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ประเภทอุตสาหกรรม กลุม่อุตสาหกรรม กลุม่สินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/232 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-953000
2 บจก.เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค 259/83 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-2391-3030
3 บจก.ชลบุรีเมืองทอง 202 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-273250
4 บจก.สินถาวรกลการ 383/62-64 ถ.จกัรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2246028
5 บจก.อนิเตอร์เนชั่นแนล ฟรอนเทียร์ ยนูิเทรด 27/19 ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2214115-6
6 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
7 บจก.โชคชัยจกัรกลเกษตร 229/3 ม.4 ซ.เพชรเกษม 99 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4205378
8 บจก.ย.ูอ.ีเอม็. 195/21 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2256659
9 บจก.ควายทอง พลาซ่า 90 ไซเบอร์เวิร์ลด ห้องเอ 3602 ชั้น36 ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-1683188

10 บจก.กู ่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี 233 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 043-224812
1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
2 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-2646-1888
3 บจก.อเิซก ิเซลส์ (ไทยแลนด์) 4444 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 02-2854477-06
4 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9
5 บจก.ตลาดแทรกเตอร์ 100/1-5 ม.1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-799995-6
6 บจก.ยนัม่าร์ เอส.พี. 115 ซ.ฉลองกรุง31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700
7 บจก.ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 212 ม.4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9005000
8 บจก.ทรัพยท์วี เอน็จเินียร่ิง 117/5 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056-221555
9 บจก. ยโูรแทรค 3/40 ม.3 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-799922

10 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 02-1836710
1 บจก.สแกนเนีย(ไทยแลนด์) 999/19 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7699200
2 บจก.วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 199 ม.1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 0219500
3 บจก.เอม็ เอ เอน็ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) 8/8 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5670070-5
4 บจก.ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 99 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-3842900
5 บจก.ดองแฟง แยงซี มอเตอร์ วูฮ่ัน (ไทยแลนด์) 4/120 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 02-8841056
6 บจก.บิทแมกซ์ อนิเตอร์คอร์ป 32/3 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5161546
7 บจก.ศรีมงคลทัวร์ 266/9-266/10 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-277756
8 บจก.บุรีรัมยย์ไูนเต็ดอนิเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กติ 30/2 ม.4 ต.อสิาณ อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์
9 หจก.เอ.พี.เจริญทรัพย ์อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต 98 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 086-0400197

10 บจก.มหาชนมอเตอร์ 184 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3261050
1 บจก.บีเอม็ดับเบิลย ูแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/201 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-640000
2 บจก.ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) 268 ม.7 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 02-6137909
3 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 183 รัจนาการ ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766222
4 บจก.เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี 191 สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000
5 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4200027
6 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8
7 บจก.จอีาร์พี ไทย อนิดัสตรี 7/14 ม.6 ซ.โรงไฟฟ้าบางปะกง ถ.บางนา-ตราด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573-047
8 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999
9 บจก.เจเอสเอสอาร์ ออ๊กชั่น 65/5 ม.4 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  

10 บจก.เจเอม็ดับบลิว มอเตอร์ส 370 กนอ.ลาดกระบัง ซ.เขตส่งออก ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260455-6
1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000
2 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
3 บจก.อซูีซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3942541-50
4 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999
5 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088
6 บจก.บีเอม็ดับเบิลย ูแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/201 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-640000
7 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 555 รสา ชั้น21 ห้อง2101-2104 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 038-954999-1520
8 บจก.ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 700/509 ม.2 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-454577
9 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37

10 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000
1 หน่วยราชการกรมพลาธิการทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ ถ.อรุณอมัรินทร์ แขวงบางกอกน้อย เขตเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-4115029
2 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4200027

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Farm
 Machinery)

เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรม 
(Agricultural Machine)

เคร่ืองเตรียมดิน/เพาะปลูก และ
ส่วนประกอบ

84.32

แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึง่รถพ่วง
 และส่วนประกอบ

87.01

87.06 (AM)

87.07 (AM)

87.08 (AM)

87.16 (AM)



3 บจก.เอม็.พี.ซี.จอยส์เวนเจอร์ 245 ม.4 ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 02-8331982-3
4 บจก.อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ 15/19 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-772841-8
5 บจก.ซีไอเอม็ซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) 7/258 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650681-7
6 กองทัพอากาศ โดย กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 171/1031 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5342359
7 บจก.พนัส แอสเซมบลีย์ 27/1 ม.3 ต.กฎุโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038 787200-11
8 บจก.เวลอนิเตอร์พาร์ท 182 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3608841
9 บจก. ทรานส์เทค อตุสาหกรรม 222 ม.17 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 220515-8

10 บจก.เอ. เจ. เอก็ซพอร์ต แอนด์ อมิพอร์ต 14 ซ.ประชาอทุิศ26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02 8727620-4
1 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
2 บจก.ซาคูมะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-296870-4
3 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
5 บจก.สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
6 บจก.โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) 7/102 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957555
7 บจก.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อเีล็คทริค แมนูแฟ็คเจอร่ิง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300
8 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 246 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-998600
9 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709

10 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700
1 บจก.พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208
2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
3 บจก.ไอเบล (ประเทศไทย) 4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-305240
4 บจก.สินสงวนแอนด์ซันส์ 40/10 ซ.มหธราดล ถ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-8888944
5 หจก.ธาราพลาสติก 66 ม.4 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 034-479883
6 บจก.อาเนส อวิาตะ เซาท์อสีต์ เอเซีย 91/1 ไชโย ชั้น 5 เอ ห้อง 5 เอ 10 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6432870-3
7 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 490537
8 บจก.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อเีล็คทริค แมนูแฟ็คเจอร่ิง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300
9 บมจ.ไฟร์วิคเตอร์ 19/20-22 ซ.ศูนยว์ิจยั ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-20308689

10 บมจ.ไทยมิตซูวา 31 ม.2 ถ.ลาดหลุมแกว้ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5812157-61
1 บจก.ยนัม่าร์ เอส.พี. 115 ซ.ฉลองกรุง31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700
2 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
3 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-2646-1888
4 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9
5 บจก.น้ าตาลราชบุรี 302 เอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2379999
6 บจก.ที.พี.อาร์.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 70/10 ม.3 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8955591-5
7 บจก.หงษ์แทรกเตอร์ 888 ม.12 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 088-1935555
8 บจก.เจบ๊เซ่น แอนด์ เจส๊เซ่น เทคโนโลยี ่(ที) 23/110-117 สรชัย ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 7143939
9 บจก.เกทเวย ์อคีวิปเมนท์ 254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7691099

10 หจก.ร่วมมิตรฟาร์ม 321 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2710091
1 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000
2 บจก.จาร์ดีน ซินด์เล่อร์ (ไทย) 246 ไทมส์ สแควร์ ชั้น 20 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6851600
3 บจก.เมโทร อนิดัสเตรียล ปาร์ค 72 ซ.นนทบุรี 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 02-9680800
4 บจก.แอดวานซ์ ไฟเบอร์ 100/1 วรสมบัติ ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
5 บมจ.โคเน่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 26 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-7846500
6 บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 121/84-85 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2093000
7 บจก.เซนจร่ีูไทร์ (ประเทศไทย) 238/9 ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 274 1673
8 บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) 1858/21-26 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
9 บจก.ธิสเซ่นครุปป์เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 65/52 ช านาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2740800

10 บจก.แคนาเดียนโซลาร์แมนูเฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 22/322 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
1 บจก.บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) 65 ชั้นที่ 17 42 ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ซ.1702-1703 สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7122600-1
2 บจก.เจริญโภคภณัฑ์วิศวกรรม 97 ถ.เยน็จติ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6257651
3 บจก.เมโทร อนิดัสเตรียล ปาร์ค 72 ซ.นนทบุรี 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 02-9680800
4 บจก.นครราชสีมาสิริโชคชัย 85-86 ม.5 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-212491
5 บจก.เอเอม็ดี เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) 99/141 ม.4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-1952551เคร่ืองคัดแยก/สี ธัญพืช และ

ส่วนประกอบ
84.37

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Farm
 Machinery)

เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรม 
(Agricultural Machine)

แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึง่รถพ่วง
 และส่วนประกอบ

87.16 (AM)

เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
ส่วนประกอบ

84.13 (AM)

84.24 (AM)

เคร่ืองเกบ็เกีย่ว และส่วนประกอบ

84.33 (1)

84.28 (AM)



6 บจก.เดวอน จเีอสไอ (ประเทศไทย) 159/56 ม.3 ซ.วิภาวดีรังสิต 62 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9735631-2
7 บจก. สยามพราโซ 90/45 ม.18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-4627520
8 บจก.เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 689 ภรัิชทาวเวอร์ ชั้น 36 ซ.ซอย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-0183000
9 บจก.เพาเวอร์ อเิล็กทรอนิกส์ ซิสเตม 24/11 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5980605

10 บจก.ไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป 14/1 ม.4 ถ.อยธุยา-อา่งทอง ต.โพสะ อ.เมืองอา่งทอง จ.อา่งทอง  
1 บจก.ยนัม่าร์ เอส.พี. 115 ซ.ฉลองกรุง31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700
2 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
3 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-2646-1888
4 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9
5 บจก.น้ าตาลราชบุรี 302 เอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2379999
6 บจก.ที.พี.อาร์.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 70/10 ม.3 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8955591-5
7 บจก.หงษ์แทรกเตอร์ 888 ม.12 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 088-1935555
8 บจก.เจบ๊เซ่น แอนด์ เจส๊เซ่น เทคโนโลยี ่(ที) 23/110-117 สรชัย ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 7143939
9 บจก.เกทเวย ์อคีวิปเมนท์ 254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7691099

10 หจก.ร่วมมิตรฟาร์ม 321 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2710091
1 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
2 บจก.ซีพี รีเทลลิงค์ 159/30 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-6257651
3 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2658400
4 บจก.คลองหลวง ยทูิลิต้ี 222 เอก็โก ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 0-2998-5999
5 บจก.กรีนสปอต 288 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-725-9800
6 บจก.โอตานิ เรเดียล 96 ม.3 ถ.ริมคลองบ้านไร่ ต.บางแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-339563
7 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000
8 บจก.ดัชมิลล์ 137/6 ม.1 ซ.สุขุมวิท 35 ถ.พุทธมณฑลสาย8 ต.ขุนแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 02-8810000
9 บจก.สยามเซลลูโลส 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5865567

10 บจก.เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) 1 คิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-7151000
1 บจก.เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 689 ภรัิชทาวเวอร์ ชั้น 36 ซ.ซอย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-0183000
2 บจก.สุรีย ์อนิเตอร์ฟู้ดส์ 11/13 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-419400
3 บจก.เกร์ิด เทรดด้ิง 32/44 ม.1 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5636211
4 บจก.โอริออน แมชชีนเนอร่ี เอเซีย 33/3 ม.5 ต.สามบัณฑิต อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-959753
5 บจก.แดร่ี ฮับ ซัพพลาย เชน 29/825 ม.2 ต.คลองสาน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2569-6990
6 บจก.สยาม อกริ อนิดัสเตรียล 182 ม.1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 086-3134445
7 บจก.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 123 ม.4 ต.สนามแย ้อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  
8 บจก.ไทย โอโออ ิยามาโมโต้ 110/6 ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 0-2392-2598
9 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พัฒน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49

10 บจก.กสิส์ มาร์เกต็ต้ิง 1/11-13 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2777597
1 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000
2 บจก.บีดีอะกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) 41/14 บล็อค บี3 ม.6 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7407770
3 บจก.เพ็ท โฟกสั 323 ม.6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9550555
4 บมจ.ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองร้ัง-ปราจนี ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 037-208800
5 บจก.อรรณพฟาร์ม บ้านนา 112 ม.15 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 0-2349-6531
6 บจก.แหลมทองโพลทริ 1126/1 วานิช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02 2550255
7 บจก.เกยีรติด ารงค์ชัย ฟาร์ม 45/6 ม.1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 038-494671
8 บจก.แสงทองสหฟาร์ม 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 037-382539
9 บจก.ศรีสุดาฟาร์ม 60/5 ม.11 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056-276171

10 บจก.แหลมทองฟาร์ม 1126/1 วานิช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2550255

เคร่ืองจกัรงานปศุสัตว์ 
(Livestock Machine)

เคร่ืองรีดนม 84.34 (AM)

เคร่ืองเล้ียงสัตว์ปีก เล้ียงผ้ึง/
เพาะช า และส่วนประกอบ

84.36

เคร่ืองคัดแยก/สี ธัญพืช และ
ส่วนประกอบ

84.37

เคร่ืองคัดแยกขนาด 84.33 (2)

เคร่ืองท าให้แห้ง 84.19 (AM)

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Farm
 Machinery)

เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรม 
(Agricultural Machine)



ประเภทอุตสาหกรรม กลุม่อุตสาหกรรม กลุม่สินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
2 บจก.ชลบุรีเมืองทอง 202 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-273250
3 บจก.สยามอมิพลีเม้น 49 ม.3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 02-9179125
4 บจก.ชัยรุ่งเรืองกจิ 9/6-7 ถ.จติต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 037-231368,820
5 บจก.กมลอนิดัสตรี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750
6 บจก.ยนัม่าร์ เอส.พี. 115 ซ.ฉลองกรุง31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700
7 บจก.เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง 171 ม.3 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-330088
8 บจก.กู ่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี 233 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 043-224812
9 หจก.พิชชาภาอมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต 100 ม.9 ซ.4 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 053-734379

10 บจก.โชคชัยจกัรกลเกษตร 229/3 ม.4 ซ.เพชรเกษม 99 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-420-5378
1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
2 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721
3 บจก.ยนัม่าร์ เอส.พี. 115 ซ.ฉลองกรุง31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700
4 บจก.เอสซีจ ีเทรดด้ิง 1 ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5862222
5 บจก.เอชเอชแอล อนิเตอร์เทรดด้ิง คอร์ปอเรชั่น 112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยธุยา 035-850815-17
6 บจก.สยามจกัรกลอนิเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067
7 บจก.กมลอนิดัสตรี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750
8 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555
9 บจก.วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 199 ม.1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 0219500

10 หจก.ทั่งทองอะไหล่ยนต์ 114/62 ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจติร 056-653164
1 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 183 รัจนาการ ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766222
2 บจก.โชคชัยจกัรกลเกษตร 229/3 ม.4 ซ.เพชรเกษม 99 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-420-5378
3 บจก.สยามจกัรกลอนิเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067
4 บจก.สแกนเนีย(ไทยแลนด์) 999/19 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7699200
5 บจก.บุรีรัมยย์ไูนเต็ดอนิเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กติ 30/2 ม.4 ต.อสิาณ อ.เมืองบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์
6 บจก.เวิร์คแมน เฮฟวี่ อนิดัสทรี (ไทยแลนด์) 888/2 ม.9 ถ.ประชาอทุิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 02-8169731
7 บจก.ซีเอเอม็ที 298 ม.4 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4205379
8 หจก.เอ.พี.เจริญทรัพย ์อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต 98 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 086-0400197
9 บจก.เอเชีย ชิปปิ้ง แอนด์ อนิเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง 21/5 ซ.สมประสงค์ 2 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-6538121

10 บจก.โชคชัยรุ่งทวีอตุสาหกรรม 118 ม.8 ถ.อดุร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมืองอดุรธานี จ.อดุรธานี 042-325847
1 บจก.ทีเอม็บีพี 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7071721
2 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721
3 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600
4 บจก.มอเตอร์โฮม 19/4 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-476510-12
5 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
6 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999
7 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000
8 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088
9 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111

10 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8
1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600
2 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
3 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
5 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 246 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-998600
6 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555
7 บจก.อซูีซุมอเตอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24-25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-9662626
8 บจก.ออโตลิฟ(ประเทศไทย) 700/415 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-456000
9 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088

10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999
1 บจก.ดริสเซ่น แอร์คราฟ อนิทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) 68/2-3 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-596300
2 บจก.ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย 168 ม.16 ถ.อดุมสรยทุธ ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา  

87.16 (AM)

84.32

87.01

87.06 (AM)

87.07 (AM)

87.08 (AM)

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Farm
 Machinery)

เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรม 
(Agricultural Machine)

เคร่ืองเตรียมดิน/เพาะปลูก และ
ส่วนประกอบ

แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึง่รถพ่วง
 และส่วนประกอบ



3 กองทัพอากาศ โดย กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 171/1031 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5342359
4 บจก.มามมุท (ประเทศไทย) 18/4 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-882556
5 บจก.พนัส แอสเซมบลีย์ 27/1 ม.3 ต.กฎุโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038 787200-11
6 บจก.อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ 15/19 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-772841-8
7 บจก.เจนบรรเจดิ 359 ถ.บอนด์สตรีท (เเจง้วัฒนะ 33)ห ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-503-2200
8 บจก.เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 789/55 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-318379
9 ราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 127 ม.3 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร  

10 บจก.นิวบางปู แมนิวแฟคเจอร่ิง 635 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ม.4 ซ.6 ถ.สุขุมวิท แขวงแพรกษา เขตเมือง กรุงเทพมหานคร 02-3240062
1 บจก.คาร์ม่า โมบิลิต้ีร์ 30 ม.7 ถ.โคกกรวด-หนองสรวง ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 044 333071
2 บจก.สวัสดี โปรเมด 141/14 ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-324201
3 บจก.โซม่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 30 ม.7 ถ.โคกกรวด-หนองสรวง ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 044-333071
4 บจก.วินเบสท์ อนิดัสเทรียล (ไทยแลนด์) 87 ม.1 ซ.เวลโกร์ว ซอย 4 ถ.บางนา-ตราด กม. 36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570083-5
5 บจก.มัตซึนากะ (ประเทศไทย) 662/28 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-6616061
6 บจก.วรชัย 888 198 ม.16 ต.จมุพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 042-471992
7 บจก.วีเคซิลเวอร์ 155 ม.16 ต.จมุพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
8 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
9 นางคิมเผ่ือน ตาน 99 ม.2 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

10 หจก.ยอดฉัตรเอก็ซ์ปอร์ต 21/9 ซ.จลุดิศ ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-255-3577
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
2 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-2646-1888
3 บจก.ชัยรุ่งเรืองกจิ 9/6-7 ถ.จติต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 037-231368,820
4 หจก.เจริญไทยแม่สอด 674/16 ถ.อนิทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 5531575
5 บจก.สยามเอน็จเินียร่ิง อมิปอร์ตเอก็ซ์ปอร์ต 174/32-33 ม.9 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02 9968100-5
6 บจก.กมลอนิดัสตรี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750
7 บจก.พัฒนกจิบ้านโป่ง 11 ม.4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-222366
8 บจก.บีบีที อมิปอร์ต แอนด์ เอก็ซ์ปอร์ต 82/13 ม.2 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 081 2897776
9 หจก.เอส เค เอส ทูลส์ 464 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก -

10 บจก.เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) 64/169 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
1 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย 700/86 ม.6 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-213170
2 บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 30 ซ.ออ่นนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-320-5777
3 บจก.แอดวานซ์ กราวด์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 65/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
4 บจก.เอก๊ซ์ซิเทร่า (ประเทศไทย) 51/3 ม.5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-938474
5 บจก.ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ 1 ม.10 ซ.มหาวงษ์ ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-748-5313
6 บจก.เจเนอรัล คิเนมาติกส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 10 ม.5 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 02-6431178
7 บจก.โกโฮก ุไซโก (ประเทศไทย) 2991/45 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-2370-1441-3
8 บจก.เฟมเอน็จเินียร่ิง 68/5 ม.11 ถ.สุขประยรู ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-055679-83
9 บจก.เอน็ไลน์ อะกริคัลเช่อร์ 46/3 ม.5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-324752

10 บจก.เอจซีี เทคโนโลย ีโซลูชันส์ (ประเทศไทย) 12/555 กหุลาบ ชั้น 7 ถ.บางนา - ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3161423
1 บจก.ซาตาเกะ อนิเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อค 888/84 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 8 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6515845-7
2 บจก.ซาตาเก ้(ประเทศไทย) 133,134 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5011180-6
3 บจก.ไร้ซ์ เอน็จเินียร่ิง ซัพพลาย 268/56-58 ซ.เยาวพา ถ.ประชาราษฏร์ 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-9113003
4 บจก.เจริญโภคภณัฑ์วิศวกรรม 97 ถ.เยน็จติ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6257651
5 บจก.เอ แอนด์ เค เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) 75/31-32 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9081958
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84.37

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Farm
 Machinery)

เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรม 
(Agricultural Machine)

แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึง่รถพ่วง
 และส่วนประกอบ

เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองเกบ็เกีย่ว และส่วนประกอบ

เคร่ืองคัดแยก/สี ธัญพืช และ
ส่วนประกอบ



6 บจก.พรีเมียร์ แมชชีนเนอร่ี 59/9 ม.2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 02-964770
7 บจก.โคราช เอสดับบลิวกรุ๊พ 2007 549 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-211561
8 บจก.ไฮบีม เอน็จเินียร่ิง 99/174 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-583-7383
9 บจก.ยนต์ผลดี 25/6 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 056-334000-2

10 บจก.ซักซีด กรุ๊ป 97 ถ.ด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 08-7579-3939
1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
2 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-2646-1888
3 บจก.ชัยรุ่งเรืองกจิ 9/6-7 ถ.จติต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 037-231368,820
4 หจก.เจริญไทยแม่สอด 674/16 ถ.อนิทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 5531575
5 บจก.สยามเอน็จเินียร่ิง อมิปอร์ตเอก็ซ์ปอร์ต 174/32-33 ม.9 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02 9968100-5
6 บจก.กมลอนิดัสตรี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750
7 บจก.พัฒนกจิบ้านโป่ง 11 ม.4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-222366
8 บจก.บีบีที อมิปอร์ต แอนด์ เอก็ซ์ปอร์ต 82/13 ม.2 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 081 2897776
9 หจก.เอส เค เอส ทูลส์ 464 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก -

10 บจก.เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) 64/169 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
1 บจก.วัฒนไพศาลเอน็ยเินียร่ิง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143
2 บจก.วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ 700/424 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214977
3 บจก.มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ 67 ม.11 ถ.กิง่แกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-1782277
4 บจก.ฮาลล่า วีสทีออน ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) 64/4 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954050
5 บจก.พานาโซนิค แอพ็ไลแอน็ซ์ ริฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) 60 ม.19 ซ.นวนคร เขตส่งเสริม อตุสาหกรรม 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9095710
6 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600
7 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148
8 บจก.วิศวกจิพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8
9 บจก.ฟรีเจล เอเซีย แปซิฟิก 1/36 นิคมอตุสาหกรรม ทีเอฟดี ม.5 ต.ท่าสะอา้น อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-577799

10 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
1 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พัฒน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49
2 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8
3 บจก.สแกนโปร (ไทยแลนด์) 165/1508 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-9638838
4 บจก.เบลล์ด๊าส อมิเอกซ์ 28/306 ม.13 ซ.คู้บอน 16 ถ.คู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-949-4502
5 บจก.ดัชมิลล์ 137/6 ม.1 ซ.สุขุมวิท 35 ถ.พุทธมณฑลสาย8 ต.ขุนแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 02-8810000
6 บจก.ทีเอน็ที เอก็ซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655
7 บจก.เยนวา (ประเทศไทย) 110-110/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6185550
8 บจก.เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 689 ภรัิชทาวเวอร์ ชั้น 36 ซ.ซอย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-0183000
9 บจก.ซาตาเก ้(ประเทศไทย) 133,134 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5011180-6

10
1 บจก.เค.เอส.พี.อปุกรณ์ 51/845 ม.3 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-215771-779
2 บจก.เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) 11/24 ถ.รัชดาภเิษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2853060
3 บจก.กรงทอง 2 ซ.พัฒนาการ 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7221071-5
4 บจก.พรีเมียร์ เทค โครโนส 93 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7405001
5 บจก.เกษตรภณัฑ์อตุสาหกรรม 100 ม.9 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8176410
6 บจก.บีดีอะกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) 41/14 บล็อค บี3 ม.6 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7407770
7 บจก.ฟอร์ซ อนิดัสเทรียล 57 ซ.ไมตรีจติ 8 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 081-9283647
8 บจก.ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6257651
9 บจก.ทีเอที เอน็เนอร์ยี ่แอนด์ เอน็จเินียร่ิง 1083/37 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-9109728-29

10 บจก.บี.อนิเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยี่ 323 ม.6 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9550555#2631
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เคร่ืองคัดแยก/สี ธัญพืช และ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองคัดแยกขนาด

เคร่ืองท าให้แห้ง

เคร่ืองรีดนม

เคร่ืองเล้ียงสัตว์ปีก เล้ียงผ้ึง/
เพาะช า และส่วนประกอบ
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รายช่ือผู้น าเข้า-ส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทอุตสาหกรรม กลุม่อุตสาหกรรม กลุม่สินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 บจก.เอส ไอ จ ีคอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100
2 บจก.ควอลิต้ิคอฟฟี่ โปรดักท์ส 999/9 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6578000
3 บมจ.หาดทิพย์ 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-210008-18
4 บจก.กรีนสปอต 288 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-27259800
5 บจก.ไทยน้้าทิพย ์แมนูแฟคเจอร่ิง 214 ไทยน้้าทิพย ์ชั้น 7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9842000
6 บจก.เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 689 ภรัิชทาวเวอร์ ชั้น 36 ซ.ซอย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-0183000
7 บจก.เปอริเอ ้วิทเทล (ประเทศไทย) 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6578000
8 บจก.ไทยดร้ิงค์ 14 แสงโสม ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-7857222
9 บจก.โออชิิ เทรดด้ิง 57 ปาร์ค เวนเซอร์ ชั้น 19-20 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-7858888

10 บจก.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อตุสาหกรรม 288 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02 4150100-3
1 บจก.เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) 272 ซ.ศูนยว์ิจยั 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7196480-7
2 บจก.ทีบีเค เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 700/1017 ม.9 ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-213060-1
3 บจก.เซ็ปเปอร์ อนิสตรูเมนท์ 28/4 ม.4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02-191-8780
4 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000
5 บจก. เซ็นทรัลเทรดด้ิง 3388/25-37,51-53, 82-85 สิรินรัตน์ ชั้น 8-11, 15,23 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-229-7000
6 บจก.อ ี- เมอร์แชนท์ 7/129 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-8849922
7 บจก.สหภณัฑ์ดิจติอลสเกล 48/3 ม.1 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-345338
8 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076
9 บจก.สเกล่าร์ เทคโนโลยี่ 128/189 พญาไทพลาซ่า ชั้น 17 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02 9697965-7

10 บจก.ที.เอม็.เอส.เอน็จเินียร่ิง 50/413 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-9841192-5
1 บจก.เวิร์ทเกน้ (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7502906-8
2 บจก.ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1/80 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 02-6175720
3 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600
4 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
6 บจก.โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100
7 บจก.ซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7
8 บจก.ไทยชิมิสึ 1 เอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2300333
9 บจก.ไวด์วูดส์ 109 ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 032-565072-4

10 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000
1 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000
2 บจก.อตัิลไทยอตุสาหกรรม 2013 อตัิลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37
3 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
4 บจก.ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) 1858/79, 1858/81-82 อนิเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-3251011-26
5 บจก.เจเอสเอสอาร์ ออ๊กชั่น 65/5 ม.4 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ -
6 บจก.ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี 102/3 ม.6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 053-126196-8
7 บจก.อริยะอคีวิปเม้นท์ 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7307000
8 บจก.บางกอกโคมัตสุเซลส์ 28/9 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-663-2666
9 บจก. ยนต์ตระการเคร่ืองจกัรกล 71 ม.8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 361494

10 บจก.เวิร์ทเกน้ (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7502906-8
1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
2 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-2646-1888
3 บจก.อเิซก ิเซลส์ (ไทยแลนด์) 4444 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร 02-2854477-06
4 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9
5 บจก.ตลาดแทรกเตอร์ 100/1-5 ม.1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-799995-6
6 บจก.ยนัม่าร์ เอส.พี. 115 ซ.ฉลองกรุง31 แขวงล้าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700
7 บจก.ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 212 ม.4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9005000
8 บจก.ทรัพยท์วี เอน็จเินียร่ิง 117/5 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056-221555
9 บจก. ยโูรแทรค 3/40 ม.3 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-799922

