คู่มือ ธนาคารขยะรีไซเคิล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต

“ธรรมศาสตร์ รวมใจ มหาวิทยาลัยใสสะอาด”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ 1,548 ไร่ มีบคุ ลากรและนักศึกษา
ประมาณ 20,000 คน ซึง่ ในจานวนนี ้มีบคุ ลากรและนักศึกษาที่พกั อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย
ประมาณ 12,000 คนและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอนาคต จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้ มี
ปั ญหาเกิดขึ ้นหลายด้ าน ปั ญหาหนึ่งที่สาคัญคือการจัดการขยะ
จากการสารวจในปี พ.ศ.2546 (ผ.ศ.อุษา วิเศษสุมน) พบว่าปริ มาณขยะทีเ่ กิดขึ ้นโดย
เฉลีย่ 4.8 ตัน/วัน มีขยะรี ไซเคิล 34% หรื อประมาณ 1.632 ตัน/วันและมีอตั ราที่เพิ่มขึ ้น 3.3%
ต่อปี ซึง่ หากมีการจัดการขยะอย่างเป็ นระบบ จะทาให้ ลดภาระในการจัดการขยะและเป็ นการ
ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาดังกล่าว
การตังธนาคารขยะรี
้
ไซเคิลเป็ นแนวทางหนึง่ ที่ก่อให้ เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็ น
ระบบ โดยการนาขยะที่คดั แยกมาฝากธนาคารลักษณะเดียวกับธนาคารทัว่ ไป ซึง่ จะมีร้านรับซื ้อ
ของเก่ามารับซื ้อขยะจากธนาคารอีกทีหนึง่ รายได้ ในการบริ หารจัดการจากการกาหนดราคาที่
แตกต่างของราคารับซื ้อและราคาจาหน่ายให้ กบั สมาชิก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ จดั ทาความร่วมมือกับสถาบันการจัดการ
บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิง่ แวดล้ อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตังธนาคารขยะรี
้
ไซเคิล
เพื่อก่อให้ เกิดระบบบริ หารการจัดการขยะรี ไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝั งจิตสานึกที่ดีงาม
ให้ กบั นักศึกษาในการจัดการขยะ
และดูแลสิง่ แวดล้ อมโดย
ได้ เริ่ มโครงการเมื่อวันที่
29พฤศจิกายน 2549
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วัตถุประสงค์ การจัดตัง้ ธนาคารขยะรีไซเคิล
1. เพื่อจัดระบบการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. เกิดทัศนคติที่ดตี อ่ การมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะรี ไซเคิลของนักศึกษาและ
บุคลากรตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
3. เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มและรายได้ จากขยะรี ไซเคิลให้ กบั นักศึกษา บุคลากรและ
มหาวิทยาลัย
4. ก่อให้ เกิดนิสยั การออมขึ ้นในกลุม่ นักศึกษาและผู้ที่เข้ าร่วมโครงการ

โครงสร้ างธนาคารขยะรีไซเคิล
บุคลากรที่มาดาเนินงานในธนาคารขยะรี ไซเคิล ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่จานวน 9 คน
ดังในแผน
ผู้จดั การโครงการ
1 คน

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน
1 คน

เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลและ
รับซื ้อขยะ
2 คน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดการขยะรับซื ้อ
ขยะและสมาชิก 1 คน

เจ้ าหน้ าที่ขนถ่ายและรับซื ้อ
ขยะ 4 คน
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หน้ าที่ของบุคลากรของธนาคารขยะรีไซเคิล

