
“Partnering & Strengthening for Sustainability”

“ศนูยก์ลางความรู ้ศนูยก์ลางพนัธมติร 
ขบัเคล่ือนการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติก อยา่งยั่งยนื”
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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. 

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

- 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

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

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทาง ลําดับท่ี 8 ภายใต้ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีได้รับ การอนุมัติจัดต้ังด้วยมติคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 16พฤศจิกายน 2553 

“มุง่ม่ันเพื่อเป็นศนูยก์ลางการขบัเคล่ือน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ไทยอยา่งยั่งยนื”

- เป็นหนว่ยงานใหคํ้าปรึกษาใหห้นว่ยงาน
กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย
- เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือ
ภาคสว่นต่างๆเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย
- เปน็หนว่ยงานปฏิบติัการท่ีจะดําเนินการ
กิจกรรมต่างๆเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม
พลาสติก

“เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ความ
เชีย่วชาญและศนูยก์ลางของความรว่ม
มือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการ
บูรณาการในการปฏิบติัการขบัเคล่ือน
การพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย”

VISION

MISSION

POSITIONING
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PITH SERVICES
สถาบันพลาสติก พร้อมช่วยเหลือ

และผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกก้าวไกล
ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยบริการที่เข้าถึงได้

บรกิารพฒันาบุคลากรยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก
Plastics Training

บรกิารพฒันาผลิตภัณฑ์สรา้งนวัตกรรมสูอุ่ตสาหกรรม
Plastics Design & Development

บรกิารพฒันาวัสด ุและการทดสอบ  
Material Development & Testing 

บรกิารขอ้มลูเชงิลึก อุตสาหกรรมพลาสติก
Plastics Intelligence & Database

บรกิารพฒันาการจัดการโรงงานพลาสติก
Plastics Factory Development

บรกิารเพื่อการสง่เสรมิอุตสาหกรรมท่ียั่งยนื
Sustainability 

02 391 5340-43 ต่อ 312

02 391 5340-43 ต่อ 212 , 214

02 391 5340-43 ต่อ 215

02 391 5340-43 , 02 058 4988

02 391 5340-43 ต่อ 424

02 391 5340-43 ต่อ 425



บรกิารขอ้มลูเชงิลึก อุตสาหกรรมพลาสติก
Plastics Intelligence & Database

Market Study 

- 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 & Figures
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

บรกิารด้านรายงานและบทวิเคราะห์

- Intelligence Unit  ทันทุกความเคล่ือนไหวใน
อุตสาหกรรมพลาสติกโลก อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมแพทย ์ด้วยขา่วสารท่ีทันเหตกุารณ์
ท้ังด้านการผลิต วัสดุ และความเคล่ือนไหว
ทางการตลาด
- In-depth Research and Market Survey 
ไขความสงสัยเฉพาะเรื่ องผ่านรายงานการ
วิเคราะหท่ี์ออกแบบได้

บรกิารศกึษาและวิจัยตลาด

- Thailand Plastic Industry Snapshot /PITHAnalysis 
เกาะกระแสและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ต้ังแต่เม็ดพลาสติกถึงผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผ่านบทวิเคราะหร์ายเดือน
- Thailand Plastics Facts & Figures เปดิภาพ
หว่งโซอุ่ปทานพรอ้มสรุปสถานการณส์าํคัญและ
คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติก
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) 
ฐานข้อมูลแบบ Interactive ท่ีเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ท้ังสถิติสําคัญ
ของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยมากกว่า 90 ชุดขอ้มูล

- Plastics Foresight เพิ่มพูนองค์ความรู้ บอก
เล่าทุกเรื่องราวกับประเด็นท่ีน่าสนใจในแวดวง
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 designed analytical reports

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

Data Analyzing & Reporting

Plastics Knowledge Magazineวารสารพลาสติก



ให้ คําปรึกษาด้านวัสดุแนะนําการใ ช้งาน 
และเลือกวัสดใุห้เหมาะสมรวมถึงศกึษาความเปน็
ไปได้ในการพัฒนาและแนวทางสําหรับการต่อ
ยอดเชงิอุตสาหกรรม

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

บรกิารพฒันาวัสด ุและการทดสอบ  
Material Development & Testing 

สามารถรับรองวัตถุดิบท่ีผ่านกระบวนการผลิตท่ี
มีสาระสําคัญในประเทศไทยและต้องไม่เป็น
กระบวนการผลิตอยา่งง่าย ใหกั้บผูข้อยื่นท่ีอยูใ่น
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เพื่อลด
อัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 
12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
ในวัตถุดิบดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์วัสดุ เคมีภัณฑ์ 
ปิโตรเคมี พลาสติก ยาง และพอลิเมอร์ อ่ืนๆ     