10 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 02-1836710
1 บจก.เกรทวอล ดริลล่ิง คัมปะนี (ประเทศไทย) 514/23 ซ.รามค้าแหง 39 ถ.ประชาอทุิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-1582689
2 บจก.ไอซีอ ีฟาร์ อสีท์ (ไทยแลนด์) 99/750 ม.4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3360920
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เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรบรรจภุณัฑ์และ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองชั่งและส่วนประกอบ

เคร่ืองจกัรงานโยธา กอ่สร้าง

เคร่ืองจกัรงานดิน

เคร่ืองจกัรงานดิน อืน่ ๆ

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกอ่สร้าง



3 บจก.กรุงไทยธุรกจิลีสซ่ิง 977/2 เอส เอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2993800
4 บจก.เอลิท ดริลล่ิง 514/23 ซ.รามค้าแหง 39(เทพลีลา 1) ถ.ประชาอทุิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-1582689
5 บจก.เอือ้วิทยาแมชินเนอร่ี 53 ศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 11,15 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2531170-6
6 บจก.บีเจ เซอร์วิส อนิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) 93/1 ห้องเลขที่ 801,804 จพีีเอฟ วิทย ุตึกบี ชั้น 8 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2559688-95
7 บจก.ไทย บาวเออร์ 142 ทู แปซิฟิค เพลส ชั้น17 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-26532046
8 บมจ.ชูไก 42/62 ม.14 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3162873-7
9 บจก.เจพี เนลสัน (ประเทศไทย) 999/1 ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-1707328

10 บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ (มหาชน) 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ,19 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ -
1 บจก.เชส เอน็เตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832880
2 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-326306
3 ราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 127 ม.3 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร -
4 บจก.อตัิลไทยอตุสาหกรรม 2013 อตัิลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37
5 บจก.แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี 888 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7405888
6 บจก.วีดีเอส. แมชชีนเนอร่ี 869/8 ซ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7418659-60
7 บจก.ไทย ซัน อนิเตอร์ แมชชีน 99 ม.2 ถ.บรมราชชนนี ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 086-2671337
8 บมจ.ชูไก 42/62 ม.14 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3162873-7
9 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 02-1836710

10 หน่วยงานราชการส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-22053282
1 บจก.ลี แมชชีนเนอร่ี (ประเทศไทย) 126 ม.6 ถ.วัดศรีวารีน้อย-ลาดกระบัง ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3279300
2 บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 30 ซ.ออ่นนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3205777
3 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4200027
4 บจก.ไทย จ ีเอลลีเวเทอร์ 8/89 ม.4 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-7087124
5 บจก.เอม็.เอช.อ.ี-ดีแมก (ที) 23/110-117 สรชัย ชั้น 25-29 ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02714-3939
6 บมจ.กรุงเทพผลิตเหล็ก 205 ถ.ราชวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02 2250200
7 บจก.ซุ่นเฮงไท้ เอน็จเินียร่ิง 10/7 ม.5 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สมพราน จ.นครปฐม 02-8119433
8 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
9 บจก.จนัทร์เกษมอนิเตอร์เนทชั่นแนล 90 ซ.แจง้วัฒนะ 12 แยก 4 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9827555

10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999
1 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
2 บจก.ซาคูมะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-296870-4
3 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
5 บจก.สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
6 บจก.โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) 7/102 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957555
7 บจก.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อเีล็คทริค แมนูแฟ็คเจอร่ิง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300
8 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 246 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-998600
9 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709

10 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700
1 บจก.เคอร่ีสยามซีพอร์ต 89 ชั้น 8 ห้อง804 เจา้พระยาทาวเวอร์ ซ.วัดสวนพลู ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -
2 บจก.ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล 88 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-408900
3 บจก.อตัิลไทยอตุสาหกรรม 2013 อตัิลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37
4 บจก.ซัน จปูีเตอร์ 55 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-9983855
5 บจก.ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) 1122 เคพีไอทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-6268100
6 บจก.ซียอูแีอล 18 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า ซ.อาคาร 2 (เวสต์) ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-5001200
7 บจก.เครน สเตชั่น 95/231 ชั้น 14อาคารชุดลุมพินีเพลส ซ.พระราม 9-รัชดา ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -
8 บจก.บางกอกออ๊คชั่นเนียร์ส 3/6 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-274079912
9 นิปปอน สตีล แอนด์ ชูมิคิน เอน็จเินียร่ิง คัมพานี ลิมิเต็ด 390 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ -

10 บจก.คาร์โกเ้ทค (ประเทศไทย) 2/3 บางนาทาวเวอร์ อาคาร เอ ม.14 ซ.ชั้นที่ 2 ยนูิต 209 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7519977
1 บจก.เชส เอน็เตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832880
2 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-326306
3 ราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 127 ม.3 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร -
4 บจก.อตัิลไทยอตุสาหกรรม 2013 อตัิลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37
5 บจก.แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี 888 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7405888
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6 บจก.วีดีเอส. แมชชีนเนอร่ี 869/8 ซ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7418659-60
7 บจก.ไทย ซัน อนิเตอร์ แมชชีน 99 ม.2 ถ.บรมราชชนนี ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 086-2671337
8 บมจ.ชูไก 42/62 ม.14 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3162873-7
9 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 02-1836710

10 หน่วยงานราชการส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-22053282
1 บจก.โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 607 ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555
2 บจก.สยามกลการอตุสาหกรรม 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7467520-30
3 บจก.บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ 28/9 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7401500
4 บจก. บีที มิตรแลนด์ 90 ถ.ออ่นนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 7216480
5 บจก.คราวน์ อคิวิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 222/6-7 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.30 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-7556999
6 บมจ.ยไูนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) 2 ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย ์เขตธัญบุรี กรุงเทพมหานคร 02-5338090
7 บจก.ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ 58 ซ.อดุมสุข 60 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -
8 บจก.เมโทรเท็คอคีวีปเมนท์ 2386 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7415581-4
9 บจก.ยนูิแคริเออร์ เอเซีย 999/1 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 1825067-73

10 บจก.ดิลกและบุตร (สาขา 2) 49/20-21 ม.4 ซ.กิง่แกว้ 30 ถ.กิง่แกว้ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7693000
1 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000
2 บจก.จาร์ดีน ซินด์เล่อร์ (ไทย) 246 ไทมส์ สแควร์ ชั้น 20 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6851600
3 บจก.เมโทร อนิดัสเตรียล ปาร์ค 72 ซ.นนทบุรี 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 02-9680800
4 บจก.แอดวานซ์ ไฟเบอร์ 100/1 วรสมบัติ ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -
5 บมจ.โคเน่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 26 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-7846500
6 บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 121/84-85 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2093000
7 บจก.เซนจร่ีูไทร์ (ประเทศไทย) 238/9 ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 274 1673
8 บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) 1858/21-26 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -
9 บจก.ธิสเซ่นครุปป์เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 65/52 ช้านาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2740800

10 บจก.แคนาเดียนโซลาร์แมนูเฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 22/322 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี -
1 บจก.ไทย โคเบลโก ้คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอร่ี 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4
2 บจก.เมลโก ้เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 1 ชั้น21 ห้องซี3 อ ีเอม็ดี ทาวเวอร์ ชั้น 21 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-3618070-2
3 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8
4 ฮัลลิเบอร์ตัน เอน็เนอจ ีเซอร์วิสเซส องิค์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2788100
5 บจก.ซูมิโช โกลบอล โลจสิติคส์ (ประเทศไทย) (ส้านักงานใหญ)่ 589/159เซ็นทรัลซิต้ี ทาวเวอร์วัน ชั้นที่ 30 ซ.ห้องเลขที่ โอไอ-30-ซี1บี ถ.บางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร02-7457401-6
6 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย 700/86 ม.6 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 213170
7 บจก. บางกอกปทุมแทรคเตอร์ 56/355 ม.6 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี -
8 บจก.บีเจ เซอร์วิส อนิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) 93/1 ห้องเลขที่ 801,804 จพีีเอฟ วิทย ุตึกบี ชั้น 8 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2559688-95
9 บจก.พีทีที แอลเอน็จี 555/1 อาคารเอ ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 1401555

10 บจก.บางกอก นากทัสึ 700/823 ม.1 ถ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 080-0616556
1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.ส้าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000
2 บจก.อซูีซุมอเตอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24-25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-9662626
3 บจก.บีเอม็ดับเบิลย ูแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/201 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-640000
4 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721
5 บจก.อซูีซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ต.ส้าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3942541-50
6 บจก.ซูมิโช โกลบอล โลจสิติคส์ (ประเทศไทย) (ส้านักงานใหญ)่ 589/159เซ็นทรัลซิต้ี ทาวเวอร์วัน ชั้นที่ 30 ซ.ห้องเลขที่ โอไอ-30-ซี1บี ถ.บางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร02-7457401-6
7 บจก.ไทย โคเบลโก ้คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอร่ี 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4
8 บจก.ยนัม่าร์ เอส.พี. 115 ซ.ฉลองกรุง31 แขวงล้าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700
9 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8

10 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
1 บจก.เอม็เอม็ทีเอช เอน็จิ้น 199/9 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 491050
2 บจก.สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 213451-5
3 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
5 บจก.โครเนส (ไทยแลนด์) 1858/138 อนิเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ชั้น 39 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 7636500
6 บจก.ไทยซัมซุง อเิลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601
7 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999
8 บจก.ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 700/509 ม.2 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-454577
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ส่วนประกอบเคร่ืองจกัรงาน
ดินหรือเคร่ืองจกัรงานดินอืน่ๆ

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกอ่สร้าง

ปั่นจั่นและโครงยก

รถฟอร์กลิฟต์และอปุกรณ์

ลิฟต์ บันใดเล่ือน เคร่ืองล้าเลียง

ส่วนประกอบเคร่ืองผ่อนแรง



9 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) 111/4 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทอร์นซีบอร์ด ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954999
10 บจก.ไทรอมัพ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) 700/801 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-469800
1 บจก.อเีอ วินด์ หาดกงัหัน 3 89 เอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น16 ถ.รัชดาภเฺษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2482488-92
2 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 199 คอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 7977000
3 บจก.เอือ้วิทยาแมชินเนอร่ี 53 ศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 11,15 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2531170-6
4 บจก.ไอเบล (ประเทศไทย) 4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-305240
5 บจก.เวิร์ทเกน้ (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7502906-8
6 บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) 31/4 ม.3 ต.บ้านป่า อ.แกง่คอย จ.สระบุรี -
7 บจก.วีเหล่ียม หว่อง กรุ๊ป 35/1 ม.3 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 02 4130401-4
8 บจก.ดอสส์เทค 294/27 ม.1 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-2184-9770-1
9 บจก.มากอตโต 14 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 02-2100566-70

10 บจก.เทร็ก ไทยรุ่ง 10/95-97 ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-0231588
1 บจก.เซนจร่ีูไทร์ (ประเทศไทย) 238/9 ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 274 1673
2 บจก.จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/666 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-190481
3 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076
4 บจก.สยามมิชลิน 252 SPE ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6193000
5 บจก.สยามทรัค เรเดียล 44/4 ม.4 ถ.พลด้าริห์ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 034-966940-2
6 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2658400
7 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
8 บจก.สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ 142 ทูแปซิฟิก เพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6532550
9 บจก.โอตานิ เรเดียล 96 ม.3 ถ.ริมคลองบ้านไร่ ต.บางแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-339563

10 บจก.สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น 4/1-2 ม.7 ถ.บางเลน-เกาะแรด ต.บางปลา อ.บางเลย จ.นครปฐม 034-234-799
1 บจก.โจงล่ี เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) 7/473 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-659370
2 บจก.ซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7
3 บจก.ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 7/496 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
4 บจก.ยแูทค ไทย 237 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7491680
5 บจก.จนิเทค (ประเทศไทย) 101/32-33 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองหนึง่ เขตคลองหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1813073
6 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
7 บจก.โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100
8 บจก.โซนีดี่ไวซ์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 140 ม.5 ซ.สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02 5011730
9 บจก.แคนาเดียนโซลาร์แมนูเฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 22/322 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี -

10 บจก.โกลบอล เอชเทค 356 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 037-481111
1 บมจ.อตุสาหกรรมท้าเคร่ืองแกว้ไทย 15 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02-4270060-4
2 บจก.เวลโกรว์กล๊าส อนิดัสทรี 36 ม.2 ถ.พิพพาวาส-แสนภดูาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570-107-8
3 บมจ.กระจกไทยอาซาฮี 200 ม.1 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 02-4258970
4 บจก.อยธุยา กล๊าสอนิดัสทรี 170/87 โอเชี่ยนทาวเวอร์1ชั้น32 ถ.รัชดาภเิษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6486100
5 บจก.บางกอกคริสตัล 99 ม.8 ถ.สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038 968861-5
6 บจก.ไทยมาลายา กลาส 28 เขตประกอบอตุสาหกรรมเอส ไอ แอล ม.1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 036 373826
7 บจก.กมลพิศาลกระจกนิรภยั 186/44 ถ.ออ้มค่าย ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช -
8 บจก.แกว้ปราการ 49 ม.3 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7014648-9
9 บจก.ขอนแกน่กล๊าสอนิดัสทรี 170/87 โอเชี่ยนทาวเวอร์1ชั้น32 ถ.รัชดาภเิษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2612357-66

10 บจก.เอสอาร์ แอดวานซ์อนิดัสตรีส์ 700/486 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 02-7046070
1 บจก.น้้าตาลราชบุรี 302 เอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2379999
2 บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 121/84-85 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2093000
3 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000
4 บจก.ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด 177 ม.4 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลุมแกว้ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 02-6257651
5 บจก.ว.ีซี.มีท โปรเซสซ่ิง 21 ม.13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 032-734556
6 บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11-12 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-5138989
7 บจก.มาเยคาว่า (ประเทศไทย) 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 3 ม.14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7519610
8 บจก.คุนหมิง ไลท์ อนิดัสทรี แมชชินเนอร่ี (ประเทศไทย) 89 ม.3 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
9 บจก.เค แอนด์ ดับบลิว โกลบอล เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) 105/15 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-5846334-5

10 บจก.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 169 ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 0-2625-7651
1 บจก.ฟิลไทย 116/3 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8199555
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เคร่ืองจกัรท้ายาสูบ และ
ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบเคร่ืองจกัรงาน
ดินหรือเคร่ืองจกัรงานดินอืน่ๆ

เคร่ืองผสมสารจ้าพวกแร่ และ
อืน่ๆ

เคร่ืองแปรรูปยาง พลาสติก 
และส่วนประกอบ

เคร่ืองจกัรที่ใช้เฉพาะส้าหรับ
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนิกส์ และ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองประกอบหลอดไฟฟ้า 
และส่วนประกอบ

เคร่ืองแปรรูปอาหาร และ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกอ่สร้าง

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเหมือง
แร่
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2 บจก.ซัลเลอร์ อนิเตอร์เทรด 40/35 ซ.อนิทามระ 8 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 022714818-9
3 บจก.สุราพญานาค 99 ม.5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 042-591130
4 บจก.พี.ประชุม 328 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2714646-9
5 บจก.คัลลัส 1059 ถ.เจริญกรุง แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6396619
6 บจก.กราฟอยดอล รอนโดท์ (ประเทศไทย) 152 ซ.ศูนยว์ิจยั 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6709002
7 บจก.ธนภมูิ พลาสแพ็ค 360 ม.2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7036200
8 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
9 บจก.ไซแอมโทแบคโคเอกซ์ปอร์ตคอร์ปอเรชั่น 250 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ล้าพูน ต.ยางเนิง้ อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 02 2539558

10 บจก.โอเอม็เอส คาร์โก้ 679/9 ซ.ลาดพร้าว 7 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-9385410
1 บจก.เวิร์ทเกน้ (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7502906-8
2 บจก.ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1/80 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 02-6175720
3 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600
4 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
6 บจก.โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100
7 บจก.ซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7
8 บจก.ไทยชิมิสึ 1 เอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2300333
9 บจก.ไวด์วูดส์ 109 ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 032-565072-4

10 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000
1 บจก.เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 689 ภรัิชทาวเวอร์ ชั้น 36 ซ.ซอย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-0183000
2 บจก.สุรีย ์อนิเตอร์ฟู้ดส์ 11/13 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-419400
3 บจก.เกร์ิด เทรดด้ิง 32/44 ม.1 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5636211
4 บจก.โอริออน แมชชีนเนอร่ี เอเซีย 33/3 ม.5 ต.สามบัณฑิต อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-959753
5 บจก.แดร่ี ฮับ ซัพพลาย เชน 29/825 ม.2 ต.คลองสาน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2569-6990
6 บจก.สยาม อกริ อนิดัสเตรียล 182 ม.1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 086-3134445
7 บจก.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 123 ม.4 ต.สนามแย ้อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี -
8 บจก.ไทย โอโออ ิยามาโมโต้ 110/6 ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 0-2392-2598
9 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พัฒน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49

10 บจก.กสิส์ มาร์เกต็ต้ิง 1/11-13 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2777597
1 บจก.กรีนสปอต 288 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-27259800
2 บจก.แครทโค 8/10 ม.3 ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-943223-7
3 บจก.สุรีย ์อนิเตอร์ฟู้ดส์ 11/13 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-419400
4 บจก.อนิบิสโก ้(ประเทศไทย) 365 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ์ ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-221422
5 บจก.มุนินทร์เม็กซ์ 107/1 ม.5 ต.วังกพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-548808-9
6 บจก.แอลลาย เวลธ์ โกลบอล เทรดด้ิง 3/15 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-457216
7 บจก.เจเค เอน็จเินียร่ิง เเอนด์ เซอร์วิส 522 ธงชัย ซ.รังสิต-นครนายก 48 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-9740583
8 บจก.แซด วอล์คเกอร์ ไลน์ 555/74 ม.10 ถ.ประชาอทุิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 02-4646833
9 บจก.ฟู้ด อคีวิปเม้นท์ 138/3 ม.5 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรว จ.นนทบุรี 02-4220393

10 บจก.อต้ัิน แสตนดาร์ด 299/11-12 ม.9 ซ.บางปลา 34 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7063601-3
1 บจก.ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 123 ซันทาวเวอร์ส์ เอ ชั้นที่ 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 6608000
2 บจก.จนิเทค (ประเทศไทย) 101/32-33 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองหนึง่ เขตคลองหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1813073
3 บจก.ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 7/496 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
4 บจก.โนวา อนิเตอร์ เทค 5/4 ม.2 ซ.วัดไทร ถ.เพชรเกษม ต.บางแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-338765-6
5 บมจ.วนชัย กรุ๊ป 2/1 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-6824970
6 บจก.บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) 2 ซ.จ ี9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038 918300
7 บจก.ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) 163 ไทยสมุทรประกนัภยั ชั้น 19 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6106100
8 บมจ.เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 99 ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3671446-51
9 บจก.ยนูเชง เพลท-เมคค่ิง (ไทยแลนด์ 30/44 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 034 870394

10 บจก.ฟูจฟิิล์ม (ประเทศไทย) 388 เอส.พี. ชัน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2706000
1 บจก.บีเอสแอล ลีสซ่ิง 175 สาธรซิต้ีทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6714700
2 บจก.ไซเบอร์ เอสเอม็ (ไทย) 751 ถ.จนัทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6751080-3
3 บจก.มิสเตอร์พรหม 50/3 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4539372
4 บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) 825 ไพโรจน์กจิจา ชั้น10 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-23614643
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5 บจก.ไทยคีทาฮารา 121 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 035-364466
6 บมจ.ศิริวัฒนาอนิเตอร์พร้ินท์ 125 ซ.จนัทร์ 32 ถ.จนัทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6755600
7 หจก.ฮ่ัวฟ้า อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต 18 ซ.พุทธบูชา 40 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-8702784-6
8 บจก.ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) 163 ไทยสมุทรประกนัภยั ชั้น 19 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6106100
9 บจก.วิชัยเจริญแมชีนเนอร่ี 35 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-2214-2251

10 บจก. เอน็เคเพรสเซ็นเตอร์ 45 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02 8835244
1 บจก.เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ 99/1 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-423506-9
2 บจก.เอส ไอ จ ีคอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100
3 บจก.เอสวี นิททัน 270 ม.11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 02 6825280-4
4 บจก.ซันซิง พร้ินต้ิง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) 30/25 นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร ม.1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 02-4169908
5 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟช่องนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 022490251ต่อ260
6 บมจ.เอ เจ พลาสท์ 95 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4150035
7 บจก.กล่องสยาม บรรจภุณัฑ์ 1004 ถ.ฉลองกรุง แขวงล้าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 7373371-2
8 บจก.ไทยโคบาชิ 668-672 ม.11 ถ.สุขาภบิาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-762765-5
9 บจก.บรรจภุณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (มหาชน) 46/151 ม.12 ถ.นวลจนัทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 02-9445512

10 บจก.กลุ่มสยามบรรจภุณัฑ์ 1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร -
1 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟช่องนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 022490251ต่อ260
2 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401100
3 บมจ.ยไูนเต็ด เปเปอร์ 113-115 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-9102700
4 บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 44/5 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034-824121-8
5 บจก.สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5863333
6 บจก.เอเซียคราฟท์ เปเปอร์ 99 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-423506-9
7 บมจ.ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองร้ัง-ปราจนี ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 02-37208800
8 บจก.วังเปเปอร์ 889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2100881
9 บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5865567

10 บจก.บีเอสแอล ลีสซ่ิง 175 สาธรซิต้ีทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6714700
1 บมจ.แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40
2 บจก.เอชพี องิค์ (ประเทศไทย) 968 อือ้จอืเหลียง ชั้นที่ 3 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-3530888
3 บจก.ริโก ้แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/152 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650839
4 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-350080
5 บจก.แคนนอน ปราจนีบุรี (ประเทศไทย) 550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 081-3650808
6 บจก.แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) 98 ชั้น 21-24 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-3449999
7 บจก.เอปสัน (ประเทศไทย) 1 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น42 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6859888
8 บจก.โลจสิติคส์ คาร์โก ้เอก๊ซ์เพรส 2922/132 ชาญอสิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7165185
9 บมจ.มูราโมโต้ อเีล็คตรอน (ประเทศไทย) 886 ถ.รามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-518-1280

10 บจก.ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 123 ซันทาวเวอร์ส์ เอ ชั้นที่ 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 6608000
1 บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) 79/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล้าพูน 053-581343
2 บจก.จาโนเม(่ประเทศไทย) 312 ม.1 ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 480131-5
3 บจก.สินไทยเอนเตอร์ไพรส์ 1 คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 28 ซ.ห้องเลขที่ 2801/2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2856318
4 บจก.ไทย พาฝัน 242 ม.7 ซ.นิคมอตุสาหกรรม304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 037 274241-2
5 บจก.ยกูีเ้วิลด์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 42/189 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-3331206
6 หจก.ทีซีเอม็ โซอิง้ แมชชีน 104 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 02 4548598
7 บจก.ลองวินอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 60/21 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-891371-2
8 บจก. ซันบีน พรีซิชั่น แมซีน(ไทย) 78/18 ม.5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573141
9 บจก.ก. วิวัฒน์ โซอิง้ 249 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 02-4038888

10 บจก.นิวลอง อนิดัสเตรียลกรุ๊ป 120/35 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7364331-2
1 บมจ.ลัคกีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บุปผจติ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600
2 บจก.ไคฮาระ (ประเทศไทย) 155/109 นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี ม.4 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 02-6321116
3 บจก.ลักกี้่สตาร์วีฟวิ่งพลัส 155/17 นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี ม.4 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 02-4416555
4 บจก.อเีอส ไฟเบอร์ วิชั่นส์ (ประเทศไทย) 75/64ม65 โอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6616661#124
5 บจก.เท็กซ์ไทล์ เซ็นทรัล 109/33 ม.1 ต.ดอนไกดี่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 0-2938-4474
6 บจก.พิพัฒนกจิเท็กซ์ไทล์ 8 ซ.ศรีอกัษร ถ.เชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2490331-4
7 บจก.ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ 62 ม.11 ซ.วิลาลัย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-316992
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8 บจก.นันยางเท็กซ์ไทล์ 89 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-28119700
9 บจก.สกาย วีฟวิ่ง 29,31 ซ.7 ถ.บางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-8065595

10 บจก. วีนัสเธร็ด 142 ซ.ลาดพร้าว 80 (จนัทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02 5300511
1 บจก.ไคฮาระ (ประเทศไทย) 155/109 นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี ม.4 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 02-6321116
2 บจก.ไทย ยนูิจกิะ สปันบอนด์ 1/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน กม.35 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5162885-6
3 บจก.วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ 134, 134/2, 134/3 ม.6 ถ.เศรษฐกจิ1 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4400860
4 บมจ.ลัคกีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บุปผจติ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600
5 บจก.อเีลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 1910 อเีลคโทรลักซ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-725-9000
6 บจก.พีเจน้ อนิดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 700/103 ม.1 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-214343-4
7 บจก.อตุสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) 525 ม.2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางปูใหม่ เขตเมืองสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร -
8 บจก.โอตานิ เรเดียล 96 ม.3 ถ.ริมคลองบ้านไร่ ต.บางแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-339563
9 หจก.ไทยอนิเตอร์ลอนดรี 15 ซ.ลาดปลาเค้า 10 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้ขัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 025705011-3

10 บจก.พี.พี. เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ยอ้ม 211/7 ซ.ไกร ถ.อนุวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02 2250151
1 บจก.จงสถิตย์ 470 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4160113-8
2 บจก.ฟูลมาร์ค เมนูเฟคเจอร่ิง 91 ม.8 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.กิง่อ้าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-4294905-7
3 บจก.วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ 134, 134/2, 134/3 ม.6 ถ.เศรษฐกจิ1 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4400860
4 บจก.ไทย เลซ แมนูแฟคเจอร่ิง 241 ม.1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 034 473855
5 บจก.ถุงเท้าไทย 29/1 ม.4 ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ต.ส้าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3842833
6 บจก.ซี.พี.สหอตุสาหกรรม 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น18 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6257651
7 บจก.ไทเท็กซ์ เอเชีย 208 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-400947
8 บจก.บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) 555 รสาทาวเวอร์2 ชั้น21 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 6557700
9 บจก.สติทช์ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) 270/62-63 ซ.พระยามนธาตุราชศรีพิจติร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -

10 บจก.ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) 1/60 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 220294
1 บมจ.ลัคกีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บุปผจติ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600
2 บจก.ไคฮาระ (ประเทศไทย) 155/109 นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี ม.4 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 02-6321116
3 บจก.ลักกี้่สตาร์วีฟวิ่งพลัส 155/17 นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี ม.4 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 02-4416555
4 บจก.แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก 662/51-52 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 6824730
5 บจก.ไทย ยนูิจกิะ สปันบอนด์ 1/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน กม.35 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5162885-6
6 บจก.ชิงหยาง 135/3 ม.2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-321552
7 บจก.กรุงเจริญอตุสาหกรรมส่ิงทอ 153-154-154/1 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-4200519
8 บจก.แอบ็โซลูท เดนิม 99 ชั้น P6A ห้อง แอบ็โซลูท เดนิม ซ.สุขุมวิท 6 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2554999
9 บจก.ไทยวิวัฒน์แคนแวสอตุสาหกรรม 62 ม.1 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02 4635253-4

10 บจก.เอส.เอม็.เอส.การทอ 189 ม.2 ต.มาบไผ่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-158093
1 บจก.ไทเท็กซ์ เอเชีย 208 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-400947
2 บจก.ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) 700/360 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214491-4
3 บจก.โตโยโบ (ประเทศไทย) 1 คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 28 ซ.ห้องเลขที่ 2801/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2856318
4 บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 704/1-9 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-22940071
5 บจก.เทยนิ โพลีเอสเตอร์ 1/1 ม.3 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5162111
6 บจก.ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ 157 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ ม.16 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา -
7 บมจ.ดีเอสจ ีอนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 183 รีเจน้ท์ เฮาส์ ชั้น 11 ถ.ราชด้าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-9332921
8 บจก.ไทย ยนูิจกิะ สปันบอนด์ 1/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน กม.35 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5162885-6
9 บจก.ไอรีมา (ประเทศไทย) 46/86-87 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034-422530