1. ผู้จัดการโครงการ มีหน้ าที่ กากับดูแลงานภายในธนาคารให้ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย
2. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้ าที่ให้ บริ การในด้ านการฝาก-ถอนเงิน
ระบบบัญชี และสรุปผลประกอบการของธนาคารประจาวัน,เดือนและไตรมาส
3. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดการขยะรับซือ้ ขยะและสมาชิก มีหน้ าที่รับสมาชิกใหม่ รับแจ้ ง
การรั บซื อ้ ขยะจากหน่ว ยงาน ประสานงานกับ ร้ านรั บ ซือ้ ขยะที่ท าสัญญากับมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ดูแลเจ้ าหน้ าที่ขนถ่ายและรับซื ้อขยะ
4. เจ้ าหน้ าที่ บันทึกข้ อมูลและรั บซือ้ ขยะ มีหน้ าที่รับซือ้ ขยะทุกวันทาการของ
ธนาคาร บันทึกข้ อมูลการนาฝากของสมาชิ กและเก็ บรวบรวมข้ อมูลสถิ ติการฝากขยะของ
สมาชิก เพื่อสรุปผลประกอบการให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. เจ้ าหน้ าที่ขนถ่ ายขยะและรั บซือ้ ขยะ มีหน้ าที่ขนถ่ายขยะส่วนกลางไปยังโรงพัก
ขยะเพื่อให้ บริ ษัทเอกชนคัดแยกขยะ รับซื ้อขยะจากหน่วยงานที่แจ้ งความประสงค์ขายขยะ
รี ไซเคิล พร้ อมทังตรวจสอบลั
้
กษณะขยะที่หน่วยงานนามาฝากขาย ชัง่ และจดน ้าหนักเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลทาใบนาฝากต่อไป

เวลาเปิ ด-ปิ ดธนาคารขยะรีไซเคิล
เปิ ดสัปดาห์ละ 2 ครัง้
ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 – 11.30 น.
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 11.30 น.
การคัดเลือกร้ านรับซือ้ และกาหนดราคา
1. การคัดเลือกร้ านรับซื ้อขยะรี ไซเคิล จะคัดเลือกรายที่เสนอราคาสูงที่สดุ และต้ องมี
การเปรี ยบเทียบราคากันอย่างน้ อย 3 ราย ประมูลทุก 1 เดือน และทาประกันราคาไว้ 1 เดือน
เนื่องจากราคาจากร้ านรับซื ้อของเก่าอาจมีการเปลีย่ นแปลง
2. กาหนดให้ มีการประกาศราคาที่หกั 10% ของแต่ละรายการที่ธนาคารขยะ เช่น
กระป๋ องน ้าอัดลม กิโลกรัมละ 40 บาท เมื่อหัก 10% แล้ วต้ องรับซื ้อจากสมาชิกกิโลกรัมละ
36 บาท เป็ นต้ น
3. ติดประกาศราคารับซื ้อขยะรี ไซเคิลก่อนธนาคารเปิ ดทาการอย่างน้ อย 3 วันก่อนสิ ้น
เดือน เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ สมาชิกได้ รับทราบก่อนนาขยะรี ไซเคิลมาฝาก
สถานที่รวบรวมและคัดแยกขยะรีไซเคิล

สถานที่ตงั ้ ธนาคารขยะรีไซเคิล
ตังอยู
้ ท่ ี่โรงพักขยะของมหาวิทยาลัย
ตังอยู
้ ่ ณ สานักงานอาคารสถานที่ศนู ย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ขัน้ ตอนในการรับฝากขยะรีไซเคิล

สมาชิก
สมาชิกของธนาคาร มี 4 ประเภท
1. นักศึกษา มธ.
2. ชมรม/กลุม่ กิจกรรม
3. หน่วยงาน/คณะใน มธ.
4. หน่วยงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ มธ.
การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล
นักศึกษาที่มคี วามสนใจและต้ องการจะเป็ นสมาชิกของธนาคารรี ไซเคิลให้ มาขอใบ
สมัครสมาชิก จากนันให้
้ กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงใบสมัครให้ ครบถ้ วน แล้ วยื่นให้ เจ้ าหน้ าที่
ธนาคารเพื่อทาการบันทึกเลขที่ของสมาชิกใหม่และจัดทาสมุดคูฝ่ าก

1. สมาชิกนาวัสดุรีไซเคิลที่ต้องการฝากมาพร้ อมสมุดคูฝ่ าก ในวันทาการของธนาคาร
แล้ วกรอกรายละเอียดที่ต้องการฝากลงในใบนาฝาก จากนันยื
้ ่นให้ เจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร
สมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
Thammasat University, Rangsit Campus
สมุดคู่ฝากธนาคารขยะรี ไซเคิล
ชื่อบัญชี Account Name

เลขที่บญ
ั ชี ........../...........
เลขที่บัญชี Account No.
ว.ด.ป.

ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล
 นักศึกษา มธ.  ชมรม/กลุม่ กิจกรรม  หน่วยงานของ มธ. และหน่วยงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ มธ.
ชื่อ-สกุล .......................................................เลขทะเบียนนักศึกษา..................................................
เพศ  ชาย  หญิง บัตรประชาชนเลขที่ ...................................................................................
สัญชาติ .................................เชื ้อชาติ .................................ศาสนา.....................................................
หน่วยงาน/คณะ/ชมรม/กลุม่ .............................................ภาควิชา........................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ .......................................................................................................................
.........................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................................
โทรศัพท์ (บ้ าน).........................................................มือถือ..................................................................
อีเมลล์ .................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................
ลงชื่อ..............................................
(
)
ผู้สมัครสมาชิกธนาคาร/ผู้มีสิทธิถอนเงิน
เจ้ าหน้ าที่ธนาคารฝ่ ายสมาชิก
.........../............../...............
.........../............../...............
TUR-MEMBER/Rev.00

รายการ

ลายมือชื่อ Signature
จานวน
(กก.)

ฝาก
(บาท)

ถอน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

ลงชื่อ
จนท.

การฝากมีเงื่อนไขดังนี ้
1. นาสมุดคูฝ่ ากมาด้ วยทุกครัง้
2. สิทธิ์ตามบัญชีเงินฝากไม่สามารถโอนหรือนาไปเป็ นหลักประกันแก่ผ้ อู ื่น
3. เปิ ดบัญชีครัง้ แรก ต้ องมียอดฝากไม่ ต่ากว่ า 1 กิโลกรัม และจะถอนเงินได้ ในครัง้ ถัดไป
4. หากขาดการติดต่อหลังจบการศึกษาเกินกว่า 3 เดือน ถือว่าเจ้ าของบัญชีประสงค์ที่จะมอบเงินที่คงเหลือ
ทังหมดใหั
้
กบั โครงการบริหารจัดการขยะ มธ.
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ใบนาฝาก

ใบนาฝาก

เลขที่บัญชี ....01-0049....................................วันที่......29.....พฤศจิกายน......2559.........................
ชื่อบัญชี ...นายรักชาติ......ยอดประหยัด........................................
รายการ
จานวน
ราคา /หน่ วย
รวมเงิน (บาท)
(กิโลกรัม)
(บาท)
ขวดนา้ พลาสติก
1
กระป๋องนา้ อัดลม
1
รวมเป็ นเงิน

เลขที่บัญชี ....01-0049....................................วันที่......29.....พฤศจิกายน......2559.........................
ชื่อบัญชี ...นายรักชาติ......ยอดประหยัด........................................
รายการ
จานวน
ราคา /หน่ วย
รวมเงิน
(กิโลกรัม)
(บาท)
(บาท)

ยอดเงินเป็ นตัวอักษร
ลงชื่อผู้ฝาก...นายรักชาติ ยอดประหยัด...........ลงชื่อผู้รับฝา...นางสาวมัธยัสถ์ ...อดออม................
TUR-DEPOSIT/Rev.00

2. เจ้ าหน้ าที่ธนาคารฝ่ ายบัญชีและการเงินจะทาการตรวจสอบวัสดุรีไซเคิลที่สมาชิก
นามาฝากเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นของวัสดุประเภทอื่น และทาการชัง่ น ้าหนักพร้ อมทังบั
้ นทึก
รายการและตัวเลขลงในใบนาฝากและสมุดคูฝ่ าก โดยให้ สมาชิกดูระหว่างทาการชัง่ น ้าหนักและ
การจดบันทึกด้ วย
3. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินจะคานวณเงินโดยเปรี ยบเทียบกับราคาประกาศ
เขียนลงใบนาฝาก

ขวดนา้ พลาสติก

1

16

16

กระป๋องนา้ อัดลม

1

36

36
รวมเป็ นเงิน 52

ยอดเงินเป็ นตัวอักษร
ห้ าสิบสองบาทถ้ วน
ลงชื่อผู้ฝาก...นายรักชาติ......ยอดประหยัด......ลงชื่อผู้รับฝาก.....นางสาวมัธยัสถ์ ...อดออม..................
TUR-DEPOSIT/Rev.00

4. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินลงบันทึกการรับฝากวัสดุรีไซเคิลตามแบบฟอร์ ม
TUR-BALANCE/Rev.00
บันทึกการรับฝากวัสดุรีไซเคิล (สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร)
ประจาเดือน.........พฤศจิกายน..........................พ.ศ....2549..........................
ประเภท/นา้ หนัก วัสดุท่รี ับฝาก (กก.)
ลาดับ

วันที่

1

29
พ.ย.59

กระ
ดาษ

พลาสติก

อลูมิ
เนียม

แก้ ว

กล่ อง
เครื่องดื่
ม

อื่น ๆ

รวม
(กก.)

