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บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง  จํากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่

จ3-105-70/51ชบ (20200007025515) และทะเบียนโรงงานเลขที่  3-106-24/51ชบ

(10200002425514) ให้บรกิารด้านสิง่แวดล้อม บรกิารจดัทําระบบมาตรฐาน และให้

คําปรึกษาด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม บริการรับกําจัดกากของเสีย

อุตสาหกรรม ทัง้ประเภทของเสยีอนัตรายและไม่อนัตราย พรอ้มทัง้มรีถขนส่งของเสยี

อันตรายเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ประกอบกิจการทํา

เชือ้เพลงิผสม น้ํามนัทาแบบ กลัน่ตวัทาํละลาย ผลติสเีกรดบี ซ่อมและลา้งถงับรรจุภณัฑ์
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Transportation

03
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Consultant
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• บริการกาํจดัและบาํบดั กากของเสยีอุตสาหกรรม ทัง้ของเสยีอนัตราย (Hazardous Waste) 

และของเสยีไมอ่นัตราย (Non-Hazardous Waste) โดยการรไีซเคลิ และการทําเชือ้เพลงิผสมให้

กลายเป็นพลงังานทดแทน หรอืเชือ้เพลงิทดแทนสาํหรบัเตาเผาปนูซเีมนต์ (Co - processing in 

cement kiln technology)

• การทาํเช้ือเพลิงผสมประเภทของแขง็ อาทเิชน่ เศษผา้ปนเป้ือน วสัดุปนเป้ือน ถุงมอืปนเป้ือน 

เป็นตน้

• ผลิตน้ํามนัเช้ือเพลิงทดแทน

• กลัน่ตวัทาํละลาย

• ผลิตน้ํามนัทาแบบ

หอกลัน่ การทาํเชือ้เพลงิผสมของเหลว

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัทาแบบ น้ํามนัอเนกประสงค์น้ํามนัหยอดโซ่



บริษทั เอเค เมคานิคอล แอนด ์รีไซคลิง จาํกดั

AK Mechanical and Recycling Co., Ltd.

ประเภทรถขนส่งกากอุตสาหกรรม

• บริการรถขนส่งกากอตุสาหกรรม เป็นการใหบ้รกิารรบักากของเสยีจากโรงงานลูกคา้ไปยงั

ศูนย์กําจดักากอุตสาหกรรมตามกฎหมายกําหนด โดยบรษิัทฯ มรีถขนส่งซึ่งเป็นรถเฉพาะ

ประเภท ใหบ้รกิารตามลกัษณะทางกายภาพของกากของเสยีอุตสาหกรรมนัน้ ๆ

Roll Off Truck / Trailer

รถบรรทกุสามารถบรรทุกกากอุตสาหกรรมประเภทของแขง็หรอืบรรจุภณัฑ ์ซึ่งสามารถวางกล่อง

ลงกบัพืน้ได ้เพือ่สะดวกต่อการขนถ่ายกากอุตสาหกรรม โดยมทีัง้รปูแบบเดีย่วและรปูแบบพว่ง

รถบรรทกุของเสยีทีม่ลีกัษณะเป็นของเหลว มภีาชนะบรรจุมดิชดิ ป้องกนัการรัว่ไหลและการระเหย

ของสารละลาย โดยมทีัง้รปูแบบรถแทงคเ์ดีย่วขนาด 15 ลบ.ม. และรถแทงคพ์ว่งขนาด 30 ลบ.ม.

รถกระบะบรรทุกทีม่ขีนาดกะทดัรดั เหมาะกบัโรงงานทีม่ขีองเสยีขนส่งต่อเทีย่วสูงสุด 3 ตนั

หรอืมพีืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ไดน้้อย โดยมทีัง้รถบรรทุก 4 ลอ้แบบตู ้และรถบรรทุก 4 ลอ้แบบคอก

รถบรรทุก 6 ลอ้ตู ้สาํหรบับรรทุกของเสยีขนาดไมเ่กนิ 5 ตนั

Tanker Truck / Trailer

รถบรรทกุ 4 ล้อ

รถบรรทกุ 6 ล้อ

Roll Off เด่ียว Roll Off พ่วง Tanker

รถบรรทุก 6 ล้อ กระบะคอก กระบะตู้
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• บริการด้านการล้างทาํความสะอาด บ่อบําบดั แทง็คเ์กบ็วตัถุดบิ รางระบายน้ํา ทัง้แบบเปิด

และอบัอากาศ ดว้ยเครือ่งมอืทีท่นัสมยัและไดม้าตรฐานพรอ้มทัง้บุคคลากรทีม่ปีระสบการณ์และ

ผา่นการอบรมสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยั

• บริการจดัทาํระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม เชน่ มาตรฐานอุตสาหกรรมสเีขยีว 

ระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นต้น และบรกิารขึน้ทะเบยีนเป็นบุคลากรทางดา้นสิง่แวดล้อม 

(น้ํา อากาศ กากของเสยี)

บรกิารจดัทาํระบบ

มาตรฐาน ISO 14001

01 ระบบมาตรฐาน

อุตสาหกรรมสเีขยีว

02

บุคคลากร

ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

03 มาตรฐานกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (ยกระดบั)

04
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อบต.สระสีเ่หลีย่ม
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กรุงเทพมหานคร

ฉะเชงิเทรา แยกดอนสนีนท์ ถนนฉะเชิงเทรา – อ.พนัสนิคม แยกหวัไผ่
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