10 บจก.ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น 199/7 ม.3 ถ.พานทอง-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 02-6630074-5
1 บจก.สยามบราเดอร์ 889 ไทยซีซี ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6758504
2 บจก.ไทย ยนูิจกิะ สปันบอนด์ 1/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน กม.35 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5162885-6
3 บจก.ที.ย.ูดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ 113 ม.4 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 02-34239290
4 บจก.อาซาฮี คาเซอ ิสปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-483197
5 บจก.เฟดเดอรัล-โมกลู (ประเทศไทย) 1/89 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-226062
6 บจก.ยง ฟง แมชชินเนอร่ี 38/5 ม.1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-854716
7 บจก.สตาร์ส เทคโนโลย ีอนิดัสเตรียล 64/40 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954738
8 บจก.คาไซเท็คซี 136,137 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-729564-7
9 บจก.ไทย พาฝัน 242 ม.7 ซ.นิคมอตุสาหกรรม304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 037 274241-2

10 บจก.ขอนแกน่แหอวน 115 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 043-221880-5
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เคร่ืองถักนิต

เคร่ืองทอผ้า

เคร่ืองท้าสักหลาด

เคร่ืองอดัผิววัสดุทอประดิษฐ์

เคร่ืองจกัรส้าหรับเตรียมเส้นใย

เคร่ืองซักท้าความสะอาดส่ิงทอ
 และส่วนประกอบ

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมส่ิงทอ



1 บจก.เทยนิ โพลีเอสเตอร์ 1/1 ม.3 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5162111
2 บจก.ไทย ยนูิจกิะ สปันบอนด์ 1/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน กม.35 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5162885-6
3 บจก.วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ 134, 134/2, 134/3 ม.6 ถ.เศรษฐกจิ1 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4400860
4 บจก.แซมเท็กซ์ (เอเซียน) 88/1-2 ลุมพินีวิลล์พระแม่มารี-สาทร ซ.จนัทน์ 27 ถ.จนัทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 081-8217419
5 บจก.ไคฮาระ (ประเทศไทย) 155/109 นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี ม.4 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 02-6321116
6 บมจ.ลัคกีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บุปผจติ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600
7 บจก.กรุงเจริญอตุสาหกรรมส่ิงทอ 153-154-154/1 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-4200519
8 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ 20 บุปผจติ ชั้น 4 และ 6 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666596-8
9 บจก.พิพัฒนกจิเท็กซ์ไทล์ 8 ซ.ศรีอกัษร ถ.เชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2490331-4

10 บจก.นันยางเท็กซ์ไทล์ 89 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-28119700
1 บมจ.อนิเตอร์ไฮด์ 678 ม.2 ซ.T.J.C. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรากร จ.สมุทรปราการ 02 3232754-5
2 บจก.เอคโค่ แทนเนอร่ี (ประเทศไทย) 113/9 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 035-716584-5
3 บจก.หลิน เจยี เทรดด้ิง 74 ม.5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 02-3342860
4 บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป 176/1,1480 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7036598-9
5 บจก.อาอชิิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ 188/137 ม.3 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-1707546-9
6 บจก.อนิทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค 700 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 0-2709-5633-8
7 บมจ.บางกอกรับเบอร์ 611/40 ซ.วัดจนัทร์ใน ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-6899500
8 บจก.โรงงานฟอกหนังชาญกจิ 489 และ 589 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3953578
9 บจก.ไทย ซิน เคร่ืองหนัง 1092 ม.1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-381-7084

10 บจก.บาเดอร์ (เอเซีย) 2/9 ม.4 ซ.ซากลูกหญ้า 4 ถ.วัดซากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-682901-6
1 บจก.โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) 127/28 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-6810158
2 บจก.ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) 246/1 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี -
3 บจก.ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย 186 ม.7 ต.หัวส้าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 038-575212-4
4 บจก.โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/499 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
5 บจก.เอสซี วาโด 362-364 ม.6 ซ. ถ.ยทุธศาสตร์ 331 กม.91- 92 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-345888
6 บจก.ชินเอ ไฮ-เทค 183 ม.3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-212008-10
7 บจก.ชินอาน (ไทยแลนด์) 25 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038637737-9
8 บจก.ไดซิน 101/59/3 ม.ม.20 ถ.ถ.พหลโยธิน ต.ต.คลองหนึง่ อ.อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5290070-3
9 บจก.สยาม ยเีอส แบตเตอร่ี 78-78/1 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 3239030

10 บจก.แพนดอร่า โพรดักชั่น 88 ซ.สุขาภบิาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 0-2728-7200
1 บจก.เวิร์ทเกน้ (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7502906-8
2 บจก.ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1/80 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 02-6175720
3 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600
4 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
6 บจก.โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100
7 บจก.ซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7
8 บจก.ไทยชิมิสึ 1 เอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2300333
9 บจก.ไวด์วูดส์ 109 ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 032-565072-4

10 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000
1 บมจ.ไทยออยล์ 555/1 อาคารเอชั้น 11 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 7972999
2 บจก.บริงค์ส (ประเทศไทย) 919/586-591 อาคารจวิเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6300661
3 บมจ.ปตท. 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 5372000
4 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
5 บมจ.แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40
6 บจก.ไทยซัมซุง อเิลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601
7 บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) 3195/17-29 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2624000
8 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2658400
9 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ 1 ถ.ไอ-สามบี ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-699000

10 บจก.ซิเลซติกา (ประเทศไทย) 49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038493561-80
1 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
2 บจก.แอมเวย ์(ประเทศไทย) 1199/1 ถ.รามค้าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7138000
3 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088
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เคร่ืองอปุกรณ์ต่อพ่วง
เคร่ืองจกัรส่ิงทอ

เคร่ืองเตรียมหรือฟอกหนัง 
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เคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หล่อโลหะ 
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หล่อโลหะ

เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรม
ทั่วไป

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมส่ิงทอ

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเคร่ือง
หนัง



4 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
5 บจก.สยามคาลโซนิค 700/342 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-214357
6 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส้ารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2455555
7 บจก.สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
8 บจก.พอล คอร์ปอเรชั่น ฟิลเทรชั่น แอนด์ เซพพะเรชั่นส์ (ประเทศไทย)555 รสาทาวเวอร์ ซ.ชั้น 25 ยนูิต 2501 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 9371055
9 บจก.ไทรอมัพ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) 700/801 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-469800

10 บมจ.ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชั้น 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-5374000
1 บจก.แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย 104/13 ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 085-4854802
2 บจก.บ้านโป่ง ยทูิลิต้ี 222 เอก็โก ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9985915
3 บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/56 ถ.จนัทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090
4 บจก.โรจนะเพาเวอร์ 32/322034/114 ชั้น 26 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7234280
5 บจก.ระยองโอเลฟินส์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 0-2586-5260
6 บจก.โรงไฟฟ้าน้้าตาลขอนแกน่ 503 เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 0-2642-6191
7 บจก.บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2776239
8 บจก.กาญจนบุรีไบโอ-เอน็เนอร์ยี 302 เอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ห้อง 2 เอน็ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2379999
9 บจก.กลัฟ์ ทีเอส2 87 เอม็ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซ่ัน เพลส ซ.ชั้น 11 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมว้น กรุงเทพมหานคร 02-610-5555

10 บจก.กลัฟ์ ทีเอส1 87 เอม็ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซ่ัน เพลส ซ.ชั้น 11 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105555
1 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000
2 บจก.ครอมัลลอย (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ล้าลูกกา ต.บึงค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9878885
3 บจก.วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อนิดัสเตรียล เทอร์บายน(์ประเทศไทย) 39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-698900
4 บจก.บ้านโป่ง ยทูิลิต้ี 222 เอก็โก ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9985915
5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-4363376
6 บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 128 ม.6 ต.พิกลุทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 02-9785161
7 บจก.เทอร์ไบน์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ล้าลูกกา ต.บึงค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9879720-413
8 บจก.บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2776239
9 บจก.อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วิส 56/25 ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5290800

10 บมจ.ปตท. 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 5372000
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-4363376
2 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
3 บจก.กรีน เอน็จเินียร่ิง แอนด์ แมเนจเม้นท์ 166/21 เมโทพาร์ค โครงการ2/1 อาคารเอฟ ถ.กลัปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -
4 บจก.บางกอก เอกสยาม 112/172-173 ม.2 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 0-2416-4491
5 บจก.โปรดักทีฟ เอน็เตอร์ไพรส์ 404/24 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0-2619-1756
6 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส้ารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2455555
7 บจก.โปรเซส เอน็จเินียร่ิง เซอร์วิส 1895/123 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-9412300
8 บจก.ปั๊มเทค (ประเทศไทย) 22/42-43 เอช-เคป บิซ เซ็กเตอร์ ถ.สุขาภบิาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 0-2328-8953
9 บจก.อะเมซอน อนิเตอร์เนชั่นแนล 653 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3858810

10 บจก.บีเจ เซอร์วิส อนิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) 93/1 ห้องเลขที่ 801,804 จพีีเอฟ วิทย ุตึกบี ชั้น 8 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2559688-95
1 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส้ารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2455555
2 บจก.บางกอกเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ 68/83-84 ม.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7388630-3
3 บมจ.ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชั้น 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-5374000
4 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
5 บจก.กสุซ่ิง รีนิวเอเบิ้ล เอน็เนอร์จ ี(ประเทศไทย) 75 ถ.จนัทน์เกา่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-6780259
6 บจก.แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) 849 วรวัฒน์ ชั้น 14 ห้อง 1401-1402 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-26351600
7 บจก.แพนดอร่า โพรดักชั่น 88 ซ.สุขาภบิาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 0-2728-7200
8 บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) 31/4 ม.3 ต.บ้านป่า อ.แกง่คอย จ.สระบุรี -
9 บจก.สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น 4/1-2 ม.7 ถ.บางเลน-เกาะแรด ต.บางปลา อ.บางเลย จ.นครปฐม 034-234-799

10 บจก.อนิโนเวชั่น ไอเดีย 333/236 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 0-2159-9012
1 บจก.เวิร์ทเกน้ (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7502906-8
2 บจก.ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1/80 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 02-6175720
3 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600
4 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
6 บจก.โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100
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7 บจก.ซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7
8 บจก.ไทยชิมิสึ 1 เอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2300333
9 บจก.ไวด์วูดส์ 109 ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 032-565072-4

10 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000
1 บจก.พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959440-208
2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
3 บจก.ไอเบล (ประเทศไทย) 4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-305240
4 บจก.สินสงวนแอนด์ซันส์ 40/10 ซ.มหธราดล ถ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-8888944
5 หจก.ธาราพลาสติก 66 ม.4 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-34479883
6 บจก.อาเนส อวิาตะ เซาท์อสีต์ เอเซีย 91/1 ไชโย ชั้น 5 เอ ห้อง 5 เอ 10 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6432870-3
7 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 490537
8 บจก.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อเีล็คทริค แมนูแฟ็คเจอร่ิง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300
9 บมจ.ไฟร์วิคเตอร์ 19/20-22 ซ.ศูนยว์ิจยั ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-20308689

10 บมจ.ไทยมิตซูวา 31 ม.2 ถ.ลาดหลุมแกว้ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5812157-61
1 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
2 บจก.ซีพี รีเทลลิงค์ 159/30 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-6257651
3 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2658400
4 บจก.คลองหลวง ยทูิลิต้ี 222 เอก็โก ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 0-2998-5999
5 บจก.กรีนสปอต 288 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-27259800
6 บจก.โอตานิ เรเดียล 96 ม.3 ถ.ริมคลองบ้านไร่ ต.บางแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-339563
7 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000
8 บจก.ดัชมิลล์ 137/6 ม.1 ซ.สุขุมวิท 35 ถ.พุทธมณฑลสาย8 ต.ขุนแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 02-8810000
9 บจก.สยามเซลลูโลส 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5865567

10 บจก.เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) 1 คิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-7151000
1 บจก.ไทยซัมซุง อเิลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601
2 บจก.แอร์โค 1126/2 วานิช 2 ชั้น 30-31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 0-2704-999
3 บจก.เอฟ.ที.อนิดัสเทรียล ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) 7/273 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 66 3865 0742-4
4 บจก.อเีลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 1910 อเีลคโทรลักซ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-725-9000
5 บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย) 1858/63-74 ชั้น 14, 15 ม.10 ถ.บางนา - ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7629222
6 บจก.แอลจ ีอเีลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 75/81 ริชมอนด์ ชั้น 22 ซ.สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2048888
7 บจก.จอห์นสัน คอนโทรลส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 719 เคพีเอน็ ทาวเวอร์ชั้น8 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02- 7171260 -70
8 บจก.ซีพี รีเทลลิงค์ 159/30 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-6257651
9 บจก.ฟรีสเซอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 95/3 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5203454-8

10 บจก.สยามไดกิน้เซลส์ 22 ซ.ออ่นนุช55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7217670
1 บจก.แอดวานซ์ โซลูชั่น กรุ๊ป 38/18 ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี -
2 บจก.ชิน อนิเตอร์ กรุ๊ป 19/1 ม.5 ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.ระนอง 077-871105
3 บจก.คาร์โบกาญจน์ 1506 ซ.กาญจนาภเิษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02-4542875-7
4 หจก.กรีนเทพ อนิเตอร์ แมชชีนเนอร่ี 262/21 เอือ้อาทร วัดศรีวารีน้อย ม.5 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 086-0860501
5 บจก.ฟูจ ิเทคนิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 8 ซ.ลาซาล 77 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 3938904-6
6 บจก.สยาม ควอลิต้ี สตาร์ช 38/6 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลุมแกว้ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 02-5983135
7 บจก.ไทยแอร์เอเชีย 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง ส่วนกลาง ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3200 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5625700
8 บจก.ช้างน้าชัย 49/111 ม.18 ต.บึงค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี 02-560-2645
9 นายวัน เบย ์เหงียน 999 โรงแรมโนโวเทล ห้อง 2201 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ -

-
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-4363376
2 บจก.วิศวกจิพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8
3 บมจ.โกลว์ พลังงาน 1 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 พารค์วิง ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6701500
4 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
5 บจก.เจตาแบค อนิเตอร์เนชั่นแนล 335-7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7
6 บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 2/3 ม.14 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3386100
7 บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 8 ซ.สุขาภบิาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-0227777
8 บจก.เมโทร อนิดัสเตรียล ปาร์ค 72 ซ.นนทบุรี 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 02-9680800
9 บจก.ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ 68/79 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิต้ี ถ.กาญจนาภเิษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
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เคร่ืองปฏกิรณ์นิวเคลียร์ และ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองพ่น/ฉีดเชื้อเพลิงของ
เตาเผา และส่วนประกอบ

เคร่ืองจกัรที่ใช้งานเป็นเอกเทศ
 และส่วนประกอบ

เคร่ืองฉีดพ่นของเหลวและ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองท้าให้ร้อน หรือแห้ง (ใช้
ในอตุสาหกรรม) และ

ส่วนประกอบ

เคร่ืองท้าความเยน็/อปุกรณ์
อืน่ๆ (ใช้ในอตุสาหกรรม) และ

ส่วนประกอบ

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรม
ทั่วไป



10 บจก.พิจติรไบโอเพาเวอร์ 168 ม.6 ต.ท้ายน้้า อ.โพทะเล จ.พิจติร 02-1722181
1 บจก.ไทรอมัพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย 700/160 ม.1 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-465070
2 บจก.ไทย โคเบลโก ้คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอร่ี 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4
3 บจก.ซูมิโช โกลบอล โลจสิติคส์ (ประเทศไทย) (ส้านักงานใหญ)่ 589/159เซ็นทรัลซิต้ี ทาวเวอร์วัน ชั้นที่ 30 ซ.ห้องเลขที่ โอไอ-30-ซี1บี ถ.บางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร02-7457401-6
4 บจก.วะตะแบก วินด์ 87 เอม็.ไทย.ทาวเวอร์ ซ.ออลซีซ่ันส์เพลส ชั้นที่ 27 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-3143104
5 บจก.เอส.เอม็.ซี. (ประเทศไทย) 134/6 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02 9637099
6 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000
7 ฮัลลิเบอร์ตัน เอน็เนอจ ีเซอร์วิสเซส องิค์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2788100
8 บจก.เฟสโต้ 1250 วีรานุวัตร ชั้น6-7 ม.6 ถ.บางนา-ตราด (ซอย34) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7468700
9 บจก.ฟูรูกาวา ยนูิค (ไทยแลนด์) 109/11 ม.4 ซ.อตุสาหกรรมอสีเทรินซีบอร์ด 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955074-7

10 บจก.ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น 700/58 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.58 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-214646
1 บจก.ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1/80 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 02-6175720
2 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟช่องนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 022490251ต่อ260
3 บจก.คูโรดา ออโต้-เทค (ไทยแลนด์) 59 นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ม.9 ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-226594-7
4 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401100
5 บจก.ไดอชิิแพคเกจจิ้ง 139 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-545888
6 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 490537
7 บจก.กลุ่มสยามบรรจภุณัฑ์ 1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร -
8 บจก.คิมเบอร์ล่ีย-์คล๊าค ประเทศไทย 323 ยไูนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 32-33 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2303156
9 บจก.สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5863333

10 บจก.ป.สยามอตุสาหกรรมยาง 9 ม.3 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 0-2810-9381
1 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
2 บจก.ซาคูมะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-296870-4
3 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
5 บจก.สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
6 บจก.โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) 7/102 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957555
7 บจก.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อเีล็คทริค แมนูแฟ็คเจอร่ิง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอสีเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300
8 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 246 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-998600
9 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709

10 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700
1 บจก.สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 213451-5
2 บจก.ไทยซัมซุง อเิลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601
3 บจก. มิตซูบิชิ อเีล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 700/406 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 02-38214870
4 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
5 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
6 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
7 บจก.คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) 700/641 ม.3 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210129-37
8 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148
9 บจก.อเิมอร์สัน อเิล็คทริค (ประเทศไทย) 24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957000

10 บจก.แอลจ ีอเีลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 75/81 ริชมอนด์ ชั้น 22 ซ.สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2048888
1 บจก.แคนาเดียนโซลาร์แมนูเฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 22/322 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี -
2 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2658400
3 บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5865567
4 บจก.ไทยโตเคน เทอร์โม 700/314 ม.6 ถ.บางนาตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038214417-20
5 บจก.สยาม พุงซาน เมทัล 38/14นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-400056-8
6 บจก.เอน็เอม็บี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429
7 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
8 บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 121/84-85 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2093000
9 บจก.ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด 177 ม.4 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลุมแกว้ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 02-6257651

10 บจก.ไอโกะ (ประเทศไทย) 71 ม.5 แขวงหนองขยาด เขตพนัสนิคม กรุงเทพมหานคร 02-661-6061
1 บจก.นามหงส์น้้ามันปาล์ม 259 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -
2 บจก.บ้านโป่ง ยทูิลิต้ี 222 เอก็โก ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9985915
3 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟช่องนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 022490251ต่อ260
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เตาเผา เตาอบ เตาเผาขยะ 
และส่วนประกอบ

บอยเลอร์ และส่วนประกอบ

เคร่ืองพ่น/ฉีดเชื้อเพลิงของ
เตาเผา และส่วนประกอบ

เคร่ืองยนต์/มอเตอร์อืน่ๆ และ
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เคร่ืองสูบของเหลว และ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองสูบลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรม
ทั่วไป



4 บจก.อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ 199/175 ม.1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 02-6379642
5 บจก.ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ 68/79 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิต้ี ถ.กาญจนาภเิษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
6 บจก.ไพร์ซ ออฟ วู๊ด กรีน เอนเนอร์จี 140 ม.5 ถ.347 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 02-8318200
7 บจก.น้้าตาลราชบุรี 302 เอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2379999
8 บจก.เอส.พี.โอ. อะโกรอนิดัสตร้ีส์ 81 ม.4 ถ.พระแสง-ทุ่งใหญ่ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 077-369184-6
9 บจก.อลัสตอม (ประเทศไทย) 3354/8-9 มโนรม ชั้น 3 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6858640

10 บจก.โรงไฟฟ้าน้้าตาลขอนแกน่ 503 เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 0-2642-6191
1 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
2 บจก.โกลบอลกรีนโฮลด้ิง 127 ถ.ราชด้าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา -
3 บจก.ไทยรุ่งเรืองพลังงาน 794 ไทยรวมทุน ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2822022
4 บจก.เคร่ืองกฬีา ยนูิเวอร์แซล (ไทย) 91 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-4290690-1
5 บจก.ซือ หาว อนิดัสทรี (ไทยแลนด์) 7/243 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650598-600
6 บจก.ก้าแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ 391 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2172-2181
7 บจก.ฟีนาเท็กซ์ 18/8 ฟิโก ้เพลส ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6546999
8 บจก.โกลบอล เทคโนโลย ี(แบง) 71/244 ซ.รามค้าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร -
9 บจก.วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย 7/378 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-5393279

10 บจก.หมิงต้ี เคมีคอล 87 ม.15 ถ.วัดกิง่แกว้ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3124217
1 บจก.ไทย เอน็โอเค 700/452 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-453100-10
2 บจก.เอน็เอม็บี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429
3 บจก.เบสโก ้เอน็จเินียร่ิง 11-13-15-17-19 ถ.วังเจา้สาย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2221418
4 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
5 บจก.วัฒนไพศาลเอน็ยเินียร่ิง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143
6 หสน.ฮ่งเฮงไถ่ 755-757 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02-2361000
7 บจก.ยนูิวานซ์ (ประเทศไทย) 150/52 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347237
8 บจก.อูก่รุงเทพ 174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2113040
9 บจก.อซูีซุ เอน็ยิน่ แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) 131,133 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล้าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260916-9

10 บมจ.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี 162 ม.5 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ต.ล้าไทร อ.อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-226560
1 บจก.เกค็โค่-วัน 11 ถ.ไอ - 5 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-698400
2 บจก.กาญจนบุรีไบโอ-เอน็เนอร์ยี 302 เอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ห้อง 2 เอน็ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2379999
3 บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/56 ถ.จนัทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090
4 บจก.ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ 68/79 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิต้ี ถ.กาญจนาภเิษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
5 บจก.โรจนะเพาเวอร์ 32/322034/114 ชั้น 26 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7234280
6 บจก.แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย 104/13 ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 085-4854802
7 บจก.โรงไฟฟ้าน้้าตาลขอนแกน่ 503 เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 0-2642-6191
8 บจก.ไวด์วูดส์ 109 ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 032-565072-4
9 บจก.บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2776239

10 บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ยา้ยไม่ทราบที่อยูใ่หม่)26/56 จนัทน์ตัดใหม่ ถ.จนัทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000
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ประเภทอุตสาหกรรม กลุม่อุตสาหกรรม กลุม่สินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
2 บจก.ไทยซัมซุง อเิลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601
3 บจก.สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น 139/11-12 เขตนิคมอตุสาหกรรมบางพลี-บางบ่อ ม.17 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 3151741
4 บจก.ออยสตาร์ (ประเทศไทย) 888/45 ม.19 ซ.ยิง่เจริญ ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3825440
5 บจก.เอเชีย แปซิฟิค ซีไอเอส (ประเทศไทย) 511 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3290091-2
6 บจก. ออโตแพค 98/50-51 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-28118340
7 บจก.วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย 7/378 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-5393279
8 บจก.เดลแมกซ์แมชินเนอร่ี 156/46 ซ.วัฒนานนท์ ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-9294621
9 บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 622 เอม็โพเรียมทาวเวอร์ ซ.ชั้น 20-22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -

10 บจก.เอลต้า ท าแผนฟื้นฟูกจิการโดย บจก.เอลต้า 511 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3290099
1 บจก.พรีเมียร์ เทค โครโนส 93 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7405001
2 บจก.โกลเด้น เวิลด์ อนิเตอร์ทราน 141 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-2739-7350-3
3 บจก.ซาตาเกะ อนิเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อค 888/84 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 8 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6515845-7
4 บจก.เจริญโภคภณัฑ์วิศวกรรม 97 ถ.เยน็จติ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6257651
5 บจก.สยามเคร่ืองชั่งและวิศวกรรม 97 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02 2248941-2
6 บจก.โอมิ เคร่ืองชั่งตวงวัด (ประเทศไทย) 90/43 สาธรธานี 1 ชั้น 16 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6367702
7 บจก.เฮอวิา ไทย คอร์ปอเรชั่น 24 ไพร์มบิลด้ิง ยนูิตเอ ชั้น 8 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6617208-10
8 บจก.ที โอ อตุสาหกรรมเคร่ืองชั่ง 17 ซ.เอกชัย 55 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4152982
9 บจก. เทคเสิร์ฟ 77/65 อาคารสินสารธร ชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 024400200-4

10 บจก.บี.อนิเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยี่ 323 ม.6 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9550555#2631
1 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
2 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5
3 ฮัลลิเบอร์ตัน เอน็เนอจ ีเซอร์วิสเซส องิค์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2788100
4 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
5 บจก.ไทย มูราตะ อเิล็กทรอนิกส์ เทรดด้ิง 52 ธนิยะพลาซา ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750
6 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
7 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-227355
8 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
9 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02-24436969

10 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
1 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8
2 บจก.ไทย โคเบลโก ้คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอร่ี 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4
3 บจก.บางกอกโคมัตสุ 700/21 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 214780
4 บจก.เอม็ เอช ไอ-พรชัย แมชชีนเนอร่ี 700/669 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 081 8200191
5 บจก.เจเอสเอสอาร์ ออ๊กชั่น 65/5 ม.4 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ -
6 บจก.อตัิลไทยอตุสาหกรรม 2013 อตัิลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37
7 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000
8 บจก.เอน็ดีที (ประเทศไทย) 103 ม.13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7510363-4
9 บจก.บางกอกออ๊คชั่นเนียร์ส 3/6 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-274079912

10 บจก.ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) 1858/79, 1858/81-82 อนิเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-3251011-26
1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
2 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721
3 บจก.ยนัม่าร์ เอส.พี. 115 ซ.ฉลองกรุง31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700
4 บจก.เอสซีจ ีเทรดด้ิง 1 ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5862222
5 บจก.เอชเอชแอล อนิเตอร์เทรดด้ิง คอร์ปอเรชั่น 112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยธุยา 035-850815-17
6 บจก.สยามจกัรกลอนิเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067
7 บจก.กมลอนิดัสตรี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750
8 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555
9 บจก.วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 199 ม.1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 0219500

10 หจก.ทั่งทองอะไหล่ยนต์ 114/62 ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจติร 056-653164
1 บจก.ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น390 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7035160-3
2 กจิการร่วมค้า ชิโนเปค-ทีอาร์ซี 8 ซ.สุขาภบิาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-0227777

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์

เคร่ืองจกัรบรรจภุณัฑ์และ
ส่วนประกอบ

8422

เคร่ืองชั่งและส่วนประกอบ 8423

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกอ่สร้าง

เคร่ืองจกัรงานโยธา กอ่สร้าง 8479

เคร่ืองจกัรงานดิน

8429

8701

เคร่ืองจกัรงานดิน อืน่ ๆ

8430



3 บจก.เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี 399 อนิเตอร์เซนจ ชั้น 31 ซ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6745800
4 บจก.บอร์ท ลองเยยีร์ 8 ม.8 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ -
5 บจก.ลิมาร์ ออยทูลส์ 999/83 ม.20 ซ.บุญมีทรัพย ์4 ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3825283-4
6 บจก.บีเจ เซอร์วิส อนิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) 93/1 ห้องเลขที่ 801,804 จพีีเอฟ วิทย ุตึกบี ชั้น 8 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2559688-95
7 บจก.ส่งเสริมเทคโนโลยชีนบท 44 ม.4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 02 5989283-4
8 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700
9 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2455555

10 บจก.ปทุมธานีคอนกรีต 1339 ถ.ประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5870198
1 ราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 127 ม.3 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร -
2 บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน 265 ม.4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเกา่ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 043 261319-21
3 กจิการร่วมค้า ชิโนเปค-ทีอาร์ซี 8 ซ.สุขาภบิาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-0227777
4 บจก.เวสเทอร์การ์ด คอมปานี 789/50 นิคมอตุสาหกรรมปิ่นทอง ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-348630
5 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721
6 ซีจจี ีเวอริทัช เซอร์วิสเซส เอส เอ 121/98 อาร์.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-26422989
7 สถานฑูตจนี 57 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-22450088
8 บจก.โตว่องไว 151 ม.4 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สุพรรณบุรี 035-559567
9 บจก.ไทย อ ีเอน็ ซี 61/5 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ -

10 บจก.ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง 292 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-313-4848

1
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600

2 บจก.ไทย จ ีเอลลีเวเทอร์ 8/89 ม.4 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-7087124
3 บจก.อลัฟาคาสท์ 19/2 ม.7 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-265555
4 บจก.เอม็ อาร์ พี เอน็จเินียร่ิง 88 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 038 100510-6

5 บจก.อซูีซุมอเตอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24-25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-9662626
6 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4200027
7 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
8 บจก.ไอรอนแมน 4 บาย 4 (ไทยแลนด์) 2/3 ยนูิต1708 ชั้น17 บางนาทาวเวอร์ ทาวเวอร์เอ ม.14 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3120140-9
9 บจก.อมีาส เอน็เนอร์ยี ่เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 555 รสาทาวเวอร์2 ห้อง1104ชั้น11 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-7929599

10 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 555 รสา ชั้น21 ห้อง2101-2104 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 038-954999-1520
1 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
2 บจก.เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3159500
3 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
4 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
5 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
6 บจก.ไทย จเีอม็บี อนิดัสตร่ี 239 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 037-4141169

7
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600

8 บจก.ยามาดะ สมบูรณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5
9 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37

10 บจก.โยชิโน มุง่พัฒนา (ประเทศไทย) 103/1 ม.5 ซ.นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570688
1 บจก.ซาเรนส์ (ไทยแลนด์) 448/13 ม.12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-300315
2 บจก.ฟูรูกาวา ยนูิค (ไทยแลนด์) 109/11 ม.4 ซ.อตุสาหกรรมอสีเทรินซีบอร์ด 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955074-7
3 บจก.ออย สเททส์ อนิดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) 450 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 038 691643
4 บจก.ทาดาโน (ไทยแลนด์) 500/70 ม.2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 033-010939
5 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
6 บจก.ทัต ฮง (ประเทศไทย) 947 ทศพลแลนด์ 3 ม.12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-744-0807
7 บจก.เอกเครน โลจสิติคส์ 39 ม.14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7459999
8 บมจ.กรุงเทพผลิตเหล็ก 205 ถ.ราชวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02 2250200
9 หจก.เอส.เอส.อนิเตอร์ 3/84 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 038-596744

10 บจก.เอน็ดีที (ประเทศไทย) 103 ม.13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7510363-4
1 ราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 127 ม.3 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร -
2 บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน 265 ม.4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเกา่ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 043 261319-21

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกอ่สร้าง

เคร่ืองสูบของเหลว 8413

ปั่นจั่นและโครงยก

8426

8705

เคร่ืองจกัรงานดิน อืน่ ๆ

8430

8705

เคร่ืองผ่อนแรง 8425



3 กจิการร่วมค้า ชิโนเปค-ทีอาร์ซี 8 ซ.สุขาภบิาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-0227777
4 บจก.เวสเทอร์การ์ด คอมปานี 789/50 นิคมอตุสาหกรรมปิ่นทอง ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-348630
5 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721
6 ซีจจี ีเวอริทัช เซอร์วิสเซส เอส เอ 121/98 อาร์.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-26422989
7 สถานฑูตจนี 57 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-22450088
8 บจก.โตว่องไว 151 ม.4 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สุพรรณบุรี 035-559567
9 บจก.ไทย อ ีเอน็ ซี 61/5 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ -

10 บจก.ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง 292 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-313-4848
1 บจก.นิชิย ุโฟร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) 7/353 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650968
2 บจก.โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 607 ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555
3 บจก.เจนบรรเจดิ 359 ถ.บอนด์สตรีท (เเจง้วัฒนะ 33)ห ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-503-2200
4 บจก.คราวน์ อคิวิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 222/6-7 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.30 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-7556999
5 บมจ.ไทย อกริฟู้ดส์ 155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิง่อ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 3154171
6 บจก.เจเอสเอสอาร์ ออ๊กชั่น 65/5 ม.4 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ -
7 บมจ.ยไูนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) 2 ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย ์เขตธัญบุรี กรุงเทพมหานคร 02-5338090
8 บจก.ยงุค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค 335/3 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-20090200
9 บจก.โปรเมช รีซอร์ส 719 ชั้น เอ.3 ห้องที่ บ2ี เคพีเอน็ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7171406-7

10 บจก.สหเครน ออ๊กชั่น 309 ม.3 ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-054065
1 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย 700/86 ม.6 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 213170
2 บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 30 ซ.ออ่นนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3205777
3 บจก.แอดวานซ์ กราวด์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 65/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี -
4 บจก.เอก๊ซ์ซิเทร่า (ประเทศไทย) 51/3 ม.5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-938474
5 บจก.ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ 1 ม.10 ซ.มหาวงษ์ ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-27485313
6 บจก.เจเนอรัล คิเนมาติกส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 10 ม.5 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 02-6431178
7 บจก.โกโฮก ุไซโก (ประเทศไทย) 2991/45 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-2370-1441-3
8 บจก.เฟมเอน็จเินียร่ิง 68/5 ม.11 ถ.สุขประยรู ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-055679-83
9 บจก.เอน็ไลน์ อะกริคัลเช่อร์ 46/3 ม.5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 034 324752

10 บจก.เอจซีี เทคโนโลย ีโซลูชันส์ (ประเทศไทย) 12/555 กหุลาบ ชั้น 7 ถ.บางนา - ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3161423
1 บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 30 ซ.ออ่นนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3205777
2 บจก.เครนส์ แอนด์ อคีวีพเม้นท์ เอเซีย 41/13 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-070194
3 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
4 บจก.ไทยชินเมวา 199 ม.12 ซ.เพชรเกษม 120 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4204712
5 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย 700/86 ม.6 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 213170
6 บจก.บางกอกโคมัตสุ 700/21 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 214780
7 ฮัลลิเบอร์ตัน เอน็เนอจ ีเซอร์วิสเซส องิค์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2788100
8 บจก.บีเจ เซอร์วิส อนิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) 93/1 ห้องเลขที่ 801,804 จพีีเอฟ วิทย ุตึกบี ชั้น 8 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2559688-95
9 บจก.โคมัตสุ พาร์ท เอเชีย 700/21 ม.5 ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038214780-9

10 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600
2 บจก.อซูีซุมอเตอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24-25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-9662626
3 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088
4 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) 111/4 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทอร์นซีบอร์ด ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954999
5 บจก.คูโบต้า เอน็จิ้น (ไทยแลนด์) 360 ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-855136
6 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300
7 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37
8 บจก.เอสซีจ ีเทรดด้ิง 1 ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5862222
9 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2455555

10 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721
1 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37
2 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
3 บจก.ฮิตาชิ เคมิคอล เอเซีย (ไทยแลนด์) 351 นิคมอตุสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี ม.7 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 038-575069-76
4 บจก.โครเนส (ไทยแลนด์) 1858/138 อนิเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ชั้น 39 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 7636500
5 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

ลิฟต์ บันใดเล่ือน เคร่ืองล าเลียง 8428

ส่วนประกอบเคร่ืองผ่อนแรง 8431

ส่วนประกอบเคร่ืองจกัรงาน
ดินหรือเคร่ืองจกัรงานดินอืน่ๆ

8408

8483

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกอ่สร้าง

ปั่นจั่นและโครงยก

8705

รถฟอร์กลิฟต์และอปุกรณ์ 8427



6 บจก.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 64 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจระข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7408000
7 บจก. ไดน่า เมททอล 101 ม.9 ถ.เวลโกรว์ 12 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570611-4
8 บจก.โอกรุะ คลัทช์ (ไทยแลนด์) 7/283 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650880-4
9 บจก.ไทยฟูโกกุ 1091/244-245 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2534415

10 บจก.อซูีซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3942541-50

1 บจก.มากอตโต 14 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 02-2100566-70
2 บจก.ดริสเซ่น แอร์คราฟ อนิทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) 68/2-3 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-596300
3 บจก.ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) 7 ม.3 ซ.11 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.กิง่ อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-689444
4 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2455555
5 บจก.เอม็ซีเอสไมนิง่ อนิดัสทรี 46/202 ม.12 ถ.นวลจนัทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 02-1842552
6 บจก.วิศวกจิพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8
7 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700
8 บจก.ซีคอม เซ็สโก ้เอน็จเินียร่ิง 700/895 ม.2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-185276-9
9 บจก.วีเหล่ียม 1167 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02-4130101

10 บจก.ยเูน็งโก้ 1202 ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-3961202

1 บจก.นอร์ดสัน เอก็ซ์อะลอย เอเซีย (ประเทศไทย) 700/446 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 717084
2 บจก.แล็บ เทค เอนจเินียร่ิง 818 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ม.4 ซ.14 บี ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7096959
3 บมจ.แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40
4 บจก.นิสเซ พลาสติก เเมชชีนเนอร่ี (ไทยแลนด์) 300/70 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 081-9160766
5 บจก.เอสเอม็ซี คอร์ปอเรชั่น 66/2 ม.15 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 02-9101400
6 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240
7 บจก.โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/499 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
8 บจก.นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) 43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น23 ห้อง236 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 0-2210-0910
9 บมจ.ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ 15 ม.4 ซ.สุขสวัสด์ิ ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02-4270088

10 บจก.เอสเอบี พลาสแมช 134 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี 032 561600-6

1 บจก.ชินคาวะ แมนูแฟคเจอร่ิง เอเซีย 83/44 เขตอตุสาหกรรมนวนคร ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2529-6285-88
2 บจก.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) 406 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ม.2 ซ.2 ซี ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 02 7092767
3 บจก.แอคเครเทค อาดามัส (ประเทศไทย) 56/27 ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2119-5489
4 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
5 บจก.โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100
6 บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-857119
7 บจก.ไพเพอร์ พลาสติก (ไทยแลนด์) 64/103 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด ม.4 ถ.เหมราช ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-6709002
8 บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) 213 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260440
9 บจก.แม็กซิม อนิทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) 700/114 ม.5 ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-468340

10 บจก.ดีเอชแอล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิต้ีทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000

1 บจก.ฟิลิปส์ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1768 ชั้น 26 ไทยซัมมิททาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 6143333
2 บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 39 ม.9 ถ.หนองปลากระด่ี ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 02-25864466
3 ด่านศุลกากรหนองคาย . ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042-411518
4 บจก.พีจเีอม็-เทคนิค 16/106 ซ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7516729
5 บจก.ไมโครไฟเบอร์อตุสาหกรรม 54 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3155500-10
6 บมจ.อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย 15 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02-4270060-4
7 บจก.ทีเอน็ที เอก็ซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655
8 บจก.กราฟอยดอล รอนโดท์ (ประเทศไทย) 152 ซ.ศูนยว์ิจยั 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6709002
9 บจก.ไทยด๊ักไทล์ อนิดัสตร้ี 82/1 ม.8 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 02 4200386

10 บจก.คิม เคมิคอล 58/64 โนเบิล จโีอ พระราม 5 ม.6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-4595022

1 บจก. ซูเทค เอน็จเินียร่ิง 77/64 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 02 4400195-9
2 บจก.เอ แอนด์ เอส ไทย เวิร์ค 98/7 ม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3131541
3 บจก.อลัลายด์เทคเอน็จเินียร่ิง 21/27 ซ.นวมินทร์ 133 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 02-9441931
4 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พัฒน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49
5 บจก.ไทรอมัฟ์ เอน็จเินียร่ิง 61 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2367487
6 บจก.นิสชิน ฟูดส์ เม็คคานิคอล เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) 83/43 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5292610
7 บจก.ไทยซิงออิตุสาหกรรม 4/3 ม.11 ต.หนองฮ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-353160-1

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมไฟฟ้า
และอเิล็กทรอนิกส์

เคร่ืองจกัรที่ใช้เฉพาะส าหรับ
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนิกส์ และ
ส่วนประกอบ

8486

เคร่ืองประกอบหลอดไฟฟ้า 
และส่วนประกอบ

8475

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแปรรูป
อาหาร

เคร่ืองแปรรูปอาหาร และ
ส่วนประกอบ

8438

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเหมือง
แร่

เคร่ืองผสมสารจ าพวกแร่ และ
อืน่ๆ

8474

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยาง
หรือพลาสติก

เคร่ืองแปรรูปยาง พลาสติก 
และส่วนประกอบ

8477

ส่วนประกอบเคร่ืองจกัรงาน
ดินหรือเคร่ืองจกัรงานดินอืน่ๆ

8483

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกอ่สร้าง



8 บจก.มาเยคาว่า (ประเทศไทย) 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 3 ม.14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7519610
9 บจก.เอฟพีที ฟู้ด โพรเซสส์ เทคโนโลจี 64 ม.2 ซ.วัดหนามแดง ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7537796

10 บจก.เล่ียงเส็งเฮง (1984) 983 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2110400

1 บจก.พี.ดี.เอส.เชียงใหม่ วิศวกรรม 123 ม.1 ต.สารภ ีอ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 053 963138
2 บจก.ไพรมาร่ี เอน็จเินียร่ิง (ไทยแลนด์) 1112/110-111 ชั้น 1-2 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6613254
3 บจก.ฟิลไทย 116/3 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8199555
4 บจก.ซูพรีม โมลด์ด้ิง (ไทยแลนด์) 159 ม.9 ซ.วปอ 11 (พิเศษ) ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 089-1090996
5 บจก.ไบรท์สโตน (ประเทศไทย) 109/5 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 086-3229852
6 บจก.อดัมส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 5/26-29 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2341577
7 บจก.เจยีมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส 23/3 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-311273-4
8 บจก.เอเชียเวิลด์โปรดักส์ 93/1 ซ.สุนทรศิริ ถ.ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -
9 บจก.ไดอชิิ จติสุเกยีว (ประเทศไทย) 33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ซ.อาคารบี ทีเอน็บี 04-05 ชั้น 23 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร02-6438118

10 บจก.เนชั่นแนล อนิสทรูเม้นทส์ (ประเทศไทย) 123 ซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 30 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2786777
1 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
2 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5
3 ฮัลลิเบอร์ตัน เอน็เนอจ ีเซอร์วิสเซส องิค์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2788100
4 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
5 บจก.ไทย มูราตะ อเิล็กทรอนิกส์ เทรดด้ิง 52 ธนิยะพลาซา ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750
6 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
7 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-227355
8 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
9 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02-24436969

10 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170

1 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พัฒน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49
2 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8
3 บจก.สแกนโปร (ไทยแลนด์) 165/1508 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-9638838
4 บจก.เบลล์ด๊าส อมิเอกซ์ 28/306 ม.13 ซ.คู้บอน 16 ถ.คู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-949-4502
5 บจก.ดัชมิลล์ 137/6 ม.1 ซ.สุขุมวิท 35 ถ.พุทธมณฑลสาย8 ต.ขุนแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 02-8810000
6 บจก.ทีเอน็ที เอก็ซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655
7 บจก.เยนวา (ประเทศไทย) 110-110/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6185550
8 บจก.เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 689 ภรัิชทาวเวอร์ ชั้น 36 ซ.ซอย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-0183000
9 บจก.ซาตาเก ้(ประเทศไทย) 133,134 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5011180-6

-

1 บจก.มุนินทร์เม็กซ์ 107/1 ม.5 ต.วังกพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-548808-9
2 บจก.เอส.ที.ไอ. อนิเตอร์เนชั่นแนล 402 ถ.พระราม 3 แขวงบาวโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2913726
3 บมจ.ไทย อกริฟู้ดส์ 155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิง่อ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 3154171
4 บจก.โดล ไทยแลนด์ 127/10-11 ปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้นที1่0 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 6867676
5 หจก.บางนาสตีลเวิรคส์ 1/2 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-840992-3
6 บจก.ซากายา่ ออโต้เมท 955 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7046450
7 บจก.ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล 2760,2762 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7698440
8 หจก.ทริปเปิล เอ กรุ๊ป ระนอง 88/18 ม.4 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 0 7782 3900
9 บจก.สยามเนเชอร์ 425/12 ม.6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9549598

10 บจก.พี แอนด์ เอส สตีลเวอร์ค เซอร์วิส 48/15 ม.3 ซ.สุขสวัสด์ิ 70 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02 8191495

1 บจก.ฮาร์เปอร์ เอเซียแปซิฟิค 49/12 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -
2 บมจ.ที.เอม็.ซี.อตุสาหกรรม 125/10 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-271933
3 บจก.เอน็อาร์บี แบร่ิงส์ (ประเทศไทย) 300/69 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955824-5
4 บจก.โนวา อนิเตอร์ เทค 5/4 ม.2 ซ.วัดไทร ถ.เพชรเกษม ต.บางแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-338765-6
5 บจก.มีว่า เอก็ซ์ปอร์ต 131/138 ซ.นวลจนัทร์ 64 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 02-5480430
6 บจก.สุนทรเมทัล อนิดัสทร้ีส์ 863/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02 4150050
7 บจก.โมลเดอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ 113 ม.3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 034-476172-4
8 บจก.ฟูจฟิิล์ม (ประเทศไทย) 388 เอส.พี. ชัน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2706000
9 บจก.มิตซุย ไฮยนี แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 64/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955092

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
กระดาษและส่ิงพิมพ์

เคร่ืองจกัรการพิมพ์/อปุกรณ์
การพิมพ์ และส่วนประกอบ

8442

เคร่ืองจกัรสกดั/ปรุงแต่งไขมัน 8479

เคร่ืองท าผลิตภณัฑ์นม และ
ส่วนประกอบ

8434

เคร่ืองอดั/ค้ันน าผลไม้ และ
ส่วนประกอบ

8435

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแปรรูป
อาหาร

เคร่ืองแปรรูปอาหาร และ
ส่วนประกอบ

8438

เคร่ืองจกัรท ายาสูบ และ
ส่วนประกอบ

8478



10 บจก.โจงล่ี เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) 7/473 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-659370

1 บจก.เอ-วัน พร้ินต้ิง อคีวีปเม้นท์ (ไทยแลนด์) 301 ซ.พัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3195162
2 บจก.ไซเบอร์ เอสเอม็ (ไทย) 751 ถ.จนัทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6751080-3
3 บจก.ด็อกคิวซิส (ไทยแลนด์) 65/129 ช านาญเพ็ญชาติ บิซิเนสเซ็นเตอร์ ซ.ชั้นที่ 15 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6438725-7
4 บจก.ดูโปร (ประเทศไทย) 83/121 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-9547979
5 บจก.เกยี เทคโนโลยี 5 ซ.เพชรเกษม77 แยก1-8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 02 8099847
6 บจก.ซัง มูน ดัง 919 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7060163
7 บจก.สุนทรฟิล์ม 13/11-12-13-14-15 ซ.วัดพระยายงั ถ.อรุุพงษ์ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-216-2760-8
8 หจก.เอส.เอม็.แอล โลจสิติกส์ 65/13 ซ.คู่บอน 27 แยก 37 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -
9 หจก.ฮ่ัวฟ้า อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต 18 ซ.พุทธบูชา 40 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-8702784-6

10 บจก.ท็อปเทค มิเลนเนียม 967,995-997 ซ.จฬุาซอย40 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-22154521

1 บจก.โรแลนด์ ดิจติอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด์) 30/122 นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 02-4022220
2 บจก.เอเอก็ซ์โอ (ไทยแลนด์) 789/52 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-3482502
3 บจก.เอสวี นิททัน 270 ม.11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 02 6825280-4
4 บจก.ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอน็จเินียร่ิง 1558/46 บ้านกลางกรุง ซ.ซานฟราน 10 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-1820336-7
5 บจก.แบ็กซ์เตอร์ เมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/398 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-929-929
6 บจก.อรีีแดนอนิเตอร์เนชั่นแนล 55 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053 201 410-11
7 บจก.ซันซิง พร้ินต้ิง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) 30/25 นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร ม.1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 02-4169908
8 บจก.เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) 110/1 ม.1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7502175
9 บจก.เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ 99 ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3671446-51

10 บจก.ครีเอชั่น แมชชินเนอร่ี คอร์ปอเรชั่น 719/4 ถ.พระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2164425-9

1 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401100
2 บจก.จอห์นสันฟอยส์(ประเทศไทย) 1/6 ม.5 ซ.นิคมอตุสาหกรรมที เอฟ ดี ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.ท่าสะอา้น อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 081-3593174
3 บมจ.ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองร้ัง-ปราจนี ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 02-37208800
4 บจก.สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5863333
5 บจก. เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ 2 ซ.บางกระด่ี14 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02 4525950-3
6 บจก.โกลเด้น เวิลด์ อนิเตอร์ทราน 141 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-2739-7350-3
7 บจก.ริโก ้แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/152 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650839
8 บจก.มันน์ แอนด์ ฮุมเมิล (ประเทศไทย) 247 ลุมพินี 2 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 101 ถ.ราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6518790-1
9 บจก.เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ 99/1 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-423506-9

10 บจก.ไทยเปเปอร์มิลล์ 66,66/19 ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 038 961376-81
1 บมจ.แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40
2 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-350080
3 บจก.ริโก ้แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/152 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650839
4 บจก.แคนนอน ปราจนีบุรี (ประเทศไทย) 550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 081-3650808
5 บจก.โอก ิดาต้า แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 1/39 ม.5 ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330943
6 บจก.ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) 199 คอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6630510
7 บจก.ชาร์ป แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 58 ม.3 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-389200-2
8 บจก.ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 11/8-11/9 ม.9 ถ.บางนาตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3372086-99
9 บจก.โรแลนด์ ดิจติอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด์) 30/122 นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 02-4022220

10 บจก.เทอร์บอน (ไทยแลนด์) 651 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7106633
1 บจก.จาโนเม(่ประเทศไทย) 312 ม.1 ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 480131-5
2 บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) 79/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-581343
3 บจก. ซันบีน พรีซิชั่น แมซีน(ไทย) 78/18 ม.5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573141
4 บจก.ลองวินอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 60/21 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-891371-2
5 บจก.เอน็ เอ แอพพาเรล 500 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 02 5800088
6 บจก.นิวลอง อนิดัสเตรียลกรุ๊ป 120/35 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7364331-2
7 บจก.ไทยชวนแฟง 60/23 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
8 บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ 89/13 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 02-4160068
9 บจก.ไทย เจยี พาวเดอร์ อนิดัสตรี 750 ม.2 ซ.นิคมอตุสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ -

10 บจก.ฮาราชู (ประเทศไทย) 612/14,17 ม.9 ต.หนองกี ่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี 037-629725
1 บจก.เท็กซ์ไทล์ เซ็นทรัล 109/33 ม.1 ต.ดอนไกดี่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 0-2938-4474

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

8443

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมส่ิงทอ

เคร่ืองเยบ็ และส่วนประกอบ 8452

เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมเส้นใย 8445

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
กระดาษและส่ิงพิมพ์

เคร่ืองจกัรการพิมพ์/อปุกรณ์
การพิมพ์ และส่วนประกอบ

8442

เคร่ืองจกัรส่ิงพิมพ์ และ
ส่วนประกอบ

8440

เคร่ืองจกัรส่ิงพิมพ์อืน่ๆ และ
ส่วนประกอบ

8441

เคร่ืองท ากระดาษ และ
ส่วนประกอบ

8439

เคร่ืองพิมพ์



2 บจก.เอเอทีพีอาร์ อนิดัสทรี 230/2-4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-28981320
3 บจก. เอเซียปั่นด้าย 404 ม.1 ซ.กลับเจริญ 3 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 02-22316434
4 บจก.อดุมสุขอนิเตอร์กรุ๊ป 11 ซ.นวมินทร์ 163 แยก 12-8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-9256117-8
5 บจก.สุคนธวิท ส่ิงทอ 109/33 ม.1 ถ.สุคนธวิท ต.ดอนไกดี่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-2400594-5
6 บจก.กัว่ จวิน เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) 60 ม.4 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 034 371059-60
7 บจก.พี.ซี.ทรัพยป์ระสิทธิ์ 724 ม.5 ซ.ประชา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7039356-8
8 บจก.ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) 111 ม.5 ถ.บางนาตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570462
9 บจก.เคซีอาร์ โกลบอล 7/2 ม.2 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี ่จ.ลพบุรี -

10 บจก.ยกูีเ้วิลด์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 42/189 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-3331206

1 บจก.อเีลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 1910 อเีลคโทรลักซ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-725-9000
2 บจก.พานาโซนิค แอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) 71 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 570010
3 บจก.ซิวปรีมแมชีนเนอร์ร่ีแมนูแฟคเจอร่ิง 13/9 ม.6 ซ.วิทยาลัยเกริก ถ.บานา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3125113
4 บจก.ซันโคชา (ไทยแลนด์) 700/720 ม.3 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 02-750-9558
5 บจก.พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 598 คิวเฮ้าส์ เพลินจติ ชั้น 5และ8 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-649-0888
6 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
7 บจก.เอเอทีพีอาร์ อนิดัสทรี 230/2-4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-28981320
8 บจก.ทรานส์เฟอรอน ลอนดร้ี แมชชีนส์ เอเซีย 46/3, 46/8 ม.21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-324-3072-8
9 บจก.เชง ฟู่ เคร่ืองจกัรและอตุสาหกรรม 297 ม.2 ซ.วุรฬราษฎร์ ถ.เศรษฐกจิ ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4291277

10 บจก.โนวา อนิเตอร์ เทค 5/4 ม.2 ซ.วัดไทร ถ.เพชรเกษม ต.บางแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-338765-6
1 บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) 79/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-581343
2 บมจ.ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ 20 อาคารบุปผจติ ชั้น 6 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2383951
3 บจก.ราพอส เทคโนโลยี 29 ซ.มีสุวรรณ 3 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 7306863
4 บจก.ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ 22 ม.14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 024206361-1
5 บจก.ยามาเกน แอพ็แพเร็ล 548 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7083306-8
6 บจก.อลัทิเมท (ไทยแลนด์) 7/295 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
7 บจก.ไทยนิกเท็กซ์ 53,55,57,59 ชั้น 2-3 ซ.สะแกงาม 35/1 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4516406-9
8 บจก.เฟรนด์ชิพนิตต้ิง 829/56 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-25871118
9 บจก.ไทยสมบูรณ์การทอ 61 ม.9 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บ้านพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 0-2816-6660-4

10 บจก. เอส.พี. บราเดอร์ 821, 823/1 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02 8878600
1 บจก.เจยีมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส 23/3 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-311273-4
2 บจก.พี.ซี.ทรัพยป์ระสิทธิ์ 724 ม.5 ซ.ประชา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7039356-8
3 บจก.สหน าเท็กซ์ไทล์ 113 ซ.วัดลาดปลาเค้า ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02 9717014
4 บมจ.ไทยยนูิคเท็กซ์ไทส์ 69 ม.10 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราดกม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-23371026
5 บมจ.ยเูนีย่นอตุสาหกรรมส่ิงทอ 1828 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 3231085-93
6 บจก.อเิมอร์เดส 25/42-43 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-743-9530
7 บจก.อนิทาร์เซียม 288 ม.12 ซ.เพชรเกษม 120 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 8134133
8 บจก.จงพัฒนา 202-202/1 ซ.สุขสวัสด์ิ 76 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02 4631024
9 บจก.ไทยแทฟฟิต้า 75/96-99 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น36 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6616580-6

10 บมจ.ลัคกีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บุปผจติ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600
1 บจก.เอส พี ที ยามาชิตะ 55/48 ม.6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-3233025-26
2 บมจ.ดีเอสจ ีอนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 183 รีเจน้ท์ เฮาส์ ชั้น 11 ถ.ราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-9332921
3 บจก.ฮัวยี 168 ม.2 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 087-3124950
4 น.ส.เกตุสุดา ปัญญาวงค์ 122 ม.4 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 088-3027989
5 บจก.พี.ที. แอร์ คาร์โก้ 294/46 ถ.ร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.สมุทรปราการ 02-1849600-6

