
 
 
 

คู่มือ ธนาคารขยะรีไซเคิล 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

 
 
 

“ธรรมศาสตร์รวมใจ    มหาวทิยาลัยใสสะอาด” 
 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 1,548 ไร่ มีบคุลากรและนกัศกึษา
ประมาณ 20,000 คน ซึง่ในจ านวนนีม้ีบคุลากรและนกัศกึษาที่พกัอยูภ่ายในมหาวิทยาลยั
ประมาณ 12,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคต จากการพฒันาอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้มี
ปัญหาเกิดขึน้หลายด้าน ปัญหาหนึ่งที่ส าคญัคือการจดัการขยะ 

จากการส ารวจในปี พ.ศ.2546 (ผ.ศ.อษุา วเิศษสมุน) พบวา่ปริมาณขยะทีเ่กิดขึน้โดย
เฉลีย่ 4.8 ตนั/วนั มีขยะรีไซเคิล 34% หรือประมาณ 1.632 ตนั/วนัและมีอตัราที่เพิ่มขึน้ 3.3% 
ตอ่ปี ซึง่หากมกีารจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ จะท าให้ลดภาระในการจดัการขยะและเป็นการ
สง่เสริมให้นกัศกึษาและบคุลากรในมหาวิทยาลยัมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาดงักลา่ว 

การตัง้ธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นแนวทางหนึง่ที่ก่อให้เกิดการคดัแยกขยะอยา่งเป็น
ระบบ โดยการน าขยะที่คดัแยกมาฝากธนาคารลกัษณะเดียวกบัธนาคารทัว่ไป ซึง่จะมีร้านรับซือ้
ของเกา่มารับซือ้ขยะจากธนาคารอีกทีหนึง่ รายได้ในการบริหารจดัการจากการก าหนดราคาที่
แตกตา่งของราคารับซือ้และราคาจ าหนา่ยให้กบัสมาชิก  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ ได้จดัท าความร่วมมือกบัสถาบนัการจดัการ
บรรจภุณัฑ์เพื่อสิง่แวดล้อม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยในการจดัตัง้ธนาคารขยะรีไซเคิล 
เพื่อก่อให้เกิดระบบบริหารการจดัการขยะรีไซเคิลที่มีประสทิธิภาพและปลกูฝังจิตส านกึที่ดีงาม
ให้กบันกัศกึษาในการจดัการขยะ และดแูลสิง่แวดล้อมโดย ได้เร่ิมโครงการเมื่อวนัท่ี 
29พฤศจิกายน 2549 
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1. เพื่อจดัระบบการจดัการขยะของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติให้มี
ประสทิธิภาพ 

2. เกิดทศันคติที่ดตีอ่การมีสว่นร่วมในการจดัการขยะรีไซเคิลของนกัศกึษาและ
บคุลากรตลอดจนหนว่ยงานตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยั 

3. เป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มและรายได้จากขยะรีไซเคิลให้กบันกัศกึษา บคุลากรและ
มหาวิทยาลยั 

4. ก่อให้เกิดนิสยัการออมขึน้ในกลุม่นกัศกึษาและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
บคุลากรท่ีมาด าเนินงานในธนาคารขยะรีไซเคิล  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จ านวน 9 คน 

ดงัในแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์การจัดตัง้ธนาคารขยะรีไซเคิล 
 

 
 

     โครงสร้างธนาคารขยะรีไซเคิล 
 

ผู้จดัการโครงการ 
1 คน 

 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

1 คน 
 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการขยะรับซือ้
ขยะและสมาชิก   1 คน 

 

เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลูและ
รับซือ้ขยะ 
2 คน 

 

เจ้าหน้าท่ีขนถ่ายและรับซือ้
ขยะ 4  คน 
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1. ผู้จัดการโครงการ มีหน้าที ่ก ากบัดแูลงานภายในธนาคารให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงนิ มีหน้าที่ให้บริการในด้านการฝาก-ถอนเงิน 