บรกิาร ใหคํ้าปรกึษาด้านวัสดุ

บรกิารเครื่องทดสอบ

บรกิารตรวจรบัรองวัตถดิุบ

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 

Plastics Compound Development  

Material Research & Consultant

Testing

Certified

บรกิารพฒันาสตูรสาํเรจ็ 
วิจัยพฒันาและค้นคว้าสูตรคอมพาวนด์พลาสติก
ท้ังพลาสติกท่ัวไป และพลาสติกชวีภาพ เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม

รับทดสอบและสนับสนุนการบริการอ่ืนๆ ให้กับ
หนว่ยงานทกุภาคสว่นโดยปจัจุบนัห้องปฏิบติัการ
ทดสอบสามารถรองรบัการทดสอบสมบติัของพลาสติก
tcc.thaiplastics.org



สง่เสรมิผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกให้เติบโตอย่างย่ังยืน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่ง
เปน็ท่ียอมรบัอยา่งแพรห่ลายผา่นบรกิารของสถาบนัพลาสติก 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

Sustainability
 

บรกิารเพื่อการสง่เสรมิอุตสาหกรรมทีย่ั่งยืน

- บริการให้คําปรึกษาด้านหลักการของ 3R
- บริการให้คําปรึกษาหลักการออกแบบและ
   พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น เ ชิ ง  E c o  D e s i g n
- บรกิารใหคํ้าปรึกษาการบริหารจัดการในโรงงาน
- บริการใหคํ้าปรกึษา Business Modelท่ีตอบรบั   
   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



บรกิารพฒันาผลิตภัณฑ์สรา้งนวัตกรรมสูอุ่ตสาหกรรม
Plastics Design & Development

ส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลาสติกและ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องผ่านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การวาดแบบ การเขียน
แบบ 3 มิติ ผ่านโปรแกรมท่ีทันสมัยและการใช้
เคร่ืองสแกน 3 มติิสําหรบัพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับคณุ

สร้างต้นแบบสนับสนุนงานนวัตกรรมสู่ภาค
อุตสาหกรรมลดรอยต่อการทํางานด้วยการสรา้ง
ต้นแบบ 3 มิติจากหลากหลายเทคโนโลยีของ
เครื่องพมิพ ์3 มติิ  

ทดลองขึ้นรูปพลาสติกด้วยทีมเทคนิคท่ีมีความ
ประสบการณพ์รอ้มชว่ยเหลือใหคํ้าแนะนาํพฒันา
ชิน้งานใหกั้บคณุพรอ้มกระบวนการขึน้รูปท่ีหลาก
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 

บรกิารออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ 

บรกิารสรา้งต้นแบบ 

บรกิารเครื่องขึน้รูปพลาสติก 

Product Design 

Prototype 

Pilot Scale Service



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 

Code of Practice 

Online Factory Check Up

Factory Upgrade 

ตํารา ขอ้มลู มมุมองในประสบการณจ์รงิ ท่ีสําคัญ 
สําหรับโรงงาน เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา
อยา่งเปน็ระบบ

 สามารถประเมนิศกัยภาพโรงงานได้สะดวกยิง่ขึ้น
ผ่านระบบออ นไลน์ ท่ี  ofc.plas tics.or.th
บ น อุ ป ก ร ณ์ เ ช่ื อ ม ต่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง คุ ณ 

ปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงานและกระบวนการ
ทํางานของคณุให้ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นพร้อมท่ีจะรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม
พลาสติก 4.0

บรกิารคู่มอืสาํหรบัการจัดการโรงงาน 

บรกิารประเมนิศกัยภาพโรงงาน

บรกิารยกระดับโรงงาน

บรกิารพฒันาการจัดการโรงงานพลาสติก
Plastics Factory Development



บรกิารพฒันาบุคลากรยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก
Plastics Training

บรกิารหลักสตูรความรูท้างออนไลน์

บรกิารหลักสตูรความรูท่ั้วไปเพื่ออุตสาหกรรม

บรกิารหลักสตูรความรูส้ง่ตรงถึงหน่วยงาน

Online Training 

Public Courses 

In House Training Courses

อํานวยความสะดวกและเข้าถึงทุกองค์ความรู้
ในอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยระบบการเรียน
ท่ีคุณสามารถเ รียนไ ด้ ทุก ท่ี  ทุก เวลา  ผ่ าน 
http://www.plaskills.com

บรกิารศนูยร์วมองค์ความรูด้้านพลาสติกเพ่ือพฒันา
ความรู้ท่ีสาํคัญใหกั้บบุคลากรในอุตสาหกรรม

บรกิารสง่เสรมิความรู้ใหกั้บพนักงานอยา่งใกล้ชิด 
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

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

h t tp s ://p la s k i l l s . com



Map : แผนทีส่ถาบนัพลาสติก

แผนทีส่ถาบนัพลาสติก (Map)

Foundation For Industrial Development Plastics Institute Of Thailand
DIVISION OF INNOVATION AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT BUILDING

86/6 Soi Treemit, Rama IV Road, PhraKhanong, Klongtoey, Bangkok10110

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธิสถาบนัพลาสติก
อาคารกองพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

เลขท่ี 86/6 ซ.ตรมีติร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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