-
-

1 บจก.เอส.อาร์.โพลีเอสเตอร์ 109 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะพร้าว อ.เมือง จ.เพชรบุรี -
2 บจก.99 การปัก (1999) 20 ซ.ลาซาล16 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-2361542431
3 บจก.ไทย-ชินชิ 92 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4163230-1
4 บจก.ไฮ-เทค แอพพาเรล 328 ถ.ประชาอทุิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02 8738301
5 บจก.วินสัน เคมีเคิล 238 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4529999
6 บจก.โบการ์ท ลินเจอร่ี (ประเทศไทย) 24/6 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7400130
7 บจก.เมจกิล้ิงค์การ์เม้นท์ (ไทยแลนด์) 88/8 ม.1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 038-577228

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองทอผ้า 8446

เคร่ืองท าสักหลาด 8449

เคร่ืองอดัผิววัสดุทอประดิษฐ์ 8444

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมส่ิงทอ

เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมเส้นใย 8445

เคร่ืองซักท าความสะอาดส่ิงทอ
 และส่วนประกอบ

8451

เคร่ืองถักนิต 8447



8 หจก.ถาวรรุ่งเรืองการเกษตร และพืชผล 39/451 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-9968114
9 บจก.คิงส์ แวน ไลนส์ 542 ซ.จา่โสด ถ. แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-1737360

10 หจก.เคทีพี ไทย-เวียดนาม 313/419 ณ็องเซลิเซ่ ไอ ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -

1 หจก.ซี แอนด์ เอน็ เอน็จเินียร่ิง 39 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7504885-6
2 บมจ.ไทยเรยอน 888/160-1 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2536745-54
3 บจก.เพอร์เฟ็คต้า ซมิด 241 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-491743
4 บจก.ทรานสปีด 3360/6-8 ซ.มโนรม ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2499001-10
5 บจก.อาซาฮี คาเซอ ิสปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-483197
6 บจก.เซ็นจร่ีู อนิโนแอค็ 119/2 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-28924755
7 บจก.สกาย เวิร์คส์ ไทย 55/366 ทาวน์พลัสเกษตร-นวมินทร์ ถ.คลองล าเจยีก แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 02-9439083-4
8 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ 20 บุปผจติ ชั้น 4 และ 6 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666596-8
9 บจก.อยธุยา โลหะการ 21/7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 2721468

10 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555

1 บจก.ทีเอน็ที เอก็ซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655
2 บจก.พี.เอช.เค แอนด์ ซันส์ คอร์ปอเรชั่น 10/17 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7013748
3 บจก.ซัมมิท ฟุตแวร์ 5/4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-9019364
4 บจก.เอคโค่ (ประเทศไทย) 113 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 035-716601-10
5 บจก.อเีกิล้ ออตตาวา (ประเทศไทย) 140 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-856616729
6 บจก.สตาร์ แอร์ คาร์โก้ 122/39 ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -
7 บจก.อตุสาหกรรมฟอกหนังสมุทรปราการ 186 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3239948
8 บจก.ซาเดซ่า (ประเทศไทย) 89 ม.11 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 035-202460
9 บจก.อตัิลเซอร์วิส 1017/14 ม.7 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7090039

10 หจก.เคทีพี ไทย-เวียดนาม 313/419 ณ็องเซลิเซ่ ไอ ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -

1 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
2 บจก.ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 199 คอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2615500
3 บจก.โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/499 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
4 บจก.คาสทูล 180 34/6 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 0-2693-2036
5 บจก.คาโต้สตีลไทย 266 ม.4 ซ.นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-2739-6318-19
6 บจก.เมทัลลิฟอร์ม แมชชีนเนอร่ี เอน็เตอร์ไพรส์ 1350/102 ไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7137558
7 บจก.ยามาเซ่น (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 0-2374-5522
8 บจก.ชิน จนิ แมชชีนเนอร่ี (ประเทศไทย) 120/770 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-0043457
9 บมจ.จ ีสตีล 88 ชั้น 18 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6342222

10 บจก.พี.ซี.โปรดักส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 44/2 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-27081442
1 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
2 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5
3 ฮัลลิเบอร์ตัน เอน็เนอจ ีเซอร์วิสเซส องิค์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2788100
4 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
5 บจก.ไทย มูราตะ อเิล็กทรอนิกส์ เทรดด้ิง 52 ธนิยะพลาซา ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750
6 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
7 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-227355
8 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
9 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02-24436969

10 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170

1 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
2 บจก.ยซีูซี. อตุสาหกรรม 24/1 ม.3 ต.คลองอดุมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 02-9485437-8
3 บจก.แอพพลายด์ เมททัล พรีซิชั่น เทคโนโลยี 7/148 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
4 บจก.เคร่ืองจกัรกลสยาม 58 ถ.โรงงานกระดาษฯ ต.บ้านเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-261051
5 บจก.ไทยโรลล่ิงแมชีนเนอร่ี 57/3 ม.7 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02 4637263-4
6 บจก.ที เอม็ เอส โรลฟอร์ม 25/257 ม.6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-5820588
7 บจก.โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) 40/14 บางนาทาวเวอร์ ซี ยนูิต เอ ม.12 ซ.ชั้นที่ 18 ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-1192555
8 บจก.ซี.ที.แอล.อนิเตอร์ลูบ 1147 ม.13 ซ.บิ๊กแลนด์แฟคตอร่ี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-3118105
9 บจก.ไทย เมทัล ชีท โปรดัก 25/257 ม.6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-5820588-90

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองรีดโลหะ/อปุกรณ์ และ
ส่วนประกอบ

8455

เคร่ืองอปุกรณ์ต่อพ่วง
เคร่ืองจกัรส่ิงทอ

8448

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเคร่ือง
หนัง

เคร่ืองเตรียมหรือฟอกหนัง 
และส่วนประกอบ

8453

เคร่ืองจกัรงานโลหกรรม หรือ
หล่อโลหะ

เคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หล่อโลหะ 
และส่วนประกอบ

8454

เคร่ืองจกัรส าหรับงานโลหะ 8479

เคร่ืองอดัผิววัสดุทอประดิษฐ์ 8444

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมส่ิงทอ



10 บจก.ทสึบาโก ้เคทีอี 952 รามาแลนด์ ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-263294669

1 บจก.โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย 801 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 3295000
2 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600
3 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
4 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
5 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148
6 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555
7 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088
8 บจก.อซูีซุมอเตอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24-25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-9662626
9 บจก.ซี.ที. อนิดัสทรี 34, 34/1-2 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4208962

10 บจก.โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) 7/127 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี (ระยอง) ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650280

1 บจก.มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น 968 มูลนิธิอือ้จอืเหลียง ซ.ชั้น 24-26 แขวงพระราม4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-26324100
2 บจก.โรจนะเพาเวอร์ 32/322034/114 ชั้น 26 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7234280
3 บจก.มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ)์ 2 เพลินจติเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6568424-6
4 บจก.โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแกน่ 503 เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 0-2642-6191
5 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2658400
6 บจก.เอสเอน็เอม็ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 1 กลาสเฮ้าส์ ชั้นจ ีห้องจ ี02/1 ซ.สุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-2262-0740
7 บจก.วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อนิดัสเตรียล เทอร์บายน(์ประเทศไทย) 39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-698900
8 บมจ.น้ าตาลครบุรี 5 ซ.สุขุมวิท 57 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2604951-9
9 บจก.เทอร์โบ แมชชีนเนอร์ร่ี(ไทยแลนด์) 9/2 ซ.เรือนขวัญ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-8612812

10 บจก.น้ าตาลนครเพชร 408/144 พหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6190680-9

1 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000
2 บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 128 ม.6 ต.พิกลุทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 02-9785161
3 บมจ.สายการบินนกแอร์ 3 รัจนาการ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6272616
4 บจก.ครอมัลลอย (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ล าลูกกา ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9878885
5 บจก.อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วิส 56/25 ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5290800
6 บมจ.ปตท. 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02 5372000
7 บจก.วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อนิดัสเตรียล เทอร์บายน(์ประเทศไทย) 39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-698900
8 บจก.เทอร์ไบน์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ล าลูกกา ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9879720-4#13
9 บจก.โรจนะเพาเวอร์ 32/322034/114 ชั้น 26 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7234280

10 บจก.แควนต้ัมเม็ค (ประเทศไทย) 769/4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 027197310-8

1 บมจ.สายการบินนกแอร์ 3 รัจนาการ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6272616
2 บจก.ยเูค็น เอสอเีอ 1 กลาสเฮ้าส์ ห้อง 903 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2592802
3 กองทัพอากาศ โดย กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ171/1031 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5342359
4 บจก.ทรีแพค อนิโนเวชั่น 76-78 ม.13 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02 8180544
5 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600
6 บจก.ลินเด้ แอร์เคมีคัล 2/3 ม.14 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3386100
7 บจก.ออเตโก ้(ประเทศไทย) 33/134 ถ.ทรัพย ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 081-9440224
8 บจก.ไทยเทคนิคอเีล็คตริค 280/7-8 ม.18 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8170572
9 บจก.ซีเอสเอ เครนเซอร์วิสเอเซีย 42/2 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-069520

10 บจก.เออเีอส กรุ๊ป 23/7 สรชัย ชั้น 11 ซ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-7142000

1 บจก.แพรคติคัม เอนจเินียร่ิง 43 ม.4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128116-9
2 บจก.อนิโนเวชั่น ไอเดีย 333/236 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 0-2159-9012
3 บจก.ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) 1265 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1867000
4 บจก.อนิเตอร์โกร 107-107/1 ถ.สุดประเสริฐ (ฝ่ังซ้าย) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 0-2688-5080
5 บจก.สยาม วอเตอร์ เฟลม 44/16 ม.4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 02 6225568
6 บจก.สุพัฒน์การช่าง 12/1 ซ.เทียนทะเล 22 แยก 5 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8974740-2
7 บจก.คุกเจ แพลนท์ (ประเทศไทย) 99/8 ม.5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 081-9911433
8 บจก.ทีเอน็ที เอก็ซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655
9 บจก.อพอลโล ไซโก ไทย (เอเอสที) 61/49 ซ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6613310

10 บจก.ยพูีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์ร่ี เซอร์วิส 16/1 ซ.สุขุมวิท 44/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7123090

1 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรม
ทั่วไป

เคร่ืองรีดโลหะ/อปุกรณ์ และ
ส่วนประกอบ

8455

เคร่ืองกรองของเหลว หรือกา๊ซ 8421

เคร่ืองกงัหันไอน้ า และ
ส่วนประกอบ

8406

เคร่ืองกงัหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ

8411

เคร่ืองกงัหันไฮดรอลิก และ
ส่วนประกอบ

8410

เคร่ืองก าเนิดกา๊ซ และ
ส่วนประกอบ

8405

เคร่ืองจกัรที่ใช้งานเป็นเอกเทศ
 และส่วนประกอบ

8479

เคร่ืองจกัรงานโลหกรรม หรือ
หล่อโลหะ



2 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5
3 ฮัลลิเบอร์ตัน เอน็เนอจ ีเซอร์วิสเซส องิค์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2788100
4 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
5 บจก.ไทย มูราตะ อเิล็กทรอนิกส์ เทรดด้ิง 52 ธนิยะพลาซา ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750
6 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
7 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-227355
8 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
9 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02-24436969

10 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170

1 บจก.พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208
2 บจก.อนิเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น 3/3 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 038 961948
3 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
4 บจก.โยชิโน มุง่พัฒนา (ประเทศไทย) 103/1 ม.5 ซ.นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570688
5 บจก.อซูีซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3942541-50
6 บจก.มารูยาม่า เอม็เอฟจ ี(ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21
7 บจก.กลัฟ์ เจพี เอน็เอส 87 เอม็ไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ซ.ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105555
8 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมัชชาวานิช2 ชั้น12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3
9 บจก.มิตานิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 33/67-68วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ชั้น14ห้อง1403-04 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 0-2632-7202

10 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600

1 บจก.วัฒนไพศาลเอน็ยเินียร่ิง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143
2 บจก.วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ 700/424 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214977
3 บจก.มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ 67 ม.11 ถ.กิง่แกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-1782277
4 บจก.ฮาลล่า วีสทีออน ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) 64/4 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954050
5 บจก.พานาโซนิค แอพ็ไลแอน็ซ์ ริฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย)60 ม.19 ซ.นวนคร เขตส่งเสริม อตุสาหกรรม 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9095710
6 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600
7 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148
8 บจก.วิศวกจิพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8
9 บจก.ฟรีเจล เอเซีย แปซิฟิก 1/36 นิคมอตุสาหกรรม ทีเอฟดี ม.5 ต.ท่าสะอา้น อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-577799

10 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111

1 บจก.ไทยซัมซุง อเิลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601
2 บจก.ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 610/1 ม.9 ต.หนองกี ่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี 037-284000
3 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148
4 บมจ.กนัยงอเีลคทริก 67 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3372900
5 บมจ.ไฮเออร์ อเีล็คทริค (ประเทศไทย) 90 ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่42 ถ.รัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6843888
6 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
7 บจก.อเีลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 1910 อเีลคโทรลักซ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-725-9000
8 บจก.โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) 144/1 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-25014200
9 บมจ.ซันเด้น อนิเตอร์คูล (ประเทศไทย) 97-97/1 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 036-538195

10 บจก.พานาโซนิค แอพ็ไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) 71 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 570010

1 บจก.ชิน อนิเตอร์ กรุ๊ป 19/1 ม.5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 077-871105
2 บจก.ดีเอชแอล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิต้ีทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000
3 บจก.อาร์เอม็เอ ออโตโมทีฟ 203 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401759
4 บจก.ทีเอน็ที เอก็ซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655
5 บจก.ยพูีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์ร่ี เซอร์วิส 16/1 ซ.สุขุมวิท 44/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7123090
6 บจก.เอ.แอล.เอม็.ที (ประเทศไทย) 90/2 นิคมอตุสาหกรรมเวลโกร์ว ม.9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-522294
7 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 96/27 ม.9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 02-8321000
8 บจก.เกรท มิเนอวา เทรด 10 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 3-8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-4441675
9 บจก.ฟลิวแอร์ (ไทยแลนด์) 49/5 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-400673

-

1 บจก.มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น 968 มูลนิธิอือ้จอืเหลียง ซ.ชั้น 24-26 แขวงพระราม4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-26324100
2 บมจ.เจตาแบค 335/7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7
3 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมัชชาวานิช2 ชั้น12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรม
ทั่วไป

8424

เคร่ืองพ่น/ฉีดเชื้อเพลิงของ
เตาเผา และส่วนประกอบ

8416

เคร่ืองท าให้ร้อน หรือแห้ง (ใช้
ในอตุสาหกรรม) และ

ส่วนประกอบ
8419

เคร่ืองท าความเยน็/อปุกรณ์
อืน่ๆ (ใช้ในอตุสาหกรรม) และ

ส่วนประกอบ
8418

เคร่ืองปฏกิรณ์นิวเคลียร์ และ
ส่วนประกอบ

8401

เคร่ืองจกัรที่ใช้งานเป็นเอกเทศ
 และส่วนประกอบ

8479

เคร่ืองฉีดพ่นของเหลวและ
ส่วนประกอบ



4 บจก.อนิทีเกรทเด็ด กลัวาไนซ์ซ่ิง โซลูชั่นส์ 1 ซ.พาสนา 1 (เอกมัย 2) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-3912350
5 บจก.ดี จ ีเอ 315/344-348 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-6743077
6 บจก.บีเคอ ีคอมบัสชั่น คอนโทรลส์ 32 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 054-218592
7 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2658400
8 บจก.เซอมิิทซุ ไทย 64/153,64/157 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955781-3
9 หจก.เคแอนด์เค เอน็จเินียร่ิง เซอร์วิส ซัพพลาย 241/76 เอกอนันต์ ม.6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ -

10 บจก.ดูอาร์ (ประเทศไทย) 98 ชั้น 27 ห้อง 2706 สาทร สแควร์ ออฟฟีศ ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-1081830

1 บจก.ไทรอมัพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย 700/160 ม.1 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-465070
2 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
3 บจก.แน็บเทสโก ้พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) 700/905 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 02 6328130
4 บจก.ดิสค์ พริซิชั่น อนิดัสทรี(ประเทศไทย) 193 นิคมอตุสหกรรมไฮเทค ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-314501
5 บจก.คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) 7/259 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-926255
6 ฮัลลิเบอร์ตัน เอน็เนอจ ีเซอร์วิสเซส องิค์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2788100
7 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000
8 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000
9 บจก.นัมบุ ซิล (ไทยแลนด์) 700/739 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038447037-9

10 บจก.คูโบต้า พรีซิชั่น แมชชีนเนอร่ี (ประเทศไทย) 219/24 หมูท่ี่ 6 นิคมฯ ปิ่นทอง3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-110136-9
1 บจก.สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5863333
2 บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5865567
3 บจก.มิตซุย ไฮยนี แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 64/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955092
4 บมจ.ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองร้ัง-ปราจนี ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 02-37208800
5 บจก.คินูงาว่า (ไทยแลนด์) 78/2 ม.2 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 723391-2
6 บจก.ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5864444
7 บจก.เครนส์ แอนด์ อคีวีพเม้นท์ เอเซีย 41/13 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-070194
8 บจก.ไทย เอฟซี-เทค 41/38-40 บล็อค E1-E3 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3370206
9 บจก.อาซาฮี คาเซอ ิสปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-483197

10 บจก.ลูกกล้ิงอตุสาหกรรมไทย 1/35 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6612222
1 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100
2 บจก.เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3159500
3 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
4 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
5 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111
6 บจก.ไทย จเีอม็บี อนิดัสตร่ี 239 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 02-374141169
7 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จเินียร่ิงแอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600
8 บจก.ยามาดะ สมบูรณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5
9 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37

10 บจก.โยชิโน มุง่พัฒนา (ประเทศไทย) 103/1 ม.5 ซ.นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570688

1 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709
2 บจก.อเิมอร์สัน อเิล็คทริค (ประเทศไทย) 24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957000
3 บจก.มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447424-26
4 บมจ.เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 714 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7092800
5 บจก.วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) 54 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954711-15
6 บจก.ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ 87 ชั้นที่ 20,21,22 ยนูิต 1 เอม็ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์ เพลส ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6540002
7 บจก.สยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม 87/10 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 490900-10
8 บจก.เอม็เอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) 33/5 ม.21 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 038-598600
9 บมจ.กลุธรเคอร์บี้ 126 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3260831-6

10 บจก.ไดกิน้ คอมเพรสเซอร์ อนิดัสทรีส์ 7/202 นิคมอตุสาหกรรมซิต๊ี ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0-3865-0060

1 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5
2 บจก.โทปุระ (ประเทศไทย) 500/26 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง -
3 บจก.ดริสเซ่น แอร์คราฟ อนิทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) 68/2-3 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-596300
4 บจก.ริคเคอร์มานน์ (ไทยแลนด์) 438/3-8 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3834333
5 บจก.ออร์แกนนิคส์ เอเซีย 51/282 ม.7 ซ.หมูบ่้านเมืองเอกโครงการ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5640828
6 บจก.ไฮบีม เอน็จเินียร่ิง 99/174 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-25837383

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรม
ทั่วไป

เคร่ืองสูบของเหลว และ
ส่วนประกอบ

8413

เคร่ืองสูบลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ

8414

เตาเผา เตาอบ เตาเผาขยะ 
และส่วนประกอบ

8417

เคร่ืองพ่น/ฉีดเชื้อเพลิงของ
เตาเผา และส่วนประกอบ

8416

เคร่ืองยนต์/มอเตอร์อืน่ๆ และ
ส่วนประกอบ

8412

เคร่ืองรีด และส่วนประกอบ 8420



7 บจก.โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) 60/31 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-552413-6
8 บจก.ไลฟ์เวิร์ค เทคโนโลยี 109 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร -
9 บจก.โกลบอล แคน 121 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี -

10 บจก.ไทยซัมซุง อเิลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภบิาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601
1 บจก.วัฒนไพศาลเอน็ยเินียร่ิง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143
2 บมจ.ยนูิมิต เอนจเินียร่ิง 109/92-95 ม.19 ซ.สุขสวัสด์ิ 66 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง กรุงเทพมหานคร 02-4630100
3 บจก.สวัสด์ิอดุม เอน็จเินียร่ิง (ระยอง) 11/1 ถ.เจริญพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-685370-1
4 บมจ.เจตาแบค 335/7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7
5 บจก.บริการพลังงานไอน้ า 163/22,24 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-236153626
6 บจก.ดี จ ีเอ 315/344-348 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-6743077
7 บจก.ไทย ฮิราคาวา 109/92-95 ม.19 ซ.สุขสวัสด์ิ 66 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8170540-3
8 บจก.โกลบอล อลัลายแอนซ์ เซอร์วิส 201/238 ม.3 ซ.วิภาวดีรังสิต 64 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 02-5511276
9 บจก.ไทยเวอลด์ อมิปอร์ตเอก็ซปอร์ต 2532 ซ.นอกเขต ถ.รัชดาภเิษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2940178

10 หจก.เคทีพี ไทย-เวียดนาม 313/419 ณ็องเซลิเซ่ ไอ ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
1 บจก.ดูอาร์ (ประเทศไทย) 98 ชั้น 27 ห้อง 2706 สาทร สแควร์ ออฟฟีศ ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-1081830
2 บมจ.ทีมพรีซิชั่น 198 ม.13 ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี 037 403336-9
3 บจก.เเม็กซ่ีคูล เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 99/1 ม.10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-7401720
4 บมจ.เจตาแบค 335/7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7
5 บจก.เอน็พี อนิดัสเตรียล ซัพพลาย 9/10 ม.1 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7535922
6 หจก.นวเจริญ อมิปอร์ต-เอก็ซ์ปอร์ต 55 ม.6 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 081-1179224
7 บจก.เซอลิ เอน็จเินียร่ิง 30 ซ.นาคนิวาส 37 แยก 1-8 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02 9355846
8 บจก.สยามอลัไลน์ กรุ๊ป 302/32 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจา้คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-9313691-2
9 บจก.นามหงส์น้ ามันปาล์ม 259 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -

10 บจก.โคราช โอเชี่ยน เทรดด้ิง 6/47 ราชพฤกษ์ ม.6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-3502378-81

1 บจก.ไทย เอน็โอเค 700/452 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-453100-10
2 บจก.โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 188 เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบุรี ม.7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 036-374580-4
3 บจก.อาร์พีเอส เทคโนโลยส์ี 101/96 ม.20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097261-3
4 บจก.ซันวา เมทอล (ไทยแลนด์) 553 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 08-4709-8949
5 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั้น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
6 บจก.เอน็เอม็บี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429
7 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555
8 บจก.สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 888 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-341370
9 นายม็อจตาบา ไรอาฮี 59 ซ.เพชรบุรี 15 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร -

10 บจก.ไทยซูซูกมิอเตอร์ 31/1 ม.2 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงยีโ่ถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-5331160-9

1 บจก.วิศวกจิพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8
2 บจก.ไดมอนด์ เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส เอส.อ.ีเอ. 51/1 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034-870978-81
3 บจก.ซีเอม็ไอ - ไทย เซอร์วิสเซส 50/35 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-691-3902
4 บจก.แพรคติคัม เอนจเินียร่ิง 43 ม.4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128116-9
5 บจก.เอก็โคแล็บ 971, 973 เพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6560022
6 หจก.มิตรเจริญการช่าง 449/9 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2891631
7 หจก.วีระภณัฑ์ อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต 174 ม.1 ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 02-53644421
8 บจก.ออร์แกนนิคส์ เอเซีย 51/282 ม.7 ซ.หมูบ่้านเมืองเอกโครงการ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5640828
9 บจก.พี เค เค สยาม 229 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7387576

10 บจก.แอตลาส คอปโก ้(ประเทศไทย) 125 ม.9 ซ.นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-562900

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
(Machinary Industry)

เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรม
ทั่วไป

บอยเลอร์ และส่วนประกอบ

8403

ส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร
เกีย่วกบัไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุ

8487

ส่วนประกอบบอยเลอร์ และ
ส่วนประกอบ

8404

8402

เตาเผา เตาอบ เตาเผาขยะ 
และส่วนประกอบ

8417
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ประเภทอุตสาหกรรม กลุม่อุตสาหกรรม กลุม่สินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5295240
2 บจก.มาซัค (ประเทศไทย) 892/1 ถ.พะราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
3 บจก.อนิทีเกรเท็ต พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) 888/75 ม.19 ซ.ยิง่เจริญ ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-632-7406
4 บจก.มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) 700/886 นิคมอตุกรรมอมตะนคร ม.3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-185195
5 บจก.ยโูร-ไทย ซิเนอจี 126/1 ซ.ลาดปลาเค้า 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-5705363-5
6 บจก.ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยธุยา) 100 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-350803-4
7 บมจ.สหมิตร เคร่ืองกล 42,48 ซ.โชคชัยจงจ าเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-295-1000
8 บจก.ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) 115 ร่มโพธิ์แมนชั่น ห้อง เอ 1 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน  า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6713068
9 บจก.ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1/80 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 02-6175720

10 บจก.นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) 60/117 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9096001-4
1 บจก.โอเคเค แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 36/49 ม.7 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8177027
2 บจก.เอน็ชู (ประเทศไทย) 19/25 ยนูิตเอ4 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5205229-30
3 บจก.ฮอร์คอส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 84/2 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-134303
4 บจก.มอริ เซอกิ ิแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 40 ม.4 ซ.สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 2 ถ.โรจนะ ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 08-6777-2132
5 บจก.อนิดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8
6 บจก.มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) 700/886 นิคมอตุกรรมอมตะนคร ม.3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-185195
7 บจก.ผลิตภณัฑ์วิศวไทย 101/90 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9091724-33
8 บจก.โกลบอล ไพพ์พิ่ง โซลูชั่นส์ 221/4-8 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02-1016163 ต่อ
9 บจก.โตโยดะ แมชชีนเนอร่ี เอส. อ.ี เอเซีย 313 ถ.บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 3618250-1

10 บจก.สยามเอทีอตุสาหกรรม 700/463 ม.7 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-454266
1 บจก.ซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย 199 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-721468
2 บจก.สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 888 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-341370
3 บจก.ไทยโลจซิทิคส์ เซอร์วิส 3656/65 กรีนทาวเวอร์ ซ.ห้องเลขที่ ยนูิต L ชั น 20 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3673400
4 บจก.ยามาเซ่น (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 0-2374-5522
5 บจก.ซินคอม มิยาโนะ เอเชีย เซลล์ 1230 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
6 บจก.อโิต้ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 43-43/1 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 080-6347205
7 บจก.สตาร์ ไมโครนิคส์ (ประเทศไทย) 289/23 ม.13 ซ.กิง่แกว้ 25/1 ถ.กิง่แกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 025-1868945-7
8 บจก.เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี 70 นิคมอตุสาหกรรม เอส ไอ แอล ม.4 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี  
9 บจก.อนิทิเกรเทดพรีซิชั่นเอน็จเินียร่ิง (ประเทศไทย) 99/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-723333

10 บจก.ไทย บียอนซ์ 7/386 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
1 บจก.อซาด้า แมชชินเนอร่ี 27 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 7394481
2 บจก.นิคอน (ประเทศไทย) 1/42 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-331500
3 บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอร่ิง 247 ลุมพินี2 ถ.สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 026519027-36
4 บจก.มากอตโต 14 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 02-2100566-70
5 บจก.นิเด็ค อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 199/12 ม.ม.3 ถ.ถ.ธัญบุรี-ล าลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02 5775077
6 บจก.อจลิิตี 136 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3263456:2401
7 บจก.ไทย นิชชิน โมลด์ 93 ม.3 ม.3 ต.ต.บ้านช้าง อ.อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-746740-5
8 บจก.ไทยไฟน์ ซินเตอร์ 32 ม.4 ถ.นิคมอตุสาหกรรมอสีเทิร์น ซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954384
9 บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038 636800