ระบบบญัชี และสรุปผลประกอบการของธนาคารประจ าวนั,เดือนและไตรมาส  
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการขยะรับซือ้ขยะและสมาชิก มีหน้าที่รับสมาชิกใหม่ รับแจ้ง

การรับซือ้ขยะจากหน่วยงาน ประสานงานกับร้านรับซือ้ขยะที่ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ดแูลเจ้าหน้าที่ขนถ่ายและรับซือ้ขยะ 

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรับซือ้ขยะ มีหน้าที่รับซือ้ขยะทุกวันท าการของ
ธนาคาร  บันทึกข้อมูลการน าฝากของสมาชิกและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการฝากขยะของ
สมาชิก เพื่อสรุปผลประกอบการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. เจ้าหน้าที่ขนถ่ายขยะและรับซือ้ขยะ มีหน้าที่ขนถ่ายขยะสว่นกลางไปยงัโรงพกั
ขยะเพื่อให้บริษัทเอกชนคดัแยกขยะ   รับซือ้ขยะจากหนว่ยงานท่ีแจ้งความประสงค์ขายขยะ 
รีไซเคิล พร้อมทัง้ตรวจสอบลกัษณะขยะที่หนว่ยงานน ามาฝากขาย ชัง่และจดน า้หนกัเพื่อให้
เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมลูท าใบน าฝากตอ่ไป  

 
 
 
 
ตัง้อยู ่ณ ส านกังานอาคารสถานที่ศนูย์รังสติ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
 
 

 
 
 
เปิดสปัดาห์ละ 2 ครัง้ 
ทกุวนัองัคาร เวลา 10.00 – 11.30 น. 
ทกุวนัพฤหสับดี เวลา 10.00 – 11.30 น. 
 
 
 
1. การคดัเลือกร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิลจะคดัเลือกรายที่เสนอราคาสงูที่สดุและต้องมี

การเปรียบเทียบราคากันอย่างน้อย 3 ราย ประมลูทกุ 1 เดือน และท าประกันราคาไว้ 1 เดือน 
เนื่องจากราคาจากร้านรับซือ้ของเก่าอาจมีการเปลีย่นแปลง  

2. ก าหนดให้มีการประกาศราคาที่หกั 10% ของแตล่ะรายการท่ีธนาคารขยะ เช่น
กระป๋องน า้อดัลม กิโลกรัมละ 40 บาท เมื่อหกั 10% แล้วต้องรับซือ้จากสมาชิกกิโลกรัมละ  
36 บาท เป็นต้น 

3. ติดประกาศราคารับซือ้ขยะรีไซเคิลก่อนธนาคารเปิดท าการอยา่งน้อย 3 วนัก่อนสิน้
เดือน เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกได้รับทราบก่อนน าขยะรีไซเคิลมาฝาก 

 
 
  
ตัง้อยูท่ี่โรงพกัขยะของมหาวิทยาลยั  
 
 
 

สถานที่รวบรวมและคัดแยกขยะรีไซเคิล 
  

สถานที่ตัง้ธนาคารขยะรีไซเคลิ 
 

 

การคัดเลือกร้านรับซือ้และก าหนดราคา 

 

เวลาเปิด-ปิดธนาคารขยะรีไซเคิล 
 

หน้าที่ของบุคลากรของธนาคารขยะรีไซเคิล 
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สมาชกิของธนาคาร มี 4 ประเภท 
1. นกัศกึษา มธ.   2. ชมรม/กลุม่กิจกรรม 
3. หนว่ยงาน/คณะใน มธ.   4. หนว่ยงานท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี มธ. 
การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 
นกัศกึษาที่มคีวามสนใจและต้องการจะเป็นสมาชิกของธนาคารรีไซเคิลให้มาขอใบ

