“ศูนย์กลางความรู ้ ศูนย์กลางพันธมิตร

ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก อย่างยั่งยืน”

“Partnering & Strengthening for Sustainability”
Plastics Institute of Thailand

www.thaiplastics.org

Line

@Thaiplastics

0 2391 5340 - 43

เป็ น สถาบั น เครื อ ข่ า ยเฉพาะทาง ลํ า ดั บ ที่ 8 ภายใต้ อุ ต สาหกรรมพั ฒ นามู ล นิ ธิ กระทรวง

อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จั ด ตั้ ง ด้ ว ยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นวั น ที่ 16พฤศจิ ก ายน 2553
It is the eighth independent institute under the Foundation for Industrial
Development, Ministry of Industry. It was established following the resolution of
the Cabinet of Ministers on 16 November 2010.
VISION

“มุง่ มัน
่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ไทยอย่างยั่งยืน”

“Committed to serve as the driving
hub for sustainable development
of the Thai plastics industry”

MISSION

- เป็นหน่วยงานให้คาํ ปรึกษาให้หน่วยงาน
กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย
- เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือ
ภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย
- เป็นหน่วยงานปฏิบต
ั ก
ิ ารทีจ
่ ะดําเนินการ
กิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติก

- Consulting agency to agencies
responsible for formulation of policy
to develop the Thai plastics industry
- Coordinating agency for cooperation
among various sectors to develop
the Thai plastics industry
- Implementing agency for various
activities to develop the plastics
industry

POSITIONING “เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ความรู้ ค วาม
เชีย
่ วชาญและศูนย์กลางของความร่วม
มือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการ
บูรณาการในการปฏิบต
ั ิการขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย”

“Center of information, knowledge,
expertise, and cooperation among
various agencie s to achieve
integration in driving the sustainable
development of the Thai plastics
industry”

PITH SERVICES

สถาบันพลาสติก พร้อมช่วยเหลือ
และผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกก้าวไกล
ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยบริการที่เข้าถึงได้
บริการข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมพลาสติก
Plastics Intelligence & Database

02 391 5340-43 ต่อ 312

บริการพัฒนาวัสดุ และการทดสอบ
Material Development & Testing

02 391 5340-43 ต่อ 212 , 214
บริการเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ย่งั ยืน
Sustainability

02 391 5340-43 ต่อ 215
บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมสูอ
่ ุตสาหกรรม
Plastics Design & Development

02 391 5340-43 , 02 058 4988

บริการพัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก
Plastics Factory Development

02 391 5340-43 ต่อ 424

บริการพัฒนาบุคลากรยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก
Plastics Training

02 391 5340-43 ต่อ 425
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บริการข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมพลาสติก
Plastics Intelligence & Database
บริการศึกษาและวิจัยตลาด

Market Study

บริการด้านรายงานและบทวิเคราะห์

Data Analyzing & Reporting

วารสารพลาสติก

Plastics Knowledge Magazine

- Intelligence Unit ทันทุกความเคลื่อนไหวใน
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก โลก อุ ต สาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมแพทย์ ด้วยข่าวสารที่ทันเหตุการณ์
ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต วั ส ดุ และความเคลื่ อนไหว
ทางการตลาด
- In-depth Research and Market Survey
ไขความสงสั ย เฉพาะเรื่ องผ่ า นรายงานการ
วิเคราะห์ท่ีออกแบบได้

- Thailand Plastic Industry Snapshot /PITHAnalysis
เกาะกระแสและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตั้ งแต่ เม็ ด พลาสติ กถึ งผลิ ตภั ณฑ์ พลาสติ ก
ผ่ า นบทวิเคราะห์รายเดือน
- Thailand Plastics Facts & Figures เปิดภาพ
ห่วงโซ่อุปทานพร้อมสรุปสถานการณ์สาํ คัญและ
คาดการณ์แนวโน้มของอุ ตสาหกรรมพลาสติ ก
ไทยในอนาคตกับรายงานสรุปภาวะอุตสาหกรรม
พ ล า ส ติ ก ไ ท ย ป ร ะ จํ า ปี ใ ห้ คุ ณ ไ ด้ ท ร า บ
- Plastics Statistics website (www.plastats.com)
ฐานข้ อ มู ล แบบ Interactive ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว เข้ า ใจได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง ทั้ ง สถิ ติ สํ า คั ญ
ของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยมากกว่า 90 ชุดข้อมูล