10 บจก.ฮาลล่า วีสทีออน ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) 64/4 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954050
1 บจก.แอนคา แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 109/14 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959252
2 บจก.โอกาโมโต้ (ไทย) 174 ม.2 ถ.พหลโยธิน (กม.70) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 721660
3 บจก.เอน็เอม็บี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429
4 บจก.นิชชิน อเีลคทริค (ประเทศไทย) 60/64 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2529-0978-70
5 บจก.โคยามา บรินเดอร์ (ประเทศไทย) 541 ม.6 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-218385
6 บจก.ซัน เอก็ซ์โป เซอร์วิส 60/107 ม.9 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 027284452-4
7 บจก.อนิดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8
8 บจก.ไทยเส็ง เทรดดิ ง (ประเทศไทย) 493/4 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2918404-5
9 บจก.เอม็เอม็ไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิง่ (ไทยแลนด์) 70/8-11 ม.9 ซ.นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 719339

10 บจก.โรเจอร์ กรุงเทพ 90/1 ม.4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
1 บจก.เทคนิ วอเตอร์เจท็ 500/137 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-964200
2 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240
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3 บจก.อซาด้า แมชชินเนอร่ี 27 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 7394481
4 บจก.ค็อปโก ้(ประเทศไทย) 9/2 ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 034-418089
5 บจก.แชสซิส เบรคส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 300/34-35 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทรินซีบอร์ด (ระยอ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959024
6 บจก.อลัไลแอนซ์ เเมชชีนเนอร่ี 99/228 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9944252
7 บจก.อเมริกนั แอค็เซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 500/52 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-927212
8 บจก.กโิค (ไทยแลนด์) 810/3 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-7114162
9 บจก.อนิทีเกรเท็ต พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) 888/75 ม.19 ซ.ยิง่เจริญ ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-632-7406

10 บจก.เซอโิระ (ประเทศไทย) 115/2 ถ.มอเตอร์เวย ์แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-7362194
1 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ ง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
3 บจก.โทปุระ (ประเทศไทย) 500/26 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
4 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
5 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 490537
6 บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ 99 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 02-261-3300
7 บจก.โกลบอล แคน 121 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี  
8 บจก.เอน็เอม็บี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429
9 บจก.ทอสเท็มไทย 60/2 นวนครโครงการ 2 ซ.นวนคร 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5290474

10 บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038 636800
1 บจก.โทปุระ (ประเทศไทย) 500/26 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
3 บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038 636800
4 บจก.ยสัปาลแอนด์ซันส์ 49 ม.9 ซ.ร่วมใจ ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3126494
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
6 บจก.อาซาฮีอนิเทค(ไทยแลนด์) 158/1 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5011302-4
7 บจก.โทเดนโค (ประเทศไทย) 700/724 ม.3 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447591-3
8 บจก.ต้าโจว อนิดัสทรี 199 ม.8 ซ.คู่สร้าง ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 02-8163812
9 บจก.ไทย เอสซีที 27/56 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

10 บจก.สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี 142 ม.ม.1 ต.ต.บ้านเลน อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-314020
1 บจก.ชยพล อนิเตอร์เนชั่นแนล 52/18 ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-964-6669
2 บจก.นิคอน (ประเทศไทย) 1/42 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-331500
3 บจก.พาวเวอร์ คัท 619,621 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5851410-1
4 บจก.มหัตสิน โลจสิติกส์ 99/8 ม.8 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 081-8059474
5 หจก.เทค อคีวิปเมนท์ 108/1 ซ.นวลน้อย ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 3925272
6 บจก.เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์) 239-239/1 นิคมอตุสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี  ม.7 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 038-575440-4
7 บจก.พี.เจ.เอส.มาร์เกต็ติ ง(ประเทศไทย) 921/1-2 ม.10 ถ.,มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 042-412721
8 บจก.โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) 60/26 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 0-5358-1314
9 บจก.เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) 89 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-581201

10 บจก. ฟาร์อสีท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต 48/1 ม.7 ต.พุค าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 02-9396199
1 บจก.ไทย เทค แมชชีน ดีไซน์ 391/1 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-287392
2 บจก.ณัฐ แมชชินเนอร่ี 43/5,43/7 ม.3 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-8493351
3 บจก.พี.เจ.เอส.มาร์เกต็ติ ง(ประเทศไทย) 921/1-2 ม.10 ถ.,มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 042-412721
4 บจก.อมาล์เลียน เอน็เตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) 707 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7092601-2
5 บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) 213 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260440
6 บมจ.เอสวีโอเอ 900/29 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 6863163
7 บจก.ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) 1265 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1867000
8 บจก.ซิเลซติกา (ประเทศไทย) 49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038493561-80
9 บมจ.อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 2034/132-161 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 7161600

10 บจก.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ 853 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-9012021-30
1 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
2 บจก.เด สเต โค (เอเชีย) 24 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260812-6
3 บจก.โอกาโมโต้ (ไทย) 174 ม.2 ถ.พหลโยธิน (กม.70) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 721660
4 บจก.เอม็ เอม็ ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) 508/1 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 258024-6
5 บจก.ไทย โอเคเค แมชินเนอร่ี 36/49 ม.7 ซ.สุขสวัสด์ิ78 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8177027-98466
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6 บจก.เอน็ที ทูล (ไทยแลนด์) 222 ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 314180
7 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02-443-6969
8 บจก.อนิดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8
9 บจก.คาสทูล 180 34/6 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 0-2693-2036

10 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
1 บจก.สยามมิชลิน 252 SPE ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6193000
2 บจก.ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) 700/622 นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ม.4 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210090-3
3 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ ง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
4 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 29/3 ม.1 ถ.บางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5815462
5 บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/232 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี  ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-953000
6 บจก.เมวาโมลด์ (ไทยแลนด์) 700/381 ม.6 ถ.บางนาตราด กม.57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 743507-9
7 บจก.มารูอ ิอนิดัสตรี (ไทยแลนด์) 397 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 037 481071-5
8 บจก.จ-ีเทคคุโตะ (ประเทศไทย) 104 ม.1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 350687-97
9 บจก.อาเรสตี แม่พิมพ์ไทย 133 ม.1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 3500993-4

10 บจก.เอนไก ไทย โมลดิ งส์ 444 ม.17 ซ.นิคมอตุสาหกรรมบางพลี ซอย 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิง่อ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-705-8002
1 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
2 บจก.มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 219/1 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 088-5783511
3 บจก.ไทย วีเอม็ไอ เซอร์วิส 56 ญาดา ห้อง 507 ชั น 5 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2363853-4
4 บจก.มารูยาม่า เอม็เอฟจ ี(ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21
5 บจก.สิงห์โปร 3/11-12 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 038-961946
6 บจก.มิตซูโบชิ โบเอก ิ(ประเทศไทย) 92/38 สาทรธาน2ี ชั น15 ห้องบี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6366066
7 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า อาคาร3ชั น5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2455555
8 บจก.มัตซีบิชิ (ประเทศไทย) 2758 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 43 ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 081-8044821
9 บมจ.ช.การช่าง 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2770460

10 บจก.เอม็ฮาร์ท เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) 40/22 ม.5 ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 741670-5
1 บจก.คาบิเทค ไทย 23/3 ม.9 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-584408-14
2 บจก.นิปปอน คัตติ ง แอนด์ เวลดิ ง อคีวิปเม้นท์ 1/10 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330127-34
3 บจก.ซัมมิท โอโต บอดี  อนิดัสตรี 32-33 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3386000
4 บจก.โยโรชี เอน็จเืนียร่ิง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) 58 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954040
5 บจก.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี  เวิร์ค 201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-491800-18
6 บจก.นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป 10/286 ม.3 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 08-1259-8828
7 บจก.แมทเทล กรุงเทพ 683 ม.4 ซ.9 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-324-0373
8 บจก. นิตตั น (ประเทศไทย) 700/44 ม.6 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด 57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-743486
9 บจก.เคียวคุโต (ไทยแลนด์) 52 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7440075

10 บจก.เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) 11/24 ถ.รัชดาภเิษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-285-3060
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ส่วนประกอบเคร่ืองมือกล

เคร่ืองมือกล(Machine Tool)

เคร่ืองใช้มือ(Hand Tool)

เคร่ืองมือกล(Machinery Tool)

หีบแบบหล่อแกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก

เคร่ืองมือใช้งานด้วยมือ

เคร่ืองมือบัดกรี เชื่อม เป่าแล่น



ประเภทอุตสาหกรรม กลุม่อุตสาหกรรม กลุม่สินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-529-5240
2 บจก.มาซัค (ประเทศไทย) 892/1 ถ.พะราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
3 บจก.อนิทีเกรเท็ต พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) 888/75 ม.19 ซ.ยิง่เจริญ ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-632-7406
4 บจก.มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) 700/886 นิคมอตุกรรมอมตะนคร ม.3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-185195
5 บจก.ยโูร-ไทย ซิเนอจี 126/1 ซ.ลาดปลาเค้า 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-5705363-5
6 บจก.ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยธุยา) 100 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-350803-4
7 บมจ.สหมิตร เคร่ืองกล 42,48 ซ.โชคชัยจงจ าเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-295-1000
8 บจก.ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) 115 ร่มโพธิ์แมนชั่น ห้อง เอ 1 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน  า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6713068
9 บจก.ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1/80 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 02-6175720

10 บจก.นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) 60/117 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9096001-4
1 บจก.โอเคเค แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 36/49 ม.7 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8177027
2 บจก.เอน็ชู (ประเทศไทย) 19/25 ยนูิตเอ4 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5205229-30
3 บจก.ฮอร์คอส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 84/2 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-134303
4 บจก.มอริ เซอกิ ิแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 40 ม.4 ซ.สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 2 ถ.โรจนะ ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 08-6777-2132
5 บจก.อนิดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8
6 บจก.มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) 700/886 นิคมอตุกรรมอมตะนคร ม.3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-185195
7 บจก.ผลิตภณัฑ์วิศวไทย 101/90 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9091724-33
8 บจก.โกลบอล ไพพ์พิ่ง โซลูชั่นส์ 221/4-8 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02-1016163 ต่อ
9 บจก.โตโยดะ แมชชีนเนอร่ี เอส. อ.ี เอเซีย 313 ถ.บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 3618250-1

10 บจก.สยามเอทีอตุสาหกรรม 700/463 ม.7 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-454266
1 บจก.ซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย 199 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-721468
2 บจก.สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 888 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-341370
3 บจก.ไทยโลจซิทิคส์ เซอร์วิส 3656/65 กรีนทาวเวอร์ ซ.ห้องเลขที่ ยนูิต L ชั น 20 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3673400
4 บจก.ยามาเซ่น (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 0-2374-5522
5 บจก.ซินคอม มิยาโนะ เอเชีย เซลล์ 1230 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
6 บจก.อโิต้ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 43-43/1 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 080-6347205
7 บจก.สตาร์ ไมโครนิคส์ (ประเทศไทย) 289/23 ม.13 ซ.กิง่แกว้ 25/1 ถ.กิง่แกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 025-1868945-7
8 บจก.เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี 70 นิคมอตุสาหกรรม เอส ไอ แอล ม.4 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี  
9 บจก.อนิทิเกรเทดพรีซิชั่นเอน็จเินียร่ิง (ประเทศไทย) 99/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-723333

10 บจก.ไทย บียอนซ์ 7/386 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
1 บจก.อซาด้า แมชชินเนอร่ี 27 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 7394481
2 บจก.นิคอน (ประเทศไทย) 1/42 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-331500
3 บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอร่ิง 247 ลุมพินี2 ถ.สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-651-9027-36
4 บจก.มากอตโต 14 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 02-2100566-70
5 บจก.นิเด็ค อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 199/12 ม.ม.3 ถ.ถ.ธัญบุรี-ล าลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-577-5077
6 บจก.อจลิิตี 136 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3263456:2401
7 บจก.ไทย นิชชิน โมลด์ 93 ม.3 ม.3 ต.ต.บ้านช้าง อ.อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-746740-5
8 บจก.ไทยไฟน์ ซินเตอร์ 32 ม.4 ถ.นิคมอตุสาหกรรมอสีเทิร์น ซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954384
9 บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038 636800

10 บจก.ฮาลล่า วีสทีออน ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) 64/4 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954050
1 บจก.แอนคา แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 109/14 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959252
2 บจก.โอกาโมโต้ (ไทย) 174 ม.2 ถ.พหลโยธิน (กม.70) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 721660
3 บจก.เอน็เอม็บี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429
4 บจก.นิชชิน อเีลคทริค (ประเทศไทย) 60/64 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2529-0978-70
5 บจก.โคยามา บรินเดอร์ (ประเทศไทย) 541 ม.6 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-218385
6 บจก.ซัน เอก็ซ์โป เซอร์วิส 60/107 ม.9 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 027284452-4
7 บจก.อนิดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8
8 บจก.ไทยเส็ง เทรดดิ ง (ประเทศไทย) 493/4 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2918404-5
9 บจก.เอม็เอม็ไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิง่ (ไทยแลนด์) 70/8-11 ม.9 ซ.นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ต.ธนู อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 719339

10 บจก.โรเจอร์ กรุงเทพ 90/1 ม.4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
1 บจก.เทคนิ วอเตอร์เจท็ 500/137 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-964200
2 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240
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เคร่ืองมือกล แบบศูนยร่์วม 8457

เคร่ืองมือกล กลึงโลหะ 8458

เคร่ืองมือกล(Machinery Tool)

เคร่ืองมือกล(Machine Tool)

เคร่ืองมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ท าเกลียว

เคร่ืองมือกล เจยีรไน ลับ ขัด

เคร่ืองมือกล ไส เล่ือย ตัด กดัเฟือง

เคร่ืองมือกล ใช้ล าแสงเลเซอร์



3 บจก.อซาด้า แมชชินเนอร่ี 27 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 7394481
4 บจก.ค็อปโก ้(ประเทศไทย) 9/2 ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 034-418089
5 บจก.แชสซิส เบรคส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 300/34-35 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทรินซีบอร์ด (ระยอ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959024
6 บจก.อลัไลแอนซ์ เเมชชีนเนอร่ี 99/228 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9944252
7 บจก.อเมริกนั แอค็เซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 500/52 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-927212
8 บจก.กโิค (ไทยแลนด์) 810/3 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-7114162
9 บจก.อนิทีเกรเท็ต พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) 888/75 ม.19 ซ.ยิง่เจริญ ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-632-7406

10 บจก.เซอโิระ (ประเทศไทย) 115/2 ถ.มอเตอร์เวย ์แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-7362194
1 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ ง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
3 บจก.โทปุระ (ประเทศไทย) 500/26 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
4 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
5 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 490537
6 บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ 99 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 02-261-3300
7 บจก.โกลบอล แคน 121 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี  
8 บจก.เอน็เอม็บี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429
9 บจก.ทอสเท็มไทย 60/2 นวนครโครงการ 2 ซ.นวนคร 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5290474

10 บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038 636800
1 บจก.โทปุระ (ประเทศไทย) 500/26 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646
3 บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-636800
4 บจก.ยสัปาลแอนด์ซันส์ 49 ม.9 ซ.ร่วมใจ ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3126494
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
6 บจก.อาซาฮีอนิเทค(ไทยแลนด์) 158/1 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5011302-4
7 บจก.โทเดนโค (ประเทศไทย) 700/724 ม.3 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447591-3
8 บจก.ต้าโจว อนิดัสทรี 199 ม.8 ซ.คู่สร้าง ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 02-8163812
9 บจก.ไทย เอสซีที 27/56 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

10 บจก.สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี 142 ม.ม.1 ต.ต.บ้านเลน อ.อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-314020
1 บจก.ชยพล อนิเตอร์เนชั่นแนล 52/18 ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-964-6669
2 บจก.นิคอน (ประเทศไทย) 1/42 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-331500
3 บจก.พาวเวอร์ คัท 619,621 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5851410-1
4 บจก.มหัตสิน โลจสิติกส์ 99/8 ม.8 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 081-8059474
5 หจก.เทค อคีวิปเมนท์ 108/1 ซ.นวลน้อย ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 3925272
6 บจก.เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์) 239-239/1 นิคมอตุสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี  ม.7 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 038-575440-4
7 บจก.พี.เจ.เอส.มาร์เกต็ติ ง(ประเทศไทย) 921/1-2 ม.10 ถ.,มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 042-412721
8 บจก.โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) 60/26 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 0-5358-1314
9 บจก.เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) 89 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-581201

10 บจก. ฟาร์อสีท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต 48/1 ม.7 ต.พุค าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 02-9396199
1 บจก.ไทย เทค แมชชีน ดีไซน์ 391/1 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-287392
2 บจก.ณัฐ แมชชินเนอร่ี 43/5,43/7 ม.3 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-8493351
3 บจก.พี.เจ.เอส.มาร์เกต็ติ ง(ประเทศไทย) 921/1-2 ม.10 ถ.,มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 042-412721
4 บจก.อมาล์เลียน เอน็เตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) 707 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7092601-2
5 บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) 213 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260440
6 บมจ.เอสวีโอเอ 900/29 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 6863163
7 บจก.ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) 1265 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1867000
8 บจก.ซิเลซติกา (ประเทศไทย) 49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038493561-80
9 บมจ.อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 2034/132-161 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 7161600

10 บจก.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ 853 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-9012021-30
1 บจก.ดานีล่ี 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888
2 บจก.เด สเต โค (เอเชีย) 24 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260812-6
3 บจก.โอกาโมโต้ (ไทย) 174 ม.2 ถ.พหลโยธิน (กม.70) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 721660
4 บจก.เอม็ เอม็ ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) 508/1 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 258024-6
5 บจก.ไทย โอเคเค แมชินเนอร่ี 36/49 ม.7 ซ.สุขสวัสด์ิ78 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8177027-9
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6 บจก.เอน็ที ทูล (ไทยแลนด์) 222 ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 314180
7 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02-443-6969
8 บจก.อนิดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8
9 บจก.คาสทูล 180 34/6 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 0-2693-2036

10 บจก.เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000
1 บจก.สยามมิชลิน 252 SPE ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6193000
2 บจก.ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) 700/622 นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ม.4 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210090-3
3 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ ง เอเชีย 152 เค่ียนหงวน3 ชั น3 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170
4 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 29/3 ม.1 ถ.บางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5815462
5 บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/232 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี  ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-953000
6 บจก.เมวาโมลด์ (ไทยแลนด์) 700/381 ม.6 ถ.บางนาตราด กม.57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 743507-9
7 บจก.มารูอ ิอนิดัสตรี (ไทยแลนด์) 397 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 037 481071-5
8 บจก.จ-ีเทคคุโตะ (ประเทศไทย) 104 ม.1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 350687-97
9 บจก.อาเรสตี แม่พิมพ์ไทย 133 ม.1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 035 3500993-4

10 บจก.เอนไก ไทย โมลดิ งส์ 444 ม.17 ซ.นิคมอตุสาหกรรมบางพลี ซอย 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิง่อ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-705-8002
1 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600
2 บจก.มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 219/1 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 088-5783511
3 บจก.ไทย วีเอม็ไอ เซอร์วิส 56 ญาดา ห้อง 507 ชั น 5 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2363853-4
4 บจก.มารูยาม่า เอม็เอฟจ ี(ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21
5 บจก.สิงห์โปร 3/11-12 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 038-961946
6 บจก.มิตซูโบชิ โบเอก ิ(ประเทศไทย) 92/38 สาทรธาน2ี ชั น15 ห้องบี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6366066
7 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชยป์าร์คพลาซ่า อาคาร3ชั น5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 02-2455555
8 บจก.มัตซีบิชิ (ประเทศไทย) 2758 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 43 ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 081-8044821
9 บมจ.ช.การช่าง 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2770460

10 บจก.เอม็ฮาร์ท เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) 40/22 ม.5 ต.อทุัย อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 741670-5
1 บจก.คาบิเทค ไทย 23/3 ม.9 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-584408-14
2 บจก.นิปปอน คัตติ ง แอนด์ เวลดิ ง อคีวิปเม้นท์ 1/10 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330127-34
3 บจก.ซัมมิท โอโต บอดี  อนิดัสตรี 32-33 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3386000
4 บจก.โยโรชี เอน็จเืนียร่ิง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) 58 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954040
5 บจก.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี  เวิร์ค 201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-491800-18
6 บจก.นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป 10/286 ม.3 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 08-1259-8828
7 บจก.แมทเทล กรุงเทพ 683 ม.4 ซ.9 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-324-0373
8 บจก. นิตตั น (ประเทศไทย) 700/44 ม.6 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด 57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-743486
9 บจก.เคียวคุโต (ไทยแลนด์) 52 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-744-0075

10 บจก.เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) 11/24 ถ.รัชดาภเิษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-285-3060
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Article Title Design and Implementation of Automatic Wheat Mower  Based on Smart Sensor Fed by a 
Photovoltaic 

Author Hikmet Esen1, Abdullah Kapicioglu2 and Onur Ozsolak3 
 1Department of Energy Systems Engineering, Faculty of Technology, Firat University, 23119 Elazig, Turkey 

2Department of Automotive Engineering, Faculty of Technology, Cumhuriyet University, 58100 Sivas, 
Turkey 
3Department of Manufacturing Engineering, Faculty of Technology, Cumhuriyet University, 58100 Sivas, 
Turkey 

Year 2016 
Abstract The biggest problems of our time are environmental pollution and the reduction of fossil fuel resources. In recent years, 

photovoltaic (PV) has started to be used efficiently in order to produce electrical energy from solar energy throughout the 
world. In this study, a wheat mover machine taking its energy with PV technology transformation from the sun was 
designed supported by smart sensors. The designed vehicle was tested in two wheat fields in Sivas in Turkey. It was seen 
that daily average sunshine rates were not lower than 700 Watt/m2 during the testing dates and time. The amounts of 
electrical charge used to mow 5 m2 and 50 m2 areas are obtained as 500 mAh and 3395 mAh, respectively. Also 
maximum power is calculated from used PV panel as 26.15 Watt during the day of the experiments. The range of solar 
radiation intensity is found 4.5kWh/m2/day at the studied kWh which was $0.140 USD on the date of November 2015. 
This system is 94.5% more economic than conventional mowers over an area of 1000 m2. 

Source https://www.hindawi.com/journals/ijp/2016/5410759/ 

 

                   



Article Title Optimal design of hydraulic excavator working device based on multiple surrogate models  
  
Author Qingying Qiu, Bing Li and Peien Feng 
  
Year 2016 
  
Abstract The optimal design of hydraulic excavator working device is often characterized by computationally expensive analysis 

methods such as finite element analysis. Significant difficulties also exist when using a sensitivity-based decomposition 
approach to such practical engineering problems because explicit mathematical formulas between the objective function 
and design variables are impossible to formulate. An effective alternative is known as the surrogate model. The purpose 
of this article is to provide a comparative study on multiple surrogate models, including the response surface 
methodology, Kriging, radial basis function, and support vector machine, and select the one that best fits the optimization 
of the working device. In this article, a new modeling strategy based on the combination of the dimension variables 
between hinge joints and the forces loaded on hinge joints of the working device is proposed. In addition, the extent to 
which the accuracy of the surrogate models depends on different design variables is presented. The bionic intelligent 
optimization algorithm is then used to obtain the optimal results, which demonstrate that the maximum stresses calculated 
by the predicted method and finite element analysis are quite similar, but the efficiency of the former is much higher than 
that of the latter. 

  
Source http://ade.sagepub.com/content/8/5/1687814016647947.full.pdf 

 

 
                   

 



Article Title Machine Improving Efficiency in OD Polishing Process of Seiko Instrument (Thailand) Company Limited. 
Author Ms. Chanikarn Chalermngam 
  
Year 2011 
Abstract The main purpose of this research is to study improvement in machine efficiency in OD Polishing process of 

Seiko Instrument (Thailand) Company Limited. Machine Efficiency was improved by shortening of process 
which result in reduction in production cost and environmental effects. Changes in process include (1) 
changing from 2 steps polishing to 1 step (2) changing polishing stone to code GC180 L 7V5S, (3) 
increasing polishing speed from 60 RPM to 70 RPM. Production cost was reduced by 51.18 percent from 
0.0015 Baht/piece to 0.00073 Baht/ piece , and Environment effect was reduced by 49.87 percent. 

  
Source http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19674.pdf 
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Article Title Design and optimisation of the nozzle of an innovative high temperature solid particulate erosion testing 
system using finite element modelling 

Author N.A.S. Smith a,∗, A.T. Fry a,  L.E. Crocker a,  F. Cernuschi b,  L. Lorenzoni b 
 a Materials Division, National Physical Laboratory, Hampton Road, TW11 0LW, Middlesex, UK 

b RSE SpA–Ricerca sul Sistema Energetico. Via Rubattino, 54. 20134 Milano. Italy 
Year 2016 
Abstract A new high temperature solid particulate erosion test system has been designed at the National Physical 

Laboratory to improve the quality of high temperature erosion tests. The new test system is designed to carry 
out experiments at temperatures up to 900 °C and particle velocities up to 300 ms-1.  This has been achieved 
through the careful design of the nozzle, balancing the gas flow, gas pressure and nozzle geometry to 
achieve the design goals. The nozzle design has been carried out using multi-physics Finite Element 
Modelling to analyse the gas flow and temperature. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009630031630755X 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fig. Schematic 2D cross-section of the final nozzle design showing the air feeder cone 



Article Title Improvements in productivity and formability by water and die quenching in hot stamping of ultra-high 
strength steel parts 

Author Tomoyoshi Maeno *, Ken-Ichiro Mori (1), Masaki Fujimoto 
 Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Aichi 441-8580, 

Japan 
Year 2015 
Abstract To improve the productivity in hot stamping of ultra-high strength steel parts, the parts are quenched not 

only with dies but also in water during holding at the bottom dead centre. Since the cooling speed for water 
quenching is higher than that for die quenching, the hold time for hardening is reduced. In hot stamping, 
water is kept in a lower die to increase the cooling rate during die quenching. In addition, local thinning 
around the punch corner was prevented by water and die quenching, and thus the drawablity increases. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850615001365 

 

     

 

 

 

 

 

           Fig. 1 (a) Local thinning without water 

                                                                    (b) prevention of thinning by water and die quenching in hot stamping. 

               

 

 

 

 

 

Fig. 2 Delayed blankholding with protruded punch in hot stamping using water and die quenching. 

                                 (a) Start, (b) no blankholding, (c) blankholding and (d) holding. 