สมคัรสมาชิก จากนัน้ให้กรอกรายละเอียดตา่งๆ ลงใบสมคัรให้ครบถ้วน แล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่
ธนาคารเพื่อท าการบนัทกึเลขที่ของสมาชิกใหมแ่ละจดัท าสมดุคูฝ่าก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. สมาชิกน าวสัดรีุไซเคิลท่ีต้องการฝากมาพร้อมสมดุคูฝ่าก ในวนัท าการของธนาคาร

แล้วกรอกรายละเอียดที่ต้องการฝากลงในใบน าฝาก จากนัน้ยื่นให้เจ้าหน้าทีธ่นาคาร 
 

              สมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล 
 

 
 
 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
Thammasat University, Rangsit Campus 

สมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล 

ช่ือบัญชี Account Name 

 
เลขที่บัญชี  Account No. ลายมือช่ือ Signature 

ว.ด.ป. รายการ จ านวน 
(กก.) 

ฝาก 
(บาท) 

ถอน 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ลงช่ือ 
จนท. 

       
       
       

 

การฝากมีเง่ือนไขดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนในการรับฝากขยะรีไซเคิล 
 

1. น าสมดุคูฝ่ากมาด้วยทกุครัง้ 
2. สิทธ์ิตามบญัชีเงินฝากไมส่ามารถโอนหรือน าไปเป็นหลกัประกนัแกผู่้ อ่ืน  
3. เปิดบญัชีครัง้แรก ต้องมียอดฝากไม่ต ่ากว่า 1 กิโลกรัม และจะถอนเงินได้ในครัง้ถัดไป 
4. หากขาดการติดตอ่หลงัจบการศกึษาเกินกวา่ 3 เดือน ถือวา่เจ้าของบญัชีประสงค์ที่จะมอบเงินที่คงเหลือ
ทัง้หมดใหกับัโครงการบริหารจดัการขยะ มธ. 

สมาชิก 

เลขที่บญัชี ........../........... 
                              
 

ใบสมคัรสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 

 นกัศกึษา มธ.    ชมรม/กลุม่กิจกรรม  หน่วยงานของ มธ. และหน่วยงานที่อยูใ่นพืน้ที่ มธ.         
ชื่อ-สกลุ     .......................................................เลขทะเบียนนกัศกึษา.................................................. 
เพศ    ชาย    หญิง    บตัรประชาชนเลขที่ ................................................................................... 
สญัชาติ .................................เชือ้ชาติ .................................ศาสนา..................................................... 
หน่วยงาน/คณะ/ชมรม/กลุม่ .............................................ภาควิชา........................................................ 
ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ ....................................................................................................................... 
.........................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................. 
โทรศพัท์ (บ้าน).........................................................มือถือ.................................................................. 
อีเมลล์ ................................................................................................................................................. 
ลงชื่อ........................................                                            ลงชื่อ.............................................. 
        (                                      ) 
 ผู้สมคัรสมาชิกธนาคาร/ผู้ มีสิทธิถอนเงิน                                   เจ้าหน้าที่ธนาคารฝ่ายสมาชิก 
     .........../............../...............                                                       .........../............../............... 
TUR-MEMBER/Rev.00 
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ใบน าฝาก    
                                        
เลขที่บัญชี ....01-0049....................................วันที่......29.....พฤศจิกายน......2559......................... 
ช่ือบัญชี ...นายรักชาติ......ยอดประหยัด........................................ 

รายการ จ านวน 
(กิโลกรัม) 

ราคา /หน่วย 
(บาท) 

รวมเงนิ (บาท) 

ขวดน า้พลาสติก 1   

กระป๋องน า้อัดลม 1   

รวมเป็นเงนิ  
    
ยอดเงนิเป็นตัวอักษร  
ลงช่ือผู้ฝาก...นายรักชาติ   ยอดประหยัด...........ลงช่ือผู้ รับฝา...นางสาวมัธยัสถ์...อดออม................ 
TUR-DEPOSIT/Rev.00 

 