รวมเป็ น
เงิน
(บาท)

-

1

1

-

-

-

2

52

TUR-BALANCE/Rev.00
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5. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินทาการบันทึกข้ อมูลลงในสมุดคูฝ่ ากของสมาชิกเพื่อ
เป็ นหลักฐาน

ขัน้ ตอนในการถอนเงิน
1. สมาชิกทีม่ ีความประสงค์ที่จะถอนเงิน สามารถถอนได้ หลังการฝาก 1 สัปดาห์
เมื่อธนาคารเปิ ดทาการอีกครัง้ ซึง่ สมาชิกต้ องนาสมุดคูฝ่ าก บัตรประจาตัวนักศึกษา มาโดย
ใช้ ประกอบกับใบถอนเงิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
Thammasat University, Rangsit Campus
สมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล
ชื่อบัญชี Account Name
นายรักชาติ ยอดประหยัด
เลขที่บัญชี Account No. ..01-0049..
ลายมือชื่อSignature ..นายรั กชาติ ยอดประหยัด..
ว.ด.ป.

รายการ

จานวน
(กก.)

ฝาก
(บาท)

ถอน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

ลงชื่อ
จนท.

29 พ.ย. 59

002

2

52

-

52

น.ส.มัธยัสถ์

6. ผู้จดั การธนาคารทาหน้ าทีต่ รวจสอบความถูกต้ องของใบนาฝากและบันทึกการขาย
วัสดุรีไซเคิลแต่ละวัน (ชื่อบัญชี รายการนาฝาก ราคาต่อหน่วยของวัสดุรีไซเคิลและการคานวณ
ราคารวมทังหมด)
้
เพื่อให้ ข้อมูลสอดคล้ องกัน

ใบถอนเงิน
เลขที่บัญชี .... 01-0049..........................วันที่......7.....ธันวาคม......2559.........................
ชื่อบัญชี ...นายรักชาติ......ยอดประหยัด........................................
จานวนเงินที่ถอนเป็ นตัวเลข
ตัวอักษร
................................................
ผู้รับมอบอานาจ

20

ยี่สิบบาทถ้ วน
.....นายรักชาติ...ยอดประหยัด...
ลงชื่อเจ้ าของบัญชี/ผู้ถอน
.....นายรักชาติ...ยอดประหยัด.....
ลงชื่อผู้รับเงิน

TUR-WITHDRAW/Rev.00

2. เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงินตรวจสอบความเรียบร้ อย และลงบันทึกการถอนในสมุดคู่
ฝากและส่งให้ ผ้ จู ดั การธนาคาร
3. ผู้จดั การธนาคารตรวจสอบความเรียบร้ อย และอนุมตั กิ ารถอน
4. เจ้ าหน้ าที่การเงินมอบเงินให้ สมาชิกตามจานวนที่ขอถอน
5. สมาชิกสามารถมอบอานาจในการถอนเงินได้ ทังนี
้ ้โดยมอบอานาจให้ ผ้ ใู ดมาถอน
ต้ องนาบัตรประชาชนตัวจริ งหรื อบัตรนักศึกษาตัวจริ งมาทุกครัง้
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4. หลังจากเจ้ าหน้ าที่ธนาคารสรุปในทะเบียนคุมสมาชิก สรุปการฝาก – ถอน บันทึก
การขายวัสดุรีไซเคิลและสรุปบัญชีรายรับ-จ่าย แล้ ว ทาให้ ทราบผลการดาเนินงานของธนาคาร
กาไร – ขาดทุน และสรุปผลการดาเนินงานแต่และเดือนรายงานแก่ผ้ บู ริ หารมหาวิทยาลัย