Article Title Improvement in machining speed with working gap control in EDM milling 
Author Takayuki Nakagawaa,∗, Takashi Yuzawab, Mitsuji Sampei c, Atsushi Hirata c 
 a Mitsubishi Electric Corporation, 8-1-1 Tsukaguchi-Honmachi, Amagasaki, Hyogo, Japan  

b Mitsubishi Electric Corporation, 5-1-14 Yada-Minami, Higashi, Nagoya, Aichi, Japan 
c Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 Oookayama, Meguro, Tokyo, Japan 

Year 2016 
Abstract High-speed electrical discharge machining (EDM) milling is investigated with working gap control. EDM 

milling has a merit that does not need complex electrode fabrication; however, it is necessary to improve the 
removal rate in EDM milling. Rotation of the electrode improves the removal rate, but this rotation causes a 
periodic change in the working voltage. As a consequence, the periodic change causes a dis-turbance that 
decreases the control performance. EDM milling realizes a high machining precision by the scanning 
method. A small working area allows for fast scanning. If the working gap is appropriate, it becomes longer 
because the machined surface of the workpiece is removed. Therefore, the conventional controller remains 
at the steady offset and lowers the machining efficiency. The proposed controller introduces a notch filter, 
which eliminates the frequency component due to rotation of the electrode. It also has a feed-forward 
compensator to eliminate the steady offset. The controller for each machining condition is derived from a 
coordinate transformation and the least-squares approximation. It is con-firmed that the proposed controller 
achieves machining speeds that are 2–6 times faster in a straight line and greater than 30% higher in the 
profile machining than in the conventional one. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141635916301416 

 

     

 

 

 

 

               

 

 

 

 



Article Title Abrasive fine-finishing technology 
Author Fukuo Hashimoto (1)a,*, Hitomi Yamaguchi (2)b, Peter Krajnik (2)c, Konrad Wegener (2)d,  

Rahul Chaudhari a, Hans-Werner Hoffmeister e, Friedrich Kuster d 
 a Technology Center, The Timken Company, North Canton, OH, USA 

b Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA 
c Department of Materials & Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology/Scania CV,  
  So¨derta¨lje, Sweden  
d Institute of Machine Tools and Manufacturing, ETH Zurich, Switzerland 
e Institute of Machine Tools and Production Technology (IWF), Technical University of Braunschweig,     
  Germany 

Year 2016 
Abstract Abrasive fine-finishing technology is often applied as a final finishing process, and the selection of the right 

technology is crucial to obtaining the desired performance of functions such as fatigue life. This paper 
begins with classifications of the technology along with fundamentals and brief histories of the individual 
methods. The material removal mechanisms, specific energies, and finishing characteristics of the various 
technologies are summarized giving assessments of the surfaces created by them. Guidelines developed for 
selecting the appropriate methods, and case studies illustrate the effectiveness of various methods. This 
paper ends with a discussion of the future prospects of the technology. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850616301950 

 

     

 

 

 

 

               

 

 

 

Fig. Effect of abrasive fine-finishing method on circumferential residual stress 



Article Title Wear mechanism of coated tools in the turning of ductile cast iron having wide range of tensile strength 
Author Israel Martinez a, Ryutaro Tanaka a,∗, Yasuo Yamanea, Katsuhiko Sekiya a, Keiji Yamadaa,  

Tadahiro Ishihara b, Satoshi Furuya c 
 a Graduate School of Engineering, Hiroshima University, Hiroshima, Japan  

b Daihatsu metal Co., Ltd. Izumo, Shimane, Japan 
c Shimane Institute for Industrial Technology, Matsue, Shimane, Japan 

Year 2016 
Abstract In this study different specimens of ductile cast iron with tensile strength ranking from 400 MPa to 675 

MPa were turned with K15 carbide, TiN coated and TiAlN coated tool in order to investigate wear 
mechanism and performance. Cutting forces and cutting temperature were similar for both coated tools, 
however flank wear and BUE were the lowest on the TiAlN coated tool, for this reason the TiAlN coated 
tool is suitable in the machining of ductile cast iron. The proposed tool wear mechanism is based on like-
intermittent cutting caused by the pass from hard matrix to the soft graphite occasioning wear by adhesion. 
The analysis of the flank wear on coated tools is proposed by means of the wear curves in logarithmic scale 
instead of the usual linear scale. In this way, the change in wear rate is easily observed. This phenomenon 
was related with the wear out of the coating layer. The partial loss of the coating layer on cutting edge was 
conformed by the EDS mapping images and SEM photographs. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141635916300940 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Cutting temperature on TiN coated tool in the turning of ductile cast iron. 

 

 

 



Article Title Study of sensing technologies for machine tools 
Author Makoto Fujishima (3)*, Katsuhiko Ohno, Shizuo Nishikawa, Kimiyuki Nishimura, 

Masataka Sakamoto, Kengo Kawai 
DMG MORI Co., Ltd., 2-35-16 Meieki Nakamura, Nagoya, Aich 450-0002, Japan 

Year 2016 
Abstract Technologies for machine tools have been rapidly developed in recent years. Innovative technologies are 

expected to be developed in the electronics and information fields with the trend of industry 4.0 or IoT, 
which will significantly contribute to the development of control technologies for machine tools. This 
paper describes approaches to sensing technologies which can be practically used on machine tools. The 
sensing system used in this study was developed to obtain a huge volume of sensing data about cutting 
conditions. By this system, we are studying innovative technologies of machine tools to improve cutting 
efficiency and sensing technologies for coolant level using machine learning. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755581716300268 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fig. Level sensor and inner circuit 

 

 

 

 

               

 

 

 



Article Title A shrinkage cavity prediction model for gravity castings based onpressure distribution: A casting steel case 
Author Yun Ling a, Jianxin Zhou a,∗, Hai Nanb, Yajun Yin a, Xu Shen a 
  
Year a State Key Laboratory of Materials Processing and Die & Mould Technology, Huazhong University of 

Science & Technology, Wuhan, Hubei, 430074, People’s Republic of China 
b AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials, Beijing, 100095, People’s Republic of China 

Abstract Numerical simulation of casting solidification process is of great importance for producing of gravity 
casting part. In the paper, two key points of evolution of isolated liquid areas and shrinkage location in each 
isolated liquid area in the shrinkage prediction are discussed. The boundary criterion used in isolated liquid 
areas searching algorithm and rule of shrinkage distribution based on the principle of minimum potential 
energy is derived. The pressure plays a key role in both points. Then we discussed the detail of the 
workfiow and solution of shrinkage cavities prediction model. Finally, a group of U-type casting 
experiments are simulated and implemented in order to test and verify effectiveness of the proposed model. 
An excellent agreement is indicated for the numerical simulation result and the experiment results. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612517300452 

 
     

 

Fig. The evolution of isolated liquid areas in gravity casting processes. 

 

 



Article Title Study on quality improvement of machine tools 
Author Makoto Fujishima1, Masahiko Mori1, Kimiyuki Nishimura1, Katsuhiko Ohno1 

1 DMGMORI Co,. Ltd., Nagoya, Japan, 
Year 2017 
Abstract Quality management of machine tools is the key to reducing downtime of customers’ machines and the 

manufacturers’ service cost. This paper introduces DMG MORI’s systematic workflow from designing, 
procurement, manufacturing, and acceptance inspections to the delivery of machines, which contributes to 
improvement of machine quality. Two quality management systems, one for before shipment and the other 
for after shipment, are described in this paper. Various workflow systems, data analysis, remote 
monitoring, continuous Kaizen approaches are integrated in the systems. However, defects of machines 
cannot be completely eliminated, so proactive maintenance and strong service networks are vital for 
business success. Especially, proactive maintenance is favorably accepted in the industry as a solution to 
minimize machine downtime and the repairing cost. This paper introduces various sensing technologies to 
improve the functions of proactive maintenance.    

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116309684 

 

     
 

 

Fig. Smart manufacturing at Iga facility of DMGMORI 

 

 

 

 

               

 



Article Title Robotic finishing process – An extrusion die case study 
Author Andre´ Driemeyer Wilbert *, B. Behrens, C. Zymla, O. Dambon, F. Klocke 

Fraunhofer Institute of Production Technology IPT, Department of Process Technology, Steinbachstrasse 
17, 52074 Aachen, Germany 

  
Year 2015 
Abstract Current automated finishing techniques are almost not applicable on parts with free form surfaces and 

function relevant edges, as commonly found in moulds and dies. The finishing of these tools has to be done 
predominantly manually. In this paper a robot integrated finishing process is presented and the essay 
focuses on the automated finishing of a real extrusion die. Integrated into the six-axis robot, a pneumatic 
compliant spindle has been adopted in order to deburr and grind the large spectrum of free-form 
topographies. 
Initial experiments verified the predictability of generated surface qualities in dependency of identified 
main process parameters. In sequence, based on an empiric parameters model, an extrusion die was 
automatically finished resulting in superior surface quality. Furthermore, evaluations were conducted to 
quantify the existing robot accuracy issues during the experiments. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755581715000437 

 

     

 
 

 

Fig. Multi-axis finishing parameter study 

 

 



Article Title Mold machining and injection molding of diffractive microstructures  
Author Ann-Katrin Holthusena,∗, Oltmann Riemera, Jörg Schmützb, Axel Meiera 

aLaboratory for Precision Machining, Bremen, Germany 
bBeuth Hochschule für Technik, Berlin, Germanya 

  
Year 2017 
Abstract Diffractive microstructures are used for many applications due to their unique optical functionalities, e.g. as 

security features on banknotes or documents. By developing more complex microstructures which almost 
cannot be copied, the protection against counterfeiting can be improved. This paper introduces a modified 
diamond turning process to machine such kind of functional microstructures. A fast-tool-servo assisted 
diamond turning process is presented, which enables machining of holograms consisting of diffractive 
microstructures with an overlaying pattern. The resulting structure is capable of shaping incident light into 
a defined intensity distribution. Such holograms could be used as security tags or be embossed in plastic 
packaging of valuable products. In order to make this technology accessible to mass production, replication 
of the microstructures by injection molding is essential. To investigate the replicability by injection 
molding, a blazed structure was diamond turned into a mold, identical to the basic structure of the 
holograms. Three optical polymers (polymethylmethacrylate PMMA, cyclic olefin copolymer COC, cyclic 
olefin polymer COP) were used for injection molding experiments to investigate the filling behavior of the 
mold and the replicated quality of the diffractive microstructure. 

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612517300440 

 

     
 

Fig. Process kinematics for diamond turning of diffractive microstructures. 
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 เดือนพฤศจิกายน 2559 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 พฤศจิกายน 2559 ผนึกก าลัง 4 หนว่ยงาน ดัน SME บุกตลาดโลกผ่านอาลีบาบา 

 ■   
2  สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนลดลง 0.1% ในเดือน ก.ย. ■    

3  
บีโอไอเปิดเวทีซ้ือขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ ดึงบริษัทชั้นน าใน
นิคมฯเหมราชซ้ือชิ้นส่วนผู้ผลิตไทย 

   ■ 

4 2 พฤศจิกายน 2559 ญี่ปุ่นเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวในเดือน ก.ย. ■    
5  สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็ว  ■   
6 3 พฤศจิกายน 2559 TCJเช่ือรายได้ปีหน้ายังดี บริษัทยอ่ยมีงานเข้ามาต่อเนื่อง ■    
7  สศอ.จ่อหั่นเอ็มพีไอปีนี้เหลือไม่ถึง 2% เหตุขาดปัจจยัใหม่ชว่ยหนุน  ■   
8  จีนเดินหน้าสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่แบบเปิด   ■  
9 4 พฤศจิกายน 2559 ธ.ก.ส. เร่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ■    
10  สศอ. แจงแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังขยายตัวดีต่อเนื่อง  ■   

11  
บีโอไอหนุนผู้ผลิตยาไทยลงทุนเพิ่ม หวังยกระดับการผลิต – สร้างความ
มั่นคงทางสุขภาพคนไทย 

   ■ 

12 7 พฤศจิกายน 2559 
สยามคูโบต้า ส่ง 3 แทรกเตอร์ใหม่ล่าสดุ บุกตลาดเครื่องจักรกล
การเกษตรนาขา้วและพืชไร่ ■    

13  
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค.หัวทิ่มครั้งแรกรอบ 4 เดือน เหตุเกษตรราคาตก 
ค่าครองชีพพุ่ง คนกังวลเศรษฐกิจ 

 ■   

14 8 พฤศจิกายน 2559 โคมัตสุ ตั้งเป้ารายได้ทะลุ 6 พันลา้นบาท ■    
15  แปรหลักคิด’เศรษฐกิจพอเพียง’ สู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที ่8  ■   
16 9 พฤศจิกายน 2559 สยามคูโบต้า รุกตลาดธุรกิจกอ่สร้างไทย ■    
17  กสอ.เล็งปั้นสตาร์ทอัพปีหน้า4พันราย lดันเชียงใหม่Startup District  ■   

18 10 พฤศจิกายน 2559 
รถเกี่ยวขา้วชยันาทชว่ยชาวนา ลดค่าเกบ็เหลือไร่ละ 450 บ. โรงสีหยุดรับ
ซ้ือรอท่าทีภาครัฐ ■    

19  ก.อุตฯ เผยยอดลงทุนเปิด-ขยายโรงงาน 10 เดือนแรกโตต่อเนื่อง  ■   
20 11 พฤศจิกายน 2559 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือน ก.ย.หดตัวลง 3.3% เทียบรายเดือน ■    

21  
CIMBT ประเมินผลได้ผลเสียของไทยหลังสหรัฐฯ ได้ต าแหน่ง ปธน.คน
ใหม่ 

 ■   

22 14 พฤศจิกายน 2559 
GCAP แจงสินเชื่อใหม่ 9 เดือน พุ่ง 43% จากงวดเดียวกันปกี่อน โชว์งบ 
Q3/59 ก าไรสุทธิ 9.71 ลบ. 9 เดือน มกี าไร 30.51 ลบ. ■    

23  
TMB มองภาพรวมสินเชื่อปหีน้าโตได้ 6% การลงทุนภาครัฐ-เอกชน ชว่ย
หนุน 

 ■   

24 15 พฤศจิกายน 2559 
สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขยายตวั 8.3% ในชว่ง 10 
เดือนแรก ■    

25  ‘บิ๊กตู’่จี้คค.ท าแผนงบปี61 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  ■   
26  ไทย-ปากีสถาน เดินหนา้เจรจา FTA รอบที่ 5 เร่งสรุปการเจรจาโดยเร็ว   ■  
27 16 พฤศจิกายน 2559 ‘ดอส’บุกตลาดเครื่องผลิตน้ าประปา-รีไซเคิลน้ าเสียเน้นเจาะลูกค้าองค์กร ■    
28  ฟุ้ง RCEP คืบมาก - เปิดเสรีสินค้าไร้ข้อสรุป  ■   

29  
บอร์ดบีโอไอให้สิทธปิระโยชน์ลงทุน 13 โครงการ ดันมูลค่าการใช้วัตถุดิบ
ในประเทศพุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท 

   ■ 

30 17 พฤศจิกายน 2559 
“พระองค์ติ๊ด” ทรงเกี่ยวข้าวหอมมะลิ แปลงนา ศูนย์เรียนรู้เกษตร 
ผสมผสาน จ.สุรินทร์ ■    

31  สหรัฐ – ไทยพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือรองรับเศรษฐกิจ 4.0  ■   
32 18 พฤศจิกายน 2559 อุตฯ เร่งยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ภาคอีสาน สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ■    
33  'สมคิด' จับตานโยบาย 'ทรัมป์'  ■   



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
34 21 พฤศจิกายน 2559 การค้าโลกแผ่วกดส่งออกซบ การลงทุนจะมีบทบาทมากขึ้น  ■   

35 22 พฤศจิกายน 2559 
ชูโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ช่วยสร้างช่างเกษตร
ท้องถิ่น ลดต้นทุนได้จริง ■    

36  'สมคิด'ไม่กังวลเงินไหลออก มั่นใจ'ธปท.'ดูแลได ้  ■   
37 23 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ตั้งศูนย์กลางบริหารเครื่องจักรกลเกษตรระดับชุมชน ■    
38  ไทยย้ าเวทีเอเปก มุ่งร่วมมือทุกเขตศก.-มั่งค่ังที่สมดุลยั่งยืน  ■   

39 24 พฤศจิกายน 2559 
“เดอะ แกรนด์ เมทัลเล็กซ์ 2016” สร้างปรากฎการณ์โต 45% ประชัน
นวัตกรรมครบเครื่องโลหะการ รองรับอตุสาหกรรมยุค 4.0 ■    

40  สศช.คาดจีดีพีปีหน้าขยายตวั 3.5%  ■   

41 25 พฤศจิกายน 2559 
XCMG เข้าร่วมงาน bauma China 2016 ยกทัพเครื่องจักรก่อสรา้งเปิด
ตัวอยา่งยิ่งใหญ่ ■    

42  
แนะรัฐเร่งกระตุ้นศก.ฟื้นบริโภค กูรูคาดจีดีพี Q3 โตเกินเป้า-‘สมคิด’ไม่
ห่วงเงินไหลออก 

 ■   

43  
บีโอไอเผย ทายาทเจา้สัวจากจีนเยือนไทย เล็งขยายการลงทุนด้าน
สุขภาพ อสังหาริมทรัพย ์

   ■ 

44 28 พฤศจิกายน 2559 
‘ประยุทธ’์จี้อุตฯร้ือโครงสร้าง เล็งดึง กพร.ออก หลังการท าเหมืองแร่ใน
ไทยลดลง ■    

45  ดัชนีเชื่อมั่นศก.ฐานรากไตรมาส3ส่งสัญญาณดีขึ้น  ■   

46  
หอการค้าไทยคาดจีดีพีปี 60 โต 3.6% “สมคิด” ลั่นรัฐจะไม่ยอมเสียเวลา
อีก เตรียมอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 

 ■   

47 29 พฤศจิกายน 2559 สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนพุ่ง 4.8% ในเดือน ต.ค. สูงสุดรอบ 1 ปี ■    

48  
ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่บทความของ ดร.ปิติ ดิษยทัต แห่ง
สถาบันวิจยัเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระบุเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ า
เกินไปน่าเป็นห่วงมากกวา่ที่คาดคิด 

 ■   

49 30 พฤศจิกายน 2559 
สนง.สถิติเยอรมนีเผย GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวเพียง 0.2% เหตุส่งออก
ชะลอตัว ■    

50  ความเชื่อมั่นของธุรกจิเยอรมันไม่เปลี่ยนแปลง  ■   

เดือนธนัวาคม 2559 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 ธันวาคม 2559 ยูแมค ฉลอง 60 ปี ตอกย้ าภาพลักษณ์ผู้น าเข้าเครื่องจักรคุณภาพสูง ■  

  

2  
‘ออเดอร’์สินค้าอุตฯลดลงครั้งแรกในรอบ3เดือน ฉุดส่งออก‘ตค.’ลบ
4.2% 

 ■   

3 2 ธันวาคม 2559 
XCMG เปิดตัว XCMG-Cloud โชว์ผลิตภัณฑ์เด่น พร้อมชูความ ทันสมยั
และทนทาน เป็นมาตรฐานระดับทอง ทีง่าน bauma China 2016 ■    

4  จับตาปัจจัยเส่ียงกดส่งออกทรุด  ■   

5 5 ธันวาคม 2559 
เศรษฐกิจ ผู้ว่าฯ ธปท.ย้ าแพก็เกจกระตุ้นเศรษฐกิจควรเป็นมาตรการ
ชั่วคราว 

 ■   

6 6 ธันวาคม 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนส.ค.ขยายตัวสูงสุดในรอบ 40 เดือน  ■   
7 7 ธันวาคม 2559 UPS พลิกโฉมส่งพัสดุด่วนสู่บริการซัพพลายเชนอุตฯไฮเทค ■    
8  กกร.หวั่นส่งออกฉุดจีดีพหีลุดกรอบ 3.3-3.5%  ■   
9 8 ธันวาคม 2559 ลุยจัดแมทชิ่งธุรกิจรถแทรกเตอร ์ ■    
10  สมคิดน าทีมโรดโชว์จีน  ■   

11 9 ธันวาคม 2559 
พาณิชย-์ส.อ.ท.-มก.จัดงาน THAITAM 2016 หวังยกระดับเครื่องจักรกล
การเกษตรไทยสู่สากล ■    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
12  PwC เผย 8 เทคโนโลยีส าคัญที่ภาคธุรกจิทั่วโลกตอ้งจับตา  ■   
13 10 ธันวาคม 2559 พาณิชย์จับคู่ซ้ือขายเครื่องจักรกลการเกษตร ■    

14  
รองนายกฯ สมคิด จัดทพัเยือนจีน หวังดึงลงทุนในอีอีซีและอุตฯ 
เป้าหมาย 

   ■ 

15 12 ธันวาคม 2559 พณ.ชี้ส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรไทยโตดี ■    
16 13 ธันวาคม 2559 ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.59 อยู่ที ่72.3  ■   

17  
มหกรรมการผลิตเครื่องจักร “SIMM 2017” มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การผลิตจีน ■    

18  ม.หอการค้าคาดจีดพีีปีหน้าขยายตัว3-4%  ■   

19 14 ธันวาคม 2559 
ดานิลี่ 1 ใน 19 องค์กรชั้นน า ร่วมกับ มจพ. ป้อนครูช่างขั้นสูง สู่ตลาด
อุตสาหกรรม ■    

20  
โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรส าหรับ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอ ี ■    

21 15 ธันวาคม 2559 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือน ต.ค.ขยายตวั 4.1% เทียบรายเดือน ■    

22  
บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น เตรียมขาย IPO จ านวน 60 ลา้นหุ้น หลัง 
ก.ล.ต. เร่ิมนับหนึ่งไฟลิ่ง คาดเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาส 1 ปี 2560 

■    

23  เผยยอดขอรับส่งเสริมลงทุนฯ10เดือน1.38แสนลบ.  ■   

24 16 ธันวาคม 2559 
สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขยายตวั 8.3% ในชว่ง 11 
เดือนแรก ■    

25  UREKA เผย บ.ย่อย “ยูเรกา ออโตเมชัน่” เพิ่มทุน รองรับการด าเนินงาน ■    
26  'ทีดีอาร์ไอ'คาดจีดีพีปีหนา้ขยายตวั 3.2%  ■   
27 19 ธันวาคม 2559 ปลัดอุตฯสั่งตรวจเข้มโรงงานถูกร้องเรียนซ้ าซาก ■    
28  'สมคิด'มั่นใจคลัง-ธปท.รับมือเฟดขึ้นดอกเบี้ยได้  ■   

29 20 ธันวาคม 2559 
สวทช. เดินสายหนุนงานวิจยัสู่ภาคเอกชน ในงาน Thailand Tech 
Show ภูมิภาค จ.เชียงใหม ่ ■    

30  
CMEC “พันธมิตรเพื่อความส าเร็จของคุณ” มุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางรุก
เข้าสู่อาเซียน ■    

31 21 ธันวาคม 2559 
อัพเดทองค์ความรู้ส าหรับอุตสาหกรรมข้าว น้ าตาล และเครื่องจักรกล
เกษตร ในงาน “อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017” ■    

32  คาดที่ปช.กนง.นัดสุดท้ายยังคงดอกเบี้ยที่ 1.5%  ■   

33 22 ธันวาคม 2559 
งานแสดงเครื่องจักรเพื่อการขนส่งล าเลียง บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ 
ครั้งที่ 3 (MHE2018) ■    

34  หอการค้าไทยคาดเศรษฐกิจปหีน้าขยายตัว 3.5-4%  ■   
35 23 ธันวาคม 2559 ความเชื่อมั่นอุตฯพุ่ง ทุบสถิติสูงสุดในรอบ 20 เดือน  ■   
36  รัฐบาลประเมินปีหน้าลงทุนดันศก.โต3.5-4%  ■   

37 26 ธันวาคม 2559 
“ชูไก”ปักธงสานต่อธุรกิจครอบครัว รุกธุรกิจเครื่องจักรกลหนกั ตั้งเป้า
เติบโตยั่งยืน หวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยพัฒนาประเทศ ■    

38  ชงแผนไทยแลนด์4.0เริ่มเดินเครื่องปีหน้า  ■   
39 27 ธันวาคม 2559 พัฒน์กลหนุนการประชุมวิชาการระดับชาติ TSME-ICOM 2016 ■    
40  ชงแผนปฏิบัติการรับปหีน้าคาดเอกชนลงทุน4แสนล.  ■   
41 28 ธันวาคม 2559 คิดถึงนวัตกรรม คิดถึง UREKA ■    
42  สนค.เผยส่งออกเดือนพ.ย.บวก 10.2% เช่ือทั้งปี 59 เป็นบวก  ■   

43  
บีโอไอดูด 200 บริษัทญี่ปุ่นส่งท้ายปี 59 หวังขยายลงทุนอุตฯเป้าหมาย – 
ตั้งฐานผลิตในอีอีซี 

   ■ 

44  อาเซียน-ฮ่องกง สรุปผลการเจรจาจัดท าความตกลง FTA แล้ว   ■  
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
45 29 ธันวาคม 2559 สัญญาณ ศก.ไทย ป ี60 เร่ิมสดใส รบ.อัดฉีดการลงทุน-เร่งเบิกจ่ายงบฯ  ■   
46  ตลาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม ■    

47  
บอร์ดบีโอไอให้ส่งเสริม 6 โครงการใหญ ่จีนลงทุนผลิตลวดเหล็กป้อนยาง
รถยนต์–นกสกู๊ตเพิ่มโบอิ้ง 7 ล า 

   ■ 

48 30 ธันวาคม 2559 
ญี่ปุ่นเผยผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.ขยายตวั 1.5% รับการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์พุ่ง ■    

49  ก.อุตฯปรับโครงสร้าง รองรับยุทธศาสตร์ไทย 4.0  ■   

50 31 ธันวาคม 2559 
กรมโรงงานฯ ชู 3 บริการอิเล็กทรอนิกส ์ตั้งเป้าปี 60 สู่ DIW Smart 
Service ■    

51  สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตฯ พ.ย. 59 สูงสุดรอบ 43 เดือน ศก.เริ่มฟื้นตัว  ■   

เดือนมกราคม 2560 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 4 มกราคม 2560 กสอ. จัดงบ 830 ล้านแจกของขวัญ SMEs ปี 60 ■  

  
2  'รมว.พาณิชย'์มั่นใจส่งออกปี 60 เร่ิมฟื้นตัว  ■   

3 5 มกราคม 2560 
ธุรกิจเครื่องจักรกลหนกัเดือด ซานี่ไทยยนต์วาดฝัน3ปีกอดรายได้กวา่ 1.5 
พันล้าน ■    

4  ธ.โลกชี้ช่องไทยปฏิรูปภาคบรกิารดัน ศก.  ■   

5 6 มกราคม 2560 
พาณิชย์เปิดศูนย์ให้ค าปรึกษาธุรกิจ รับหน้าที่เป็นพี่เล้ียง ผู้ประกอบการ
SMEs 

 ■   

6  สั่งก.อุตฯพัฒนาเอสเอ็มอี เน้นรูปธรรม-ไม่สะเปะสะปะ ■    
7 9 มกราคม 2560 กรอ. ชูยุทธศาสตร์ “Work Smart”ลุยงานปี 60 ■    
8  ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค‘ธค.’ดีดตัวหลัง ศก.โงหัว  ■   
9 10 มกราคม 2560 กพร.รุกใช้วัตถุดิบเหมืองแร่คุ้มค่า เช่ือมอุตสาหกรรม 4.0 ■    
10  เบ่งจีดีพีโต 4% ศก.โลกเส่ียง!กดดันส่งออก  ■   
11 11 มกราคม 2560 เอปสันซ้ือกิจการ‘โรบัสเตลลิ’ รุกเครื่องพิมพ์สิ่งทอดิจิตอล ■    

12  
ธพว.เร่งส ารวจความเสียหายน้ าทว่มเอสเอ็มอีภาคใต้ออก 2 มาตรการ
ช่วย-ให้กู้รายละ 5 แสน พร้อมพักช าระหนี้ 6 ด. 