2. เจ้าหน้าที่ธนาคารฝ่ายบญัชีและการเงินจะท าการตรวจสอบวสัดรีุไซเคิลท่ีสมาชิก
น ามาฝากเพื่อป้องกนัการปนเปือ้นของวสัดปุระเภทอื่น และท าการชัง่น า้หนกัพร้อมทัง้บนัทกึ
รายการและตวัเลขลงในใบน าฝากและสมดุคูฝ่าก โดยให้สมาชิกดรูะหวา่งท าการชัง่น า้หนกัและ
การจดบนัทกึด้วย 

 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงินจะค านวณเงินโดยเปรียบเทียบกบัราคาประกาศ 

เขียนลงใบน าฝาก 
 
 
 
 
 

ใบน าฝาก 
 
เลขที่บัญชี ....01-0049....................................วันที่......29.....พฤศจิกายน......2559......................... 
ช่ือบัญชี ...นายรักชาติ......ยอดประหยัด........................................ 

รายการ จ านวน 
(กิโลกรัม) 

ราคา /หน่วย 
(บาท) 

รวมเงนิ 
(บาท) 

ขวดน า้พลาสติก 1 16 16 

กระป๋องน า้อัดลม 1 36 36 

รวมเป็นเงนิ 52 

ยอดเงนิเป็นตัวอักษร ห้าสิบสองบาทถ้วน 

ลงช่ือผู้ฝาก...นายรักชาติ......ยอดประหยัด......ลงช่ือผู้ รับฝาก.....นางสาวมัธยัสถ์...อดออม.................. 
TUR-DEPOSIT/Rev.00 

 

 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงินลงบนัทกึการรับฝากวสัดรีุไซเคลิตามแบบฟอร์ม 

TUR-BALANCE/Rev.00 
บันทกึการรับฝากวัสดุรีไซเคิล (ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร) 

ประจ าเดือน.........พฤศจิกายน..........................พ.ศ....2549.......................... 

ล าดับ วันที่ 

ประเภท/น า้หนัก วัสดุที่รับฝาก (กก.)   
กระ 
ดาษ 

พลาสติก อลูมิ 
เนียม 

แก้ว กล่อง
เคร่ืองดื่

ม 

อ่ืน ๆ รวม 
(กก.) 

รวมเป็น
เงิน 
(บาท) 

1 29 
พ.ย.59 

- 1 1 - - - 2 52 

          
TUR-BALANCE/Rev.00 
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5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงินท าการบนัทกึข้อมลูลงในสมดุคูฝ่ากของสมาชิกเพื่อ
เป็นหลกัฐาน 

 
 

 
 

 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
Thammasat University, Rangsit Campus 

สมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล 

ช่ือบัญชี Account Name 
นายรักชาติ ยอดประหยัด 

เลขที่บัญชี  Account No. ..01-0049.. ลายมือช่ือSignature ..นายรักชาติ ยอดประหยัด.. 
ว.ด.ป. รายการ จ านวน 

(กก.) 
ฝาก 
(บาท) 

ถอน 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ลงช่ือ 
จนท. 

29 พ.ย. 59 002 2 52 - 52 น.ส.มัธยัสถ์ 

       
       

 
6. ผู้จดัการธนาคารท าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของใบน าฝากและบนัทกึการขาย

วสัดรีุไซเคิลแตล่ะวนั (ช่ือบญัชี รายการน าฝาก ราคาตอ่หนว่ยของวสัดรีุไซเคิลและการค านวณ
ราคารวมทัง้หมด) เพื่อให้ข้อมลูสอดคล้องกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. สมาชิกทีม่ีความประสงค์ที่จะถอนเงิน สามารถถอนได้หลงัการฝาก 1 สปัดาห์   
เมื่อธนาคารเปิดท าการอีกครัง้ ซึง่สมาชิกต้องน าสมดุคูฝ่าก บตัรประจ าตวันกัศกึษา มาโดย    
ใช้ประกอบกบัใบถอนเงิน 
 

ใบถอนเงนิ 
                                                 

เลขที่บัญชี .... 01-0049..........................วันที่......7.....ธันวาคม......2559......................... 