ขัน้ ตอนการลงบันทึกรายวัน
1. หลังปิ ดทาการธนาคาร เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสมาชิกนาใบสมัครสมาชิกใหม่มาลงบันทึก
ในทะเบียนคุมสมาชิก
ทะเบียนคุมสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล
เลขที่บญ
ั ชี
01-0049

ชื่อ-สกุล
นายรักชาติ ยอดประหยัด

01-0090
น.ส.สุขใจ รีไซเคิล
TUR-REGISTER/Rev.00

วันแรกที่เปิ ด
บัญชี
29 พ.ย. 59

วันที่ปิดบัญชี

หมายเหตุ

29 พ.ย. 59

2. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเก็บใบฝาก-ถอนของสมาชิกแต่ละรายเก็บเข้ าแฟ้ ม
เป็ นหลักฐาน เพื่อป้องกันการเกิดกรณีที่การฝาก – ถอนไม่สอดคล้ องกับสมุดคูฝ่ าก
3. สรุปการนาฝาก - ถอนของสมาชิกแต่ละวันลงในแบบฟอร์ มสรุปการนาฝาก
สรุ ปการฝาก – ถอน
เลขที่บญ
ั ชีสมาชิก..........................................................................................
นักศึกษา...นายรักชาติ....ยอดประหยัด.....  กลุม่ นักศึกษา .................
 หน่วยงาน ....................
 หย่วยงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ .................
ลาดับ
วดป.
ฝาก (บาท) ถอน (บาท)
คงเหลือ
หมายเหตุ
(บาท)
1
29 พ.ย.59
60.00
60.00
2
7 ธ.ค. 59
20.00
40.00
TUR-STATUS/Rev.00

ขัน้ ตอนการรับวัสดุรีไซเคิล
จากหน่ วยงาน
1. พนัก งานจะรั บ ซื อ้ ขยะรี ไ ซเคิ ล ตามเวลาที่ ก าหนดและเมื่ อ ได้ รั บ แจ้ งจาก
หน่วยงานทางโทรศัพท์ โดยหน่วยงานสามารถโทรแจ้ งที่เบอร์ 1912,1913
2. เจ้ าหน้ าที่รับซื ้อขยะนารถของร้ านที่ประมูลได้ ไปยังอาคารที่ตงหน่
ั ้ วยงาน ตามที่
นัดหมาย ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของประเภทขยะ ทาการชัง่ น ้าหนัก จดรายการลง
ในแบบฟอร์ มโดยมีเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงาน/อาคาร อยูด่ ้ วย
ปริ มาณขยะจากหน่วยงาน
หน่วยงาน...........งานธุรการ ......................... วันที่................................................
ลาดับ
รายการขยะ
จานวนกิโลกรัม
10
10
5
4.5
1.
ขวดน ้าพลาสติก
1
2.
กระป๋ องอลูมเิ นียม
3.
4.
5.
ผู้ชงั่ น ้าหนัก.......นายตัวอย่าง ดีเยี่ยม............

(TUR-INDOOR/Rev.00)

1

รวมยอด
30.5
1
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3. เจ้ าหน้ า ที่ รั บ ซื อ้ ขยะกรอกรายละเอี ย ดขยะในอาคารที่ ไ ด้ แ ยกประเภทลงใน
แบบฟอร์ มปริ มาณขยะภายในอาคาร (TUR-INDOOR/Rev.00) ทุกครัง้ และสาเนาให้ เจ้ าหน้ าที่
ของหน่วยงาน/อาคารเพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน 1 ชุด
4. เมื่อสิ ้นสุดการทางานแต่ละวันแบบฟอร์ มนี ้จะถูกส่งให้ ธนาคารขยะรี ไซเคิลเพื่อ
ตรวจสอบและลงบัญชีสรุปการนาฝาก

ขัน้ ตอนการลงบันทึกวัสดุ
รีไซเคิลที่โรงคัดแยก
1เจ้ าหน้ าทีค่ ดั แยกเปิ ดถุงแล้ วเทขยะลงบนโต๊ ะ เพื่อทาการคัดแยกขยะออกเป็ นประ
ประเภท ได้ แก่ กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม แก้ ว กล่องเครื่ องดื่ม โดยบันทึกข้ อมูลลงใน
แบบฟอร์ ม TUR-SORTING/Rev.00 ให้ ครบถ้ วน

กระบวนการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ธนาคารขยะรีไซเคิล

กระบวนการ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง

การสมัครสมาชิก

นักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
เปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร

TUR-MEMBER/Rev.00
สมุดคูฝ่ าก

การฝากธนาคาร

สมาชิกที่ต้องการฝาก
 เปิ ดบัญชี > 1 กก.และถอน
ได้ ในครัง้ ถัดไป
 ยอดฝากทุกครัง้ > 1 กก.

