายขาวเริ่มอุดม จ้ากัด
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
บริษัท นิคเคสยำมอลูมิเนียม จำกัด
บริษัท นิว ไบโอดีเซล จ้ากัด
บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟำ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางจากโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ้ากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ปรำจีนบุรี
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ้ากัด
บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้าเย็น จ้ากัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ้ากัด (โรงงานล้าปาง-แจ้ห่ม)

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ปทุมธานี
นครราชสีมา
อุดรธานี
สมุทรปรำกำร
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
ระยอง
บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ
ล้าปาง

ข3-26(1)-1/40อย
3-43(1)-1/42อย
3-43(1)-1/18สป
3-53(4)-6/24สป
3-88-36/56สป
น.42(2)-1/2536-ญทร.
น.42(2)-1/2549-ญทร.
ข3-53(1)-1/39รย
3-47(1)-7/47ปท
ศ3-11(3)-1/39นม
3-11(3)-2/13อด
3-7(4)-1/15สป
น.53(6)-3/2555-นอน.
3-42(1)-3/51สฎ
น.64(5)-1/2541-ญอบ.
3-88(1)-11/57บร
3-38(1)-1/48ปจ
3-40(2)-1/32สป
3-19(2)-1/37อย
3-9(4)-3/56อย
3-88-3/49สป
จ3-58(1)-125/56ลป

82
83

4
4

สมุทรปราการ
ปทุมธานี

3-13(2)-2/30สป
จ3-58(1)-223/57ปท

84

4

ปทุมธานี

3-71-1/32ปท

85
86
87

4
4
4

บริษัท พรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) โรงงานพรีคาสท์นว
นคร
บริษัท พำนำโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) สาขาที่ 7
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ้ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
จ้ากัด

ระยอง
ระยอง
ชลบุรี

3-89-1/33รย
น.42(1)-1/2551-ญหอ.
น.71-5/2540-ญอน.
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ลำดับ
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สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 4 และระดับ 5 ประจำปี 2562
ระดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
จังหวัด
เลขทะเบียนโรงงำน
4 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ้ากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร 3-59-2/37
4 บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ล้าพูน
น.72-1/2532-นนน.
4 บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จ้ากัด
ปทุมธานี
จ3-61-9/47ปท
4 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ้ากัด (มหาชน)
สุโขทัย
3-89-14/56สท
4 บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จ้ากัด
นครปฐม
3-16-2/36นฐ
4 บริษัท เรืองสิริวรรณ จ้ากัด
อุดรธานี
3-88-7/55อด
4 บริษัท โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด
สระบุรี
ข3-72-10/56สบ
4 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน)
ฉะเชิงเทรา
น.89-2/2537-ญวก.
4 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จ้ากัด
ระยอง
น.89-1/2545-ญนพ.
4 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ้ากัด
ชลบุรี
3-47(3)-12/60ชบ
4 บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จ้ากัด
สมุทรสาคร
จ3-83-1/46สค
4 บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ชลบุรี
น.69-3/2554-ญนฉ.
4 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ้ากัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
ส3-62-2/2529สป
4 บริษัท สกำยไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ปทุมธำนี
จ3-8(1)-1/51ปท
4 บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จ้ากัด
นครราชสีมา
3-89-4/53นม
4 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ้ากัด
นครราชสีมา
3-9(2)-4/20นม
4 บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ้ากัด
ระยอง
น.42(1)-6/2551-ญอซ.
4 บริษัท สยำมเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด
ระยอง
ข3-101-1/41รย
4 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ้ากัด
ระยอง
น.42(1)-11/2541-ญนพ.
4 บริษัท สยำมไฟเบอร์กลำส
สระบุรี
ข3-54-3/51สบ
4 บริษัท สยามฟูรูกาวา จ้ากัด
สระบุรี
ข3-74(5)-2/49สบ
4 บริษัท สยำมอุตสำหกรรมและกำรผลิต จำกัด
กรุงเทพมหำนคร 3-74(3)-6/29
4 บริษัท สหกิจวิศำล จำกัด
สระบุรี
3-52(4)-1/33สบ
4 บริษัท แสตนดำร์ด แคน จำกัด
สมุทรปราการ
3-64(1)-5/32สป
4 บริษัท แสตนดำร์ด แคน จำกัด
สมุทรปราการ
จ3-64(1)-17/56สป
4 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ้ากัด
ระยอง
น.59-1/2537-ญนพ.
4 บริษัท อดิตยำ เบอร์ล่ำ เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยอง
น.42(1)-5/2540-ญหอ.
4 บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ฉะเชิงเทรา
น.77(2)-3/2546-ญวก.
4 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ้ากัด
สระบุรี
น.13(2)-2/2546-ญนค.
4 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ้ากัด โรงงานปทุมธานี
ปทุมธานี
ส3-15(1)-1/29ปท

118

4

บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงำนพระประแดง สมุทรปรำกำร

3-13(2)-1/14สป

119

4

บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงำนพระประแดง สมุทรปรำกำร

จ3-11(5)-1/45สป
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ลำดับ
120

สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 4 และระดับ 5 ประจำปี 2562
ระดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
จังหวัด
เลขทะเบียนโรงงำน
4 บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงำนพระประแดง สมุทรปรำกำร
จ3-12(2)-1/45สป

121

4

บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงำนพระประแดง สมุทรปรำกำร

3-13(2)-1/22สป

122
123

4
4

บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงำนอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ 3-13(2)-7/49อย
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด (โรงงานเบอร์ด)ี สระบุรี
น.12(2)-1/2550-ญนค.

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
บริษัท อิวอนิกไทย ไทย แอโรซิล จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมท้าเครื่องแก้วไทย จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงำนโรจนะ)
บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงำนบ้ำนหว้ำ)
บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงำนอยุธยำ)
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ้ากัด
บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท เอสเซนทรา จ้ากัด
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ้ากัด (มหาชน) (โรงงานหนองแค 1)

ชลบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี

น.106-1/2556-ญหช.
น.42(1)-6/2545-ญอซ.
3-54-7/33สป
ข3-69-1/39อย
น.72-1/2558-นบว.
3-72-1/25อย
น.42(1)-9/2549-ญอซ.
น.52(4)-2/2546-ญวก.
3-87(4)-1/55
3-55-1/39สบ

134
135
136
137

4
4
4
4

ระยอง
ระยอง
สมุทรสาคร
ระยอง

น.89-4/2542-ญนพ.
3-52(4)-3/45รย
3-39-15/50สค
ข3-48(2)-3/59รย

138
139

4
4

บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัด
บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ้ากัด
บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์เคมีใน
ระดับนาโน
บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหำชน)
บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหำชน)

ลำพูน
ลำพูน

น.83-2/2536 นนน.
จ3-72-20/56ลพ

หมายเหตุ ระดับที่ 4 จ้านวน 115 ราย
ระดับที่ 5 จ้านวน 24 ราย
รวม 139 ราย
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