ช่ือบัญชี ...นายรักชาติ......ยอดประหยัด........................................ 

จ านวนเงนิที่ถอนเป็นตัวเลข 20 

ตัวอักษร ยี่สิบบาทถ้วน 

................................................                          .....นายรักชาติ...ยอดประหยัด... 
         ผู้ รับมอบอ านาจ                                        ลงช่ือเจ้าของบัญชี/ผู้ถอน 

.....นายรักชาติ...ยอดประหยัด..... 
ลงช่ือผู้ รับเงนิ 

TUR-WITHDRAW/Rev.00 
 

 2. เจ้าหน้าทีก่ารเงินตรวจสอบความเรียบร้อย และลงบนัทกึการถอนในสมดุคู่
ฝากและสง่ให้ผู้จดัการธนาคาร 
 3. ผู้จดัการธนาคารตรวจสอบความเรียบร้อย และอนมุตักิารถอน 
 4. เจ้าหน้าที่การเงินมอบเงินให้สมาชิกตามจ านวนที่ขอถอน 
 5. สมาชิกสามารถมอบอ านาจในการถอนเงินได้ ทัง้นีโ้ดยมอบอ านาจให้ผู้ใดมาถอน 
ต้องน าบตัรประชาชนตวัจริงหรือบตัรนกัศกึษาตวัจริงมาทกุครัง้ 

ขัน้ตอนในการถอนเงนิ 
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1. หลงัปิดท าการธนาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกน าใบสมคัรสมาชิกใหมม่าลงบนัทกึ
ในทะเบียนคมุสมาชิก  

ทะเบียนคุมสมาชกิธนาคารขยะรีไซเคิล 

เลขที่บญัช ี ชื่อ-สกลุ วนัแรกที่เปิด
บญัชี 

วนัที่ปิดบญัช ี หมายเหต ุ

01-0049 นายรักชาติ ยอดประหยัด 29 พ.ย. 59   
01-0090 น.ส.สุขใจ  รีไซเคิล 29 พ.ย. 59   

TUR-REGISTER/Rev.00 
 

 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงินเก็บใบฝาก-ถอนของสมาชิกแตล่ะรายเก็บเข้าแฟ้ม
เป็นหลกัฐาน  เพื่อป้องกนัการเกิดกรณีที่การฝาก – ถอนไมส่อดคล้องกบัสมดุคูฝ่าก 
 3. สรุปการน าฝาก - ถอนของสมาชิกแตล่ะวนัลงในแบบฟอร์มสรุปการน าฝาก 
 

สรุปการฝาก – ถอน 
เลขที่บญัชีสมาชิก.......................................................................................... 

นกัศกึษา...นายรักชาติ....ยอดประหยัด.....   กลุม่นกัศกึษา ................. 
      หน่วยงาน ....................                                หยว่ยงานที่อยูใ่นพืน้ที่ ................. 

ล าดบั วดป. ฝาก (บาท) ถอน (บาท) คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 29 พ.ย.59 60.00 - 60.00  
2 7 ธ.ค. 59 - 20.00 40.00  

TUR-STATUS/Rev.00 
  

4. หลงัจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสรุปในทะเบียนคมุสมาชิก สรุปการฝาก – ถอน บนัทกึ
การขายวสัดรีุไซเคิลและสรุปบญัชีรายรับ-จ่าย แล้ว ท าให้ทราบผลการด าเนินงานของธนาคาร  
ก าไร – ขาดทนุ และสรุปผลการด าเนินงานแตแ่ละเดือนรายงานแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
 
 
 
  