TUR-DEPOSIT/Rev.00
สมุดคูฝ่ าก

การถอน

สมาชิกที่ต้องการถอนเงิน
สามารถถอนเงินได้ ในเวลาทาการ
ของธนาคารขยะ*
 กรอกแบบฟอร์ มใบถอน
 ยอดคงเหลือ > 20 บาท

TUR-WITHDRAW/Rev.00
สมุดคูฝ่ าก

การปิ ดบัญชี

ปิ ดบัญชีได้ เมื่อ
 ถอนเงินทังหมด
้
 ขาดการติดต่อหลังจบ
การศึกษาเกิน 3 เดือน

TUR-WITHDRAW/Rev.00
สมุดคูฝ่ าก

บันทึกการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล (สาหรับโรงคัดแยกขยะ)
ประเภท/น ้าหนัก วัสดุที่รับฝาก (กิโลกรัม)
ลา
ดับ
1

2

วดป.
29
พ.ย.
59
29
พ.ย.
59

พลาสติก
ใส
ขาว
ขุน่
2.0
3.0

1.0

TUR-SORTING-Rev.00

1.0

แก้ ว

กระ
ป๋ อง

-

3.5

กล่อง
เครื่ องดื่
ม
2.0

2.2

-

3.0

ขาวดา
1.5

กระดาษ
สี
หนังสือ
พิมพ์
1.0
0.5

2.0

1.0

1.0

อื่นๆ

รวม
ก.ก.

-

13.5

0.5

11.7

หมาย
เหตุ
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กระบวนการรับขยะรีไซเคิลภายในธนาคาร
กระบวนการ
การรับสมัครสมาชิก

การฝากธนาคาร

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

กระบวนการรับขยะรีไซเคิลจากหน่ วยงาน
แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสมาชิก
รับสมัครสมาชิก

TUR-MEMBER/Rev.00
สมุดคู่ฝาก

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายรับซื ้อขยะตรวจสอบ
ลักษณะขยะที่นามาฝาก ชัง่ น ้าหนัก
และกรอกน ้าหนัก ราคารับซือในใบนา
ฝาก

TUR-DEPOSIT/Rev.00

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงินกรอกราคารับซื ้อใน
สมุดคู่ฝาก

TUR-DEPOSIT/Rev.00
สมุดคู่ฝาก

การถอนเงิน

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ตรวจสอบความถูกต้ องในใบถอนเงิน
และยอดคงเหลือในสรุปการฝาก-ถอน

TUR-WITHDRAW/Rev.00
สมุดคู่ฝาก
บันทึกสรุปการฝาก-ถอน

การปิ ดบัญชี

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ตรวจสอบความถูกต้ องในใบถอนเงิน
และยอดคงเหลือในสรุปการฝาก-ถอน

TUR-WITHDRAW/Rev.00
สมุดคู่ฝาก
บันทึกสรุปการฝาก-ถอน

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 สรุปการฝาก-ถอน
 Update ทะเบียนคุม
สมาชิก
 สรุปผลประกอบการส่งให้
ผู้จดั การธนาคารพิจารณา

บันทึกสรุปการฝาก-ถอน
ทะเบียนคุมสมาชิก
สรุปผลประกอบการ

การบันทึกหลังปิ ดทาการแต่ละวัน

กระบวนการ
กรณีการรับแจ้ งจากหน่วยงานและ
การรับซื ้อตามเวลาที่กาหนด

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง

เจ้ าหน้ าที่ธนาคารรับแจ้ งทางโทรศัพท์
หรื อตามเวลาที่กาหนด

เจ้ าหน้ าที่นารถไปยังหน่วยงานที่แจ้ ง
พร้ อมแบบฟอร์ ม

TUR-INDOOR/Rev.00

เจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจสอบและชัง่ น ้าหนัก
และกรอกน ้าหนักในแบบฟอร์ ม