 ■   

13 12 มกราคม 2560 ‘ฮั้วเฮงหลี’บุกรถไฟฟ้า ส่ง’เอช เซม มอเตอร์’ลุย ■    
14  เศรษฐกิจปีไก่ฉลุย เอกชนตวัแปร Thailand Reform  ■   

15 13 มกราคม 2560 
สยามกลการอุตสาหกรรม ชี้ผลลัพธข์องบริการเช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อม
คนขับ ■    

16  เศรษฐกิจญี่ปุ่นแกร่งขึ้น  ■   
17 15 มกราคม 2560 นายกฯสั่งติดเครื่อง 'อีอีซี' ปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศ  ■   
18 16 มกราคม 2560 “สยามอีสต์ โซลูชั่น” ประเมินเศรษฐกิจปี 60 ฟื้น ■    
19  “บิ๊กตู”่ตั้งกองทุนเอสเอ็มอีประชารัฐ 2 หมื่นล. ปั้นธุรกจิฐานรากทัว่ ปท.  ■   
20 17 มกราคม 2560 UREKA เปิดแผนธุรกิจป’ี60 ประกาศสร้างรายได้ 420 ล้าน ■    
21  BUILD กางแผนปี 60 เร่งปรับภารกจิยกระดับงานวิจยัไทยเช่ือมภาคผลิต  ■   
22 18 มกราคม 2560 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือน พ.ย. หดตัวลง 5.1% เทียบรายเดือน ■    
23  'พาณิชย'์ รับลูก 'สมคิด' ดันเป็นปีทองแห่งการค้า  ■   

24  
บีโอไอเปิดแผนขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” พร้อมลุยโรดโชว์สร้าง
ความเชื่อมั่น – ชี้แจง พ.ร.บ.ใหม ่

   ■ 

25 19 มกราคม 2560 ก.อุตฯ คลอดแพกเกจช่วยผู้ประกอบการใต้-ธพว.พกัช าระหนี้ให้ 6 เดือน ■    
26  ดัชนีเชื่อมั่นธค.พุ่งสูงสุดรอบ22เดือน รับอานิสงส์รัฐกระตุ้นจับจ่าย สอท.  ■   
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ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
ห่วงน้ าท่วม-ต้นทุนขึ้น 

27 20 มกราคม 2560 ตั้งกองทุนพัฒนา SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด ■    

28  
นักเศรษฐศาสตร์ มธ.หวั่นดอกเบีย้ขาขึน้ กระทบหนกั 5 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

 ■   

29 23 มกราคม 2560 กสอ. ชู125 ต้นแบบเอสเอ็มออีัจฉรยิะ ■    
30  เอสเอ็มอีแนะรัฐขยายเวลาลงทุนเครื่องจักรช่วย ผปก.น้ าท่วมภาคใต้  ■   

31 24 มกราคม 2560 
TMB ชี้หากทรัมป์ใช้นโยบายกีดกันการค้าทันทีกระทบส่งออกไทยปีนี้ 
0.2% ราว 1.6 หมื่นลบ. ■    

32  บีโอไอยกระดับผู้ผลิตไทยสู่"นวัตกรรม"  ■   

33 25 มกราคม 2560 
"ออมสิน"ชี้ขยายเวลาสินเชื่อซอฟต์โลน ช่วยผู้ประกอบการมีเวลาลงทุน
ปรับปรุงเครื่องจักร-สร้างโรงงาน ■    

34  เร่งประกาศใช้กฎหมาย EEC กระตุ้นอุตสาหกรรมใหม่ลงทุน  ■   

35 26 มกราคม 2560 
มาตรการกระตุ้นภาครัฐต่อเนื่อง…ช่วยหนุนลงทุนเอกชนปี 2560 โต 
2.8% 

 ■   

36  นายกฯมอบ”อุตตม”เร่งเครื่อง”สสว.”ร่วมขับเคลื่อนSMEsลดซ้ าซ้อน  ■   
37 27 มกราคม 2560 ส่งออกป’ี59พลิก! กลับมาโต0.45%พาณิชย์โล่ง!ไม่ติดลบ  ■   

38  
ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบที่ 6 เร่งสรุปผลการเจรจาภายในกลางปี
นี้ 

  ■  

39 30 มกราคม 2560 
ม.หอการค้าไทยเผยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกจิที่ต้องจับตาป ี
2560 

 ■   

40 31 มกราคม 2560 สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนลดลง 0.4% ในเดือน ธ.ค. ■    
41  เร่งยกชั้นอุตฯไทยปรับโครงสร้างสินค้าส่งออก  ■   

42  
บีโอไอหนุนธุรกิจไทยไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เน้นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต ์
เกษตร พลังงานทดแทน 

   ■ 

เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

1 1 กุมภาพันธ ์2560 
XCMG ส่งเครื่องจักรสร้างฐานรากบนสะพานที่สูงและยาวที่สุดในโลก 
สนับสนุนการก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ ■  

  

2  ทีเส็บดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติปี60 รับไทยแลนด์ 4.0  ■   
3 2 กุมภาพันธ ์2560 SINGER เซ็น MOU กับ AWD ปล่อยสนิเช่ือเครื่องจักรกลการเกษตร ■    
4  สศอ.เผยนักลงทุนมุสลิมทะลัก  ■   

5 3 กุมภาพันธ ์2560 
ลีดเวย์ เฮฟวี ่แมชชีนเนอร์รี่ จัดทัพรถขดุไฮโดรลิกโรดโชว์ยิ่งใหญ่ น า
ขบวนรถขุด และรถปยูางมะตอย รุกกลุ่มเป้าหมายภาคอีสานที่
อุบลราชธาน ี

■    

6  ดัชนีผลผลิตอุตฯพุ่ง มั่นใจ60โตต่อเนื่อง เว้น"ภาษี"ดึงลงทุน  ■   
7 6 กุมภาพันธ ์2560 'วัตคินสัน' รุกตลาดเครื่องจักรกลหนัก ■    

8  
ปรับขึ้น"จีดีพี"ปี60โตแตะ4% คลอดพรบ.BOIฉบับใหม่ มั่นใจหนุนลงทุน
กระฉูด 

 ■   

9  ไทย-โคลอมเบีย มุ่งขยายการค้าระหวา่งกันเพิ่มขึ้น   ■  
10 7 กุมภาพันธ ์2560 เช่ือม‘Comgateway’ ดันเอสเอ็มอีไทยโยงเครือข่ายโลกกวา่ล้านราย ■    
11  ธปท.ชี้ส่งออกดีกว่าคาด หนุนจีดีพปีีนี้โตต่อเนื่อง  ■   

12  
บีโอไอเปิดเวทีไทย-เมียนมา ชูความพรอ้มขยายโอกาสร่วมมอืสอง
ประเทศ 

   ■ 

13 8 กุมภาพันธ ์2560 กสอ.ปั้น “ตลาดต่อยอด” แลนด์มาร์คใหม่ ■    
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
14  นโยบาย "ทรัมป"์ ไม่กระทบการค้าไทย  ■   

15 9 กุมภาพันธ ์2560 
“วัตคินสัน” เดินแผนรุกตลาดเครื่องจักรกลหนัก ตอบรับนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ■    

16  กกร.คงเป้าจีดีพีปีนี้ในกรอบ 3.5-4%  ■   
17 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผุดศูนย์ปล่อยกูก้องทุนเอสเอ็มอ ี ■    

18  
จาโนเม่เตรียมขยายลงทุนผลิตจักรคอมพิวเตอร์ บีโอไอดึงผู้ผลิตชิ้นส่วน
ไทยรับช่วงการผลิต 

   ■ 

19 13 กุมภาพันธ์ 2560 AF ลงนามสนับสนุนการให้สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME ■    

20  
คาดดัชนีอุตฯ ม.ค. 60 ขยายตัว 1.5% 'อุตตม'ชี้สัญญาณ ศก.โลก-ไทย
ฟื้น 

 ■   

21 14 กุมภาพันธ์ 2560 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือน ธ.ค.ปรับตัวขึ้น 6.7% เทียบรายเดือน ■    

22  
กสอ. เผยผู้ประกอบการญี่ปุ่นมั่นใจไทยเป็นฐานซัพพลายเชน เตรียมดัน
ความร่วมมือ CLMV รับการขยายตวัอุตสาหกรรมปี 60 

 ■   

23 15 กุมภาพันธ์ 2560 กสอ.เปิดหลักสูตร“จีเนียส อะคาเดมี”อบรมเอสเอ็มอี 100 รายฟรี!!! ■    

24  
“พาณิชย”์ ปั้นธุรกิจบริการ New S-Curve ดันเศรษฐกิจไทย พร้อมชง 
“สมคิด” ก าหนดเป็นวาระแห่งชาต ิ

 ■   

25 16 กุมภาพันธ์ 2560 
สยามคูโบต้าฯ-รง.ผลิตรถตัดอ้อย ระดมออกสินค้าดันยอดขายแสนล้าน5
ปีข้างหน้า ■    

26  
“วิรไท สันติประภพ”กับนิยาม Thailand 4.0 คืออะไร – ไทยอยู่ตรงไหน 
จะสร้าง”คนที่ครบคน” รับโลกใหม่อยา่งไร 

 ■   

27 17 กุมภาพันธ์ 2560 อุตฯเครื่องจักรกลดิ้นน าเข้า หนีตายหลงัโดนจีนถล่มตลาดดัมพ์ราคา50% ■    
28  สอท.ชี้เงินคงคลัง 7.5 หมื่นล.ไม่กระทบเช่ือมั่นประสิทธิภาพส าคัญที่สุด  ■   

29 20 กุมภาพันธ์ 2560 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวดักระบี่ ติดตามความช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยน้ าทว่ม ■    

30  
ผู้ว่าการ ธปท.มองทิศทาง ดบ.โลก ปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 
1-2 ป ี

 ■   

31 21 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการ‘อีอีซี’เนื้อหอม กลุ่มทุนญี่ปุ่นเล็งเข้ามาตั้งโรงงาน  ■   

32  
“เวิลด์ แทร็คเตอร์”จับมือ “ดูซาน” ลุยธุรกิจเครื่องจักรกลหนกั ทุ่มงบ
พันล้านขยายโชว์รูมทั่วประเทศ ■    

33 22 กุมภาพันธ์ 2560 เทคโนโลยีการเปลี่ยนผา่นสู่เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ ■    
34  สศช.ยืนเป้าจีดีพีทั้งปีโต 3-4%  ■   
35 23 กุมภาพันธ์ 2560 ชไนเดอร์ฯ ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ■    
36  ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ม.ค.ลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน  ■   

37 24 กุมภาพันธ์ 2560 
กสส.อบรมซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลลดรายจ่ายในครัวเรือน/ฟื้นฟูอาชีพ
สมาชิกหลังน้ าลด ■    

38  พาณิชย์เปิดตัวศูนย์ไอดี ไอดอีี เซ็นเตอร์  ■   
39 27 กุมภาพันธ์ 2560 พัฒน์กลรุกตลาดซีแอลเอ็มว ีเล็งท ายอดขายแต่ละประเทศ100ล้านต่อปี ■    

40  
บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยี เพิ่มสิทธิประโยชนจ์ูงใจลงทุน
เทคโนโลยีเป้าหมาย 

   ■ 

41 28 กุมภาพันธ์ 2560 อุตฯจ่อเปิดศูนย์ไอทีซี มี.ค. ■    
42  ส่งออก‘มค.’ส่อพุ่ง10% เอกชนพบสัญญาณบวก/ทั้งปีโต3%  ■   

43  
รัฐบาลดึงซีอีโอโลกร่วมขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” บีโอไอหวัง HIA 
ช่วยดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

   ■ 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

เดือนมีนาคม 2560 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน“AgBio2017” ■  

  
2  เศรษฐกิจไทยม.ค.โตต่อเนื่อง ส่งออกสดใสคลังจ่อปรับเพิ่ม  ■   
3 2 มีนาคม 2560 สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนเพิ่มมากกว่าคาดในเดือน ม.ค. ■    
4  สศอ. เผย MPI เดือนมกราคมยังขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง  ■   

5 3 มีนาคม 2560 
ธปท.จ่อปรับจีดีพีเกิน3.2% ชี้สัญญาณศก.เริ่มดีขึ้น/สรท.คาดส่งออก
ขยายตัว2-3% 

 ■   

6  'อิตัลไทย'ดันธุรกิจ 'โรงแรม-ก่อสร้างงานระบบ' ■    

7 6 มีนาคม 2560 
พัฒน์กลรุก AEC ต่อเนื่อง เดินหน้าลุยตลาดเวียดนาม ตอกย้ าความเป็น
ผู้น าในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ระบบท าความเย็น และเครื่อง
ท าน้ าแข็งของโลก 

■    

8  อีอีซีช่วยไทยได้เปรียบเพื่อนบ้าน ภาคเอกชนมั่นใจการลงทุนขยายตวั  ■   

9 7 มีนาคม 2560 
XCMG ขนทัพนวัตกรรมตัวท็อปรว่มโชว์ในงาน CONEXPO-CON/AGG 
พร้อมหนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการแต่ละตลาด ■    

10  ศูนย์วิจัยกสิกรฯคงเป้าส่งออกไปสหรัฐโต 1.3-2.5%  ■   
11 8 มีนาคม 2560 ‘RR-แอร์บัส’ร่วมวง บินไทยปั้นฮับศูนยซ่์อม ■    
12  สั่งรื้อโครงสร้าง 'สศช.' ปรับทัพท างานใหม่  ■   

13 9 มีนาคม 2560 
แคทเธอร์พิลลาร์ เผชิญข้อกล่าวหาเล่ียงภาษี ขณะข่าวฉาวฉุดราคาหุ้น
ร่วงหนัก ■    

14  
บีโอไอปลื้ม!!! นักลงทุนต่างชาตยิึดไทยตัง้ฐานวิจัยพัฒนาหลาย
อุตสาหกรรม 

 ■   

15 10 มีนาคม 2560 เบิ่งมหกรรมเกษตรยุโรป ■    

16  
เอสเอ็มอีเซ็งไร้เทศกาลหนุนยอดขาย แถม”ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้า
และบริการ”ลด!!! 

 ■   

17  
บีโอไอชี้ผู้ผลิตรายใหญ่เล็งตั้งฐานงานวิจยัพัฒนา มั่นใจ พ.ร.บ.ใหม่ช่วยดึง
การลงทุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้อนตลาดโลก 

   ■ 

18  ‘อภิรด’ี ร่วมหารอืรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน   ■  
19 13 มีนาคม 2560 “อุตตม” จ่อชง ครม.ดันโรดแมปอุตฯหุน่ยนต์-ยานยนต์แห่งอนาคต ■    

20  
กกร. เตือนเอกชนรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น ห่วงผลเลือกตั้งยุโรปท าค่าเงินผัน
ผวน 

 ■   

21 14 มีนาคม 2560 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือนม.ค.หดตัวลง 3.2% เทียบรายเดือน ■    
22  10 อุตฯเป้าหมายฮอต เงินลงทุนรวมกวา่ 103,835 ล.  ■   

23  
‘พาณิชย’์ พร้อมร่วมประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 มุ่งขยายตลาด
การค้าและการลงทุนในกัมพูชา 

  ■  

24 15 มีนาคม 2560 
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด จัดกิจกรรม คูโบตา้ เซอร์วิส เดย ์
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 ■    

25  
ทีดีอาร์ไอ แนะใช้ขอ้มูลเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ชี้ท าได้1ใน5 หนุนจีดีพโีต 
0.82% เล็งเสนอรัฐบาล 

 ■   

26 16 มีนาคม 2560 
‘คูโบต้า’เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน หนุนนวตักรรม‘KUBOTA (Agri) 
Solution’เพิ่มศักยภาพผลิต ■    

27  แบงก์ชาติประเมินเฟดขึ้นดอกเบีย้ไม่กระทบไทย  ■   
28 17 มีนาคม 2560 ITE คาด รายได้ปี 2560 กวา่ 5.4 พันลา้นบาท ■    
29  “บีโอไอ” หนุน SMEs ไทยต่อยอดสู่อุตฯ เครื่องมือแพทย ์  ■   
30 20 มีนาคม 2560 ไทยขอแรงไต้หวันช่วย พัฒนาเครื่องจักรโบราณสู่ยุค 4.0 ■    
31  “อุตตม” โชว์ศักยภาพ EEC ดึงการลงทุนครั้งใหญ่เข้าไทยในรอบ 30 ปี  ■   
32 21 มีนาคม 2560 ‘อุต’ปรับค่าธรรมเนียมเครื่องจักร อัตราใหม่เพิ่ม20% มีผลบังคับใช้แล้ว ■    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

33  
ไทยหอมฟุ้งญี่ปุ่นขยายลงทุน “เจโทร” ย้ าชัดไม่เคยคิดนอกใจไปประเทศ
อื่น 

 ■   

34 22 มีนาคม 2560 จีนลุ้นเป็นผู้น าชาติไฮเทค ■    

35  
ชี้ ศก.ไทยเร่ิมฟื้นไม่เป็นส้มต า Crisis แตอ่าจเข้าสู่ต้มย ากบ Crisis หากยัง
ไม่เร่งปรับตัว 

 ■   

36 23 มีนาคม 2560 รบ.ไฟเขียวงบ 110 ล้าน หนุนสหกรณ์นครพนมสร้างโรงสีข้าวอินทรีย์ ■    
37  ธุรกิจที่ปรึกษาดีมานด์พุ่ง เบเคอร์ ชี้ควบกิจการเพียบทั้งไทย-ต่างประเทศ  ■   
38 24 มีนาคม 2560 กสิกรไทยหนุนธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรรายใหญ่จากจีน ■    
39  ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ร่วง กังวลค่าเงินบาทแข็ง-การแข่งขันสูง  ■   
40 25 มีนาคม 2560 พณ.เผยตัวเลขส่งออก ก.พ. หดตัว2.8% จากฐานปกี่อนสูง  ■   

41 27 มีนาคม 2560 
“โคมัตส”ุ เปิดศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตภาคพื้นเอเชีย หรือ Asia Training 
& Demonstration Center (ATDC) ■    

42  “คลัง” เล็งยืดสัญญาเช่าที่ดิน 50 ปี ดึงดูดต่างชาติเข้าลงทุน  ■   
43 28 มีนาคม 2560 สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือน ก.พ. ■    
44  ‘บิ๊กตู’่บูมศก.ตะวันออก แย้ม‘โรลส์รอยซ์-แอร์บัส’จ่อลงทุนEEC  ■   
45 29 มีนาคม 2560 รถไถ LOVOL จับมือชมรมฯ และจา้วปฐพี ช่วยเหลอืวิกฤติเกษตรไทย ■    

46  
ลงทุนภาคเอกชนยังติดลบ TMBหั่นจีดพีีเหลือโต3.3% เงินต่างชาติเข้า
ไทยแผ่ว 

 ■   

47 30 มีนาคม 2560 
ประสบความส าเร็จตามคาด ซ้ือขายเทคโนโลยีเกษตรจากยโุรปสู่เอเชีย
คล่องตัว ■    

48  รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวค่อยเปน็ค่อยไป  ■   
49 31 มีนาคม 2560 เกษตรบริการมาแรง ■    
50  สินค้าเกษตรราคาพุ่ง  ■   

51  
บีโอไอ จบีญี่ปุ่นขยายลงทุนในไทย มั่นใจกฎหมายใหมจู่งใจญี่ปุ่นลงทุน
เทคโนโลยี - นวัตกรรม 

 ■   

52  
บีโอไอเปิดส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมกิจการบริการ
ทางการแพทย ์  ■   

เดือนเมษายน 2560 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 3 เมษายน 2560 รถไถ LOVOL พร้อมสนับสนุนโครงการภาครัฐ ช่วยเหลอืเกษตรกรไทย ■  

  

2  
สศค.เผยเศรษฐกิจไทย ก.พ. ยังเติบโตได้ดี สะท้อนจากเครื่องชี้วัดที่มี
สัญญาณดีขึ้น 

 ■   

3 4 เมษายน 2560 SIMA Paris 2017 เกษตรฝรั่งไปถึงไหนกันแล้ว ■    

4  
สศอ. เผย MPI เดือนกุมภาพันธ์ยังคงแข็งแกร่ง คาดแนวโน้มขยายตัว 
และมีสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 

 ■   

5 5 เมษายน 2560 ตอกเสาเข็มลุ้นงานภาครัฐชดเชย ■    
6  ท าไมไทยจะเป็นแชมเปี้ยนดา้นการเกษตรไม่ได้ !?  ■   
7 6 เมษายน 2560 ดัชนีเชื่อมั่นครัวเรือน 3 เดือน เพิ่มรับหนี้ลดแต่ยังกังวลรายได-้ตกงาน  ■   

8 7 เมษายน 2560 
สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมการพิมพ์ การขึ้นรูป กราฟฟกิ และ
กระดาษ ประเทศอิตาลี (ACIMGA) จับมือ ยูบีเอ็ม บีอีเอส จัดงาน 
Printech Asia ในงาน ProPak Asia 2017W 

■    

9  ‘พาณิชย’์ปรับเพิ่ม เงินเฟ้อในป’ี60 สู่ระดับ1.5-2.2% ตามราคาน้ ามัน  ■   

10  
บีโอไอ ออกมาตรการส่งเสริมลงทุน 3 จังหวัดรับอีอีซี เพิ่มสิทธิประโยชน์
ให้ลดหย่อนภาษีร้อยละ 50 อีก 5 ปี 

   ■ 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

11 10 เมษายน 2560 
ลีดเวย์ เฮฟวี ่แมชีนเนอรี่ รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี 
“Thailand Top Company Awards 2017” ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง - 

■    

12  ชี้ยอดขอ‘ใบรง.4’ปีนี้คึกคัก อานิสงส์เศรษฐกิจโลก โครงการลงทุน‘อีอีซี’  ■   

13 11 เมษายน 2560 
สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือภาคโรงงานเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือน ก.พ. สอดคล้อง
คาดการณ์ ■    

14  ระวังลูกหลงโดนจีนทุ่มตลาด  ■   

15 12 เมษายน 2560 
สหกลอิควิปเมนท์ ลงนาม ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี รองรับ 
โครงการ 8 กับ (กฟผ)กว่า 2 หมื่นลา้นบาท พร้อมบุกตลาด AECหลัง
ยอดเติบโตทางธุรกจิสูงถึง 200% ในปีทีผ่่านมา 

■    

16  กัมพูชาอกีเป้าหมายในอาเซียน  ■   
17  น าเข้า-ส่งออกมีเฮ TFA มีผลบังคับใช้แล้ว   ■  
18 13 เมษายน 2560 กกร.คงเป้าจีดีพีไทยปีนี้โต 3.5-4% จับตาเงินบาท  ■   

19 14 เมษายน 2560 
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือน ก.พ.ปรับตัวขึ้น 1.5% เทียบราย
เดือน ■    

20  ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ฝันใหญ่!...คนไทยตามทันหรือไม่?  ■   

21 17 เมษายน 2560 
ระนอง สนับสนุนเครื่องสีข้าวชุมชน เพิม่ศักยภาพกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูนา
ข้าวต าบลก าพวน ■    

22  บรูไนพลังซ้ือมหาศาล ตลาดใหม่ของ SME แหล่งสินค้าเกรดพรีเมี่ยม  ■   
23 18 เมษายน 2560 สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขยายตวั 9.2% ใน Q1/60 ■    
24  กดปุ่มอุ้มSME2หมื่นล. ‘ก.อุต’น าร่อง4จังหวัด 20 เม.ย.  ■   

25 19 เมษายน 2560 
ยูนิเวอร์แซล โรบอทส์จับมือกับนิสสัน มอเตอร์ เพื่อยกระดับก าลังการ
ผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์ได้ ■    

26  สศช.มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเร่ิมฟื้น  ■   

27 20 เมษายน 2560 
วิศวลาดกระบัง ผนึกความรว่มมือกบั ผูน้ าเครื่องจักรอัจฉริยะ ประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อเยาวชนไทย ■    

28  
"อุตตม" ย้ าสิทธิประโยชนก์ารลงทุนใน EEC ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข ปัด
ข่าวเช่าพื้นที่ได้ 99 ป ี

 ■   

29  สหรัฐฯ มุ่งมั่นกระชับสัมพันธ์ไทย เดินหน้าขยายการค้าผ่านเวท ีTIFA JC   ■  
30 21 เมษายน 2560 PwC เผยปัญญาประดษิฐ์จ่อปฏิวัติตลาดแรงงานโลก ■    
31  ดึงเอกชนพัฒนาSMEsสนองประชารัฐ  ■   
32 24 เมษายน 2560 ซีเอ็นเอช ประกาศตั้งบริษัทใหม่ในไทย หวังขยายธุรกิจ ■    
33  สศอ.เคาะปั้น5อุตฯเป้าหมายให้เกิดปีนี้เร่งเครื่องนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ■   
34 25 เมษายน 2560 ‘สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์’ หวังอุตฯรถยนต์ฟืน้ ■    
35  'เอดีบี'ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตวั 3.5%  ■   

36 26 เมษายน 2560 
ซีเอ็นเอช ส่ง “เคส ไอเอช” บุกตลาดรถตัดอ้อยและอุปกรณ์ในไทยเต็ม
ตัว ■    

37  
'พาณิชย'์ เผย ส่งออกเดือน มี.ค.ทะลุ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ พุ่ง 
9.22% 

 ■   

38 27 เมษายน 2560 
Huawei และ GE เปิดตัว Predictive Maintenance Solution บน
ระบบคลาวด์อุตสาหกรรม ■    

39  ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือนมี.ค.60 ปรับขึ้นรับสงกรานต์  ■   
40 28 เมษายน 2560 กสอ.รุกปั้นศูนย์ปฏิรูปอุตฯสู่อนาคต หวงัยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ■    

41  
สศค.คงคาดการณ์ GDP ปี 60 โต 3.6% หลังส่งออกโตเร่งตัวขึ้นแต่ยังไม่
มาก 

 ■   



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

เดือนพฤษภาคม 2560 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 พฤษภาคม 2560 สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือน มี.ค. ■  

  

2  
พณ.เช่ือไม่ถูกสหรัฐกีดกันการค้า เตรียมยื่นเอกสาร20หน้าชีแ้จงเหตุผล
ไทยได้ดุล 

 ■   

3 2 พฤษภาคม 2560 ก.อุตฯจับมือ’เดลต้า’ลุยกองทุนช่วยเอสเอ็มอีสตาร์ตอัพปี2 ■    
4  ดัชนีผลผลิตอุตฯพุ่ง ขยับแตะระดับ124.46 ท าสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี  ■   

5 3 พฤษภาคม 2560 
พพ.เร่งมอบฉลากประหยัดพลังงาน ครอบคลุม16ผลิตภัณฑ์ กระตุ้น
ผู้ผลิตเพิ่มคุณภาพ ■    

6  คลังเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจหวังโตเต็มศักยภาพที ่4%  ■   

7 4 พฤษภาคม 2560 
สยามคูโบต้า จับมือกรมการขา้ว และ ม.เกษตรฯ ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วม
กิจกรรม KUBOTA Farmer Academy 2017 ■    

8  ทุนจีนยึดรับเหมา-อสังหา "แบงก์ออฟไชน่า" ขนทัพจับคู่ธุรกจิไทย  ■   

9  
ไทย-บาห์เรน เร่งขยายการค้าและการลงทุน ฉลองครบรอบ 40 ปี
ความสัมพันธ ์

  ■  

10 5 พฤษภาคม 2560 
สยามคูโบต้า เปิดตัวเว็บไซต์www.kubotasolutions.com ศูนย์รวม
ข้อมูลด้านการเกษตรแบบครบวงจร ■    

11  บีโอไอมั่นใจซับคอนไทยแลนด์ปีนี้จับคูธ่รุกิจ 6,000 คู่  ■   
12 7 พฤษภาคม 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. ปรับขึ้นเล็กน้อย  ■   
13 9 พฤษภาคม 2560 เครื่องกะเทาะข้าวโพด เพื่อเกษตรกรรายย่อย ■    

14  
สศอ.ปรับปรุงโครงสร้างค านวณเอ็มพีไอใหม่ เพิ่ม 13 รายการ-ตัดชุดเก่า 
4 รายการ 

 ■   

15 10 พฤษภาคม 2560 รุกสร้างความเข้มแข็ง ศก.ฐานราก-เอสเอ็มอ ี  ■   
16 11 พฤษภาคม 2560 ชงของบอุตสาหกรรม 5.9 พันล.ปี61 ■    
17  เช่ือ 'มาครง' ชนะเลือกตั้งดีต่อการค้า-ลงทุนไทย  ■   
18 12 พฤษภาคม 2560 กระแส EECกระตุ้นลงทุน แห่เช่า-ซ้ือพื้นที่นิคมฯ7.15หมื่นล้าน  ■   

19 15 พฤษภาคม 2560 
กรมโรงงานฯ หนุนโรงงาน SMEs แปลงเครื่องจักรเป็นเงิน สูงสุดรายละ 
15 ล้าน พร้อม ช ู5 สิทธปิระโยชน์กระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 2 ■    

20  
ม.หอการค้าคงจีดีพีโต3.6% บนฐานส่งออกบวก2.8 ท่องเที่ยว3.5ล. รัฐ
ทุ่มงบต่อ 

 ■   

21 16 พฤษภาคม 2560 
วว.หารอืสถาบัน SMI/Agro Based Industry …พัฒนาเครื่องจักรกล
การเกษตร ■    

22  'ชูเกียรต'ิมั่นใจปีนี้ไทยจะส่งข้าวออกเกิน 10 ล้านตัน  ■   
23 17 พฤษภาคม 2560 รหัสลับเอสเอ็มอี ก้าวให้ทันยุค 4.0 ■    

24  
สภาพัฒน์ชี้ส่งออกฟื้นดันศก.ขยับ คาดปีนี้จีดีพีโตเกิน3%-แนะระวัง
ค่าเงินผันผวน 

 ■   

25 18 พฤษภาคม 2560 
เกษตรเขต1‘ชัยนาท’สั่งทุกศพก.จัดงาน‘FIELD DAY’ กระตุ้นเกษตรกร
วางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ■    

26  ยูเอ็นคาดศก.โลกขยายตัว 2.7% ปีนี้  ■   
27 19 พฤษภาคม 2560 TCJ ทะยานปีนี้รายได้โตไม่ต่ ากว่า 10% ■    
28  เศรษฐกิจการค้าไทยQ1โต3.3% ส่งออกขยายตัว-เงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ดี  ■   

29 21 พฤษภาคม 2560 
ดานิลี่ สนับสนุน ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลง
กรณืมหาวิทยาลัย ■