1. พนักงานจะรับซือ้ขยะรีไซเคิลตามเวลาที่ก าหนดและเมื่อได้รับแจ้งจาก
หนว่ยงานทางโทรศพัท์ โดยหนว่ยงานสามารถโทรแจ้งที่เบอร์ 1912,1913  
 2. เจ้าหน้าที่รับซือ้ขยะน ารถของร้านท่ีประมลูได้ไปยงัอาคารที่ตัง้หนว่ยงาน ตามที่
นดัหมาย  ท าการตรวจสอบความถกูต้องของประเภทขยะ  ท าการชัง่น า้หนกั จดรายการลง
ในแบบฟอร์มโดยมเีจ้าหน้าที่ของหนว่ยงาน/อาคาร อยูด้่วย  
  
ปริมาณขยะจากหนว่ยงาน 
 
หน่วยงาน...........งานธุรการ ......................... วนัท่ี................................................ 

ล าดบั รายการขยะ จ านวนกิโลกรัม รวมยอด 
1. ขวดน า้พลาสตกิ 10 10 5 4.5 1 30.5 
2. กระป๋องอลมูเินียม 1     1 
3.        

4.        
5.        

ผู้ชัง่น า้หนกั.......นายตวัอย่าง ดีเย่ียม............ 

(TUR-INDOOR/Rev.00) 
  

ขัน้ตอนการลงบันทกึรายวัน 

ขัน้ตอนการรับวัสดุรีไซเคิล 
จากหน่วยงาน 
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 3. เจ้าหน้าที่ รับซือ้ขยะกรอกรายละเอียดขยะในอาคารที่ได้แยกประเภทลงใน
แบบฟอร์มปริมาณขยะภายในอาคาร (TUR-INDOOR/Rev.00) ทกุครัง้และส าเนาให้เจ้าหน้าที่
ของหนว่ยงาน/อาคารเพื่อเก็บเป็นหลกัฐาน 1 ชดุ  

4. เมื่อสิน้สดุการท างานแตล่ะวนัแบบฟอร์มนีจ้ะถกูสง่ให้ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อ
ตรวจสอบและลงบญัชีสรุปการน าฝาก   
  
 
 
 

 
1เจ้าหน้าทีค่ดัแยกเปิดถงุแล้วเทขยะลงบนโต๊ะ เพื่อท าการคดัแยกขยะออกเป็นประ

ประเภท ได้แก่ กระดาษ พลาสตกิ อลมูิเนียม แก้ว กลอ่งเคร่ืองดื่ม โดยบนัทกึข้อมลูลงใน
แบบฟอร์ม TUR-SORTING/Rev.00 ให้ครบถ้วน    
 

  
 
 
 

กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
   
การสมคัรสมาชิก นกัศกึษาและหนว่ยงานตา่ง ๆ 

เปิดบญัชีกบัธนาคาร 
      TUR-MEMBER/Rev.00 
      สมดุคูฝ่าก 

   
การฝากธนาคาร 
 

สมาชิกที่ต้องการฝาก 

 เปิดบญัชี > 1 กก.และถอน
ได้ในครัง้ถดัไป 

 ยอดฝากทกุครัง้ > 1 กก. 

     TUR-DEPOSIT/Rev.00 
     สมดุคูฝ่าก 

   

การถอน 
 

สมาชิกที่ต้องการถอนเงิน 
สามารถถอนเงินได้ในเวลาท าการ
ของธนาคารขยะ* 

 กรอกแบบฟอร์มใบถอน 

 ยอดคงเหลือ > 20 บาท 

     TUR-WITHDRAW/Rev.00 
     สมดุคูฝ่าก 

   

การปิดบญัชี 
 

ปิดบญัชีได้เม่ือ 

 ถอนเงินทัง้หมด 

 ขาดการติดตอ่หลงัจบ
การศกึษาเกิน 3 เดือน 

    TUR-WITHDRAW/Rev.00 
    สมดุคูฝ่าก 

 
 

บันทกึการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล (ส าหรับโรงคัดแยกขยะ) 
 

ล า 
ดบั 

วดป. 

ประเภท/น า้หนกั วสัดท่ีุรับฝาก (กิโลกรัม) 
พลาสติก 

แก้ว 
กระ
ป๋อง 

กลอ่ง
เคร่ืองด่ื
ม 

กระดาษ อ่ืนๆ รวม 

ก.ก. 
หมาย
เหต ุใส ขาว

ขุน่ 

ขาว-
ด า 

สี หนงัสือ 
พิมพ์ 

1 29 
พ.ย.
59 

2.0 3.0 - 3.5 2.0 1.5 1.0 0.5 - 13.5  

2 29 
พ.ย.
59 

1.0 1.0 2.2 - 3.0 2.0 1.0 1.0 0.5 11.7  

TUR-SORTING-Rev.00 

ขัน้ตอนการลงบันทกึวัสดุ 
รีไซเคิลที่โรงคัดแยก 

 

กระบวนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิล 
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กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

การรับสมคัรสมาชิก เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสมาชิก 
รับสมคัรสมาชิก 

    TUR-MEMBER/Rev.00 
    สมดุคู่ฝาก 

   

การฝากธนาคาร 
 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรับซือ้ขยะตรวจสอบ
ลกัษณะขยะท่ีน ามาฝาก ชัง่น า้หนกั
และกรอกน า้หนกั ราคารับซือในใบน า
ฝาก 

   TUR-DEPOSIT/Rev.00 
 

   

 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและ 
การเงนิกรอกราคารับซือ้ใน 

สมดุคู่ฝาก 

   TUR-DEPOSIT/Rev.00 
   สมดุคู่ฝาก 

   

การถอนเงิน 
 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ตรวจสอบความถกูต้องในใบถอนเงิน 
และยอดคงเหลือในสรุปการฝาก-ถอน 

   TUR-WITHDRAW/Rev.00 
   สมดุคู่ฝาก 
   บนัทึกสรุปการฝาก-ถอน  

   

การปิดบญัช ี
 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ตรวจสอบความถกูต้องในใบถอนเงิน 
และยอดคงเหลือในสรุปการฝาก-ถอน 

   TUR-WITHDRAW/Rev.00 
   สมดุคู่ฝาก 
   บนัทึกสรุปการฝาก-ถอน 

   

การบนัทกึหลงัปิดท าการแตล่ะวนั เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 สรุปการฝาก-ถอน 

 Update ทะเบียนคมุ
สมาชิก 

 สรุปผลประกอบการส่งให้
ผู้จดัการธนาคารพจิารณา 

   บนัทึกสรุปการฝาก-ถอน 
   ทะเบียนคมุสมาชิก 
   สรุปผลประกอบการ 

 

 

 

กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

กรณีการรับแจ้งจากหน่วยงานและ
การรับซือ้ตามเวลาที่ก าหนด 

 

เจ้าหน้าท่ีธนาคารรับแจ้งทางโทรศพัท์
หรือตามเวลาท่ีก าหนด 

 

     

   
 
 

เจ้าหน้าท่ีน ารถไปยงัหนว่ยงานท่ีแจ้ง
พร้อมแบบฟอร์ม 

   TUR-INDOOR/Rev.00 

  
 

 

การรับซือ้ เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบและชัง่น า้หนกั
และกรอกน า้หนกัในแบบฟอร์ม 

   TUR-INDOOR/Rev.00 

   

 
 

 เจ้าหน้าท่ีให้ส าเนาแบบฟอร์มปริมาณ
ขยะให้แก่เจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานเพ่ือเก็บ
เป็นหลกัฐาน 

 ส่งต้นฉบบัให้ธนาคารขยะรีไซเคลิ 

 ส่งขยะให้ร้านรับซือ้ขยะ 

   สมดุคู่ฝาก 
   TUR-INDOOR/Rev.00 

   