TUR-INDOOR/Rev.00

 เจ้ าหน้ าที่ให้ สาเนาแบบฟอร์ มปริมาณ
ขยะให้ แก่เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานเพื่อเก็บ
เป็ นหลักฐาน
 ส่งต้ นฉบับให้ ธนาคารขยะรี ไซเคิล
 ส่งขยะให้ ร้านรับซื ้อขยะ

สมุดคู่ฝาก
TUR-INDOOR/Rev.00

การส่งมอบเอกสารให้ ธนาคาร

 เจ้ าหน้ าที่นาเอกสารแสดงปริมาณ
ขยะให้ เจ้ าหน้ าที่ธนาคารรี ไซเคิลทุกครัง้
หลังการขนถ่าย เพื่อลงในบัญชี
 หน่วยงานต้ องนาสมุดมาลงกับ
ธนาคารในวันที่ธนาคารเปิ ดทาการ

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

การถอนเงินหรือปิ ดบัญชี

ขอถอนเงินได้ ณ ที่ทาการธนาคารใน
เวลาที่กาหนดของธนาคาร

การรับซื ้อ

สมุดคู่ฝาก
TUR-WITHDRAW/Rev.00
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กระบวนการรับขยะรีไซเคิลภายนอกอาคาร
กระบวนการ
การขนถ่ายขยะประจาวัน

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
เจ้ าหน้ าที่ขนถ่ายขยะเก็บ
ถุงขยะตามถังขยะ
แยกประเภททุกวัน

กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่โรงคัดแยกและการรับซือ้
แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง

กระบวนการ
การคัดแยก

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

การชัง่ น ้าหนัก

เมื่อแยกประเภทขยะแล้ วให้ บริษัทกับ
เจ้ าหน้ าที่ธนาคารชัง่ น ้าหนักขยะแต่
ละชนิดโดยแบ่งเป็ นกระดาษ
พลาสติก แก้ ว อลูมิเนียมกล่อง
เครื่องดื่มและบันทึกน ้าหนักใน
แบบฟอร์ ม

TUR-SORTING-Rev.00

การส่งมอบเอกสารให้
ธนาคาร

บริษัทส่งแบบฟอร์ ม TUR-SORTINGRev.00 และในเสร็จรับเงิน ให้ จนท.
ธนาคารขยะเพื่อดาเนินการต่อไป
บริษัทต้ องนาสมุดมาลงกับธนาคาร
ในวันที่ธนาคารเปิ ดทาการ

TUR-SORTING-Rev.00
TUR-DEPOSIT/Rev.00
สมุดคูฝ่ าก

การถอนเงิน

ขอถอนเงินได้ ณ ที่ทาการธนาคารในเวลา
ที่กาหนดของธนาคาร

สมุดคู่ฝาก
TUR-WITHDRAW/Rev.00

นาถุงขยะที่เก็บจากแต่ละจุด
ไปโรงคัดแยกขยะเพื่อให้
บริษัทเอกชนดาเนินการคัดแยก
ต่อไป

แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง

บริษัทเอกชนคัดแยกขยะใน
สถานที่ที่กาหนด
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การติดตามผลและประเมินผล
ธนาคารขยะรีไซเคิล

ผู้จัดการธนาคารขยะจะติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจากรายงานสรุ ปผล
ประกอบการของธนาคารประจาวันและประจาเดือน โดยทาให้ ทราบสถานะของธนาคารและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ยังทราบถึงความสาเร็ จในการคัดแยกขยะที่
เกิดขึ ้นจากอาคารและตามจุดต่างๆ ที่วางถัง และหากเกิดปั ญหา ก็จะสามารถแก้ ปัญหาในจุด
นันได้
้ ทนั ท่วงที
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากธนาคารขยะรีไซเคิล
1. เกิดระบบการจัดการขยะที่ดีและมีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วมในการการคัดแยกขยะ
และลดปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมของมหาวิทยาลัย
3. สร้ างรายได้ และฝึ กนิสยั การออมให้ กบั ผู้ที่เข้ าร่วมโครงการ