- Plastics Foresight เพิ่มพูนองค์ความรู้ บอก
เล่าทุกเรื่องราวกับประเด็นที่น่าสนใจในแวดวง
อุตสาหกรรมพลาสติกในรูปแบบวารสารวิชาการ
รายไตรมาส

- Intelligence Unit
Latest news of the plastics industry
worldwide, rubberindustry, medical device
industry, including updates of production,
materials, and market trend
- In-depth Research and Market Survey
Questions answered on specific issues
through de signed analytical reports

- Thailand Plastic Industry Snapshot /PITH Analysis
Keeping abreast with trends and conducting
analysis of changes in the Thai plastics industry
in its entire supply chain from plastic pellet
to plastic products through monthly analysis
- Thailand Plastics Facts & Figure s
Overall picture of the supply chain with
major situations and forecasts of the Thai
plastics industry, as well as annual reports
on the overview of the Thai plastics industry
- Plastics Statistics website (www.plastats.com)
Interactive website that is easily and speedily
accessible with in-depthunderstanding of
major statistics of the Thai plastics industry
with over 90 data sets

- Plastics Foresight
Enhancement of knowledge, and all interesting
issues of the global plastics industry in
the form of quarterly academic magazines

บริการพัฒนาวัสดุ และการทดสอบ
Material Development & Testing
บริการ ให้คําปรึกษาด้านวัสดุ

Material Research & Consultant

บริการพัฒนาสูตรสําเร็จ

Plastics Compound Development

บริการเครื่องทดสอบ

Testing

บริการตรวจรับรองวัตถุดิบ

Certiﬁed

ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า ด้ า น วั ส ดุ แ น ะ นํ า ก า ร ใ ช้ ง า น
และเลือกวัสดุให้เหมาะสมรวมถึงศึกษาความเป็น
ไปได้ ในการพัฒนาและแนวทางสําหรับการต่ อ
ยอดเชิงอุตสาหกรรม

วิจัยพัฒนาและค้นคว้าสูตรคอมพาวนด์พลาสติก
ทั้งพลาสติกทั่วไป และพลาสติกชีวภาพ เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม

รับทดสอบและสนับสนุนการบริการอื่นๆ ให้กับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนโดยปัจจุบน
ั ห้องปฏิบต
ั ิการ
ทดสอบสามารถรองรับการทดสอบสมบัตข
ิ องพลาสติก
tcc.thaiplastics.org
สามารถรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตที่
มี ส าระสํ า คั ญ ในประเทศไทยและต้ อ งไม่ เ ป็ น
กระบวนการผลิตอย่างง่าย ให้กับผูข
้ อยื่นที่อยูใ่ น
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เพื่อลด
อัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา
12 แห่ ง พระราชกํ า หนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
ในวั ต ถุ ดิ บ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ เคมี ภั ณ ฑ์
ปิ โ ตรเคมี พลาสติ ก ยาง และพอลิ เ มอร์ อื่ นๆ

Consultation on materials, recommendations
on functioning and appropriate material selection,
as well as feasibility study of development,
and direction for industrial enhancement

Research and development and invention
of plastic compound formula, including general
plastics and bioplastics, in response to the needs
of the industrial sector

Testing and other services to agencies of all sectors.
At present, laboratories can accommodate
the testing of the qualiﬁcations of plastics
namely Universal Testing tcc.thaiplastics.org
It certiﬁes the raw materials that pass the
complicated production process in Thailand
to those who submit requests in duty-free
zone or free-trade zone to reduce or waive
tariffs according to section 12 of Emergency
Decree on the Customs Tariff Decree for
the following raw materials namely products,
materials, chemicals, petrochemicals,
plastics, rubber, and other polymers

บริการเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมทีย
่ ่งั ยืน
Sustainability
ส่งเสริมผูป
้ ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จหมุนเวียน ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายผ่านบริการของสถาบันพลาสติก ได้แก่
Promotion of sustainable growth of entrepreneurs in the plastics industry through the Circular Economy
concept which is widely recognized through services of Plastics Institute of Thailand as follows

- บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาด้ า นหลั ก การของ 3R
- บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาหลั ก การออกแบบและ
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น เ ชิ ง E c o D e s i g n
- บริการให้คาํ ปรึกษาการบริหารจัดการในโรงงาน
- บริการให้คําปรึกษา Business Modelที่ตอบรับ
กับแนวคิด Circular Economy