การสง่มอบเอกสารให้ธนาคาร  เจ้าหน้าท่ีน าเอกสารแสดงปริมาณ
ขยะให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารรีไซเคลิทกุครัง้
หลงัการขนถ่าย เพ่ือลงในบญัชี 

 หนว่ยงานต้องน าสมดุมาลงกับ
ธนาคารในวนัท่ีธนาคารเปิดท าการ 

    TUR-INDOOR/Rev.00 
     TUR-DEPOSIT/Rev.00 
     สมดุคู่ฝาก 

   
การถอนเงินหรือปิดบญัชี ขอถอนเงินได้ ณ ท่ีท าการธนาคารใน

เวลาท่ีก าหนดของธนาคาร 
 

  สมดุคู่ฝาก 
  TUR-WITHDRAW/Rev.00    

กระบวนการรับขยะรีไซเคิลภายในธนาคาร 
กระบวนการรับขยะรีไซเคิลจากหน่วยงาน 
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กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
   
การขนถา่ยขยะประจ าวนั เจ้าหน้าที่ขนถ่ายขยะเก็บ 

ถงุขยะตามถงัขยะ 
แยกประเภททกุวนั 

  

   
   

 น าถงุขยะที่เก็บจากแตล่ะจดุ 
ไปโรงคดัแยกขยะเพ่ือให้

บริษัทเอกชนด าเนินการคดัแยก
ตอ่ไป 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
การคดัแยก บริษัทเอกชนคดัแยกขยะใน

สถานที่ที่ก าหนด 
      

   

การชัง่น า้หนกั เม่ือแยกประเภทขยะแล้วให้บริษัทกบั
เจ้าหน้าที่ธนาคารชัง่น า้หนกัขยะแต่
ละชนิดโดยแบง่เป็นกระดาษ 
พลาสติก แก้ว อลมิูเนียมกลอ่ง
เคร่ืองดื่มและบนัทกึน า้หนกัใน
แบบฟอร์ม  

   TUR-SORTING-Rev.00 

   

การสง่มอบเอกสารให้
ธนาคาร 

บริษัทสง่แบบฟอร์ม TUR-SORTING-
Rev.00 และในเสร็จรับเงิน ให้จนท.
ธนาคารขยะเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
บริษัทต้องน าสมดุมาลงกบัธนาคาร
ในวนัที่ธนาคารเปิดท าการ 

   TUR-SORTING-Rev.00  

   TUR-DEPOSIT/Rev.00 
   สมดุคูฝ่าก 

   

การถอนเงิน ขอถอนเงินได้ ณ ท่ีท าการธนาคารในเวลา
ท่ีก าหนดของธนาคาร 
 

  สมดุคู่ฝาก 
  TUR-WITHDRAW/Rev.00    

 
 

 

กระบวนการรับขยะรีไซเคิลภายนอกอาคาร 
 

กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่โรงคัดแยกและการรับซือ้ 
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ผู้จัดการธนาคารขยะจะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจากรายงานสรุปผล
ประกอบการของธนาคารประจ าวนัและประจ าเดือน โดยท าให้ทราบสถานะของธนาคารและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีย้ังทราบถึงความส าเร็จในการคดัแยกขยะที่
เกิดขึน้จากอาคารและตามจดุต่างๆ ที่วางถงั และหากเกิดปัญหา ก็จะสามารถแก้ปัญหาในจุด
นัน้ได้ทนัทว่งที 
 
 
 
 

1. เกิดระบบการจดัการขยะที่ดีและมีประสทิธิภาพในมหาวิทยาลยั 
2. นกัศกึษาและบคุลากรในมหาวิทยาลยัมีสว่นร่วมในการการคดัแยกขยะ 

และลดปัญหาด้านสิง่แวดล้อมของมหาวิทยาลยั 
3. สร้างรายได้และฝึกนิสยัการออมให้กบัผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากธนาคารขยะรีไซเคิล 

 

การติดตามผลและประเมินผล 
ธนาคารขยะรีไซเคลิ 