- Consultation on 3R Principles
- Consultation on principles of design and
product development in Eco Design
- Consultation on management in factories
- Consultation on Business Model in response
to the Circular Economy concept

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมสูอ
่ ุตสาหกรรม
Plastics Design & Development
บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Product Design

บริการสร้างต้นแบบ

Prototype

้ รูปพลาสติก
บริการเครื่องขึน

Pilot Scale Service

ส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลาสติกและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวาดแบบ การเขียน
แบบ 3 มิติ ผ่านโปรแกรมที่ ทันสมัยและการใช้
เครื่องสแกน 3 มิตส
ิ าํ หรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กบ
ั คุณ
สร้ า งต้ น แบบสนั บ สนุ น งานนวั ต กรรมสู่ ภ าค
อุตสาหกรรมลดรอยต่อการทํางานด้วยการสร้าง
ต้ น แบบ 3 มิ ติ จ ากหลากหลายเทคโนโลยี ข อง
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ทดลองขึ้นรู ปพลาสติกด้วยทีมเทคนิคที่มีความ
ประสบการณ์พร้อมช่วยเหลือให้คาํ แนะนําพัฒนา
ชิน
ั คุณพร้อมกระบวนการขึน
่ ลาก
้ รูปทีห
้ งานให้กบ
หลาย

Promotion of innovation in the plastics industry
and related industries through design and
development of products from drawing, and 3D
drawing through up-to-date programs, as well
as use of 3D scanner for product development
Creation of prototype to support innovation
towards industrial sector and seamless work
by creating 3D prototype from various
technologies of 3D printer
Testing of plastic molding with experienced team
who provides assistance, and recommendations
to develop work, including various molding
processes

บริการพัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก
Plastics Factory Development
บริการคู่มอ
ื สําหรับการจัดการโรงงาน

Code of Practice

บริการประเมินศักยภาพโรงงาน

Online Factory Check Up

บริการยกระดับโรงงาน

Factory Upgrade

ตํารา ข้อมูล มุมมองในประสบการณ์จริง ที่สาํ คัญ
สําหรับโรงงาน เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ

สามารถประเมินศักยภาพโรงงานได้สะดวกยิง่ ขึ้น
ผ่ า นระบบออ นไลน์ ท่ี ofc.plas tics.or.th
บ น อุ ป ก ร ณ์ เ ชื่ อ ม ต่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง คุ ณ

ปรับปรุ งเครื่องจั กรในโรงงานและกระบวนการ
ทํางานของคุณให้ทน
ั สมัยและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มที่ จ ะรองรั บ การเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรม
พลาสติก 4.0

Important textbooks, information, perspectives
from real experience for factories to solve
problems on a systematic basis
It can evaluate more conveniently the potential
of factories via the online system at
ofc.plastics.or.th on devices connected
to the internet
Improvement of machinery in factories and
modernization and efficiency of working
processes, ready to move

https ://p la skills.com
บริการพัฒนาบุคลากรยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก
Plastics Training
บริการหลักสูตรความรูท
้ างออนไลน์

Online Training

บริการหลักสูตรความรูท
้ ่ัวไปเพื่ออุตสาหกรรม

Public Courses

อํ า นวยความสะดวกและเข้ า ถึ ง ทุ ก องค์ ค วามรู้
ในอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ด้ ว ยระบบการเรี ย น
ที่ คุ ณ ส า ม า ร ถ เ รี ย น ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า ผ่ า น
http://www.plaskills.com
บริการศูนย์รวมองค์ความรูด
้ า้ นพลาสติกเพื่อพัฒนา
ความรูท
้ ่ีสาํ คัญให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม

บริการหลักสูตรความรูส
้ ง่ ตรงถึงหน่วยงาน
บริการส่งเสริมความรูใ้ ห้กับพนักงานอย่างใกล้ชด
ิ
ตามความต้องการของผู้ประกอบการเฉพาะราย

Accommodation and access to all knowledge
sources in the plastics industry via online
learning system anywhere and anytime at
http://www.plaskills.com
Center for plastic curriculum to develop both
basic and speciﬁc knowledge for personnel
in the industry

In House Training Courses

Promotion of knowledge for employees and
entrepreneurs to be able to design the
curriculum according to their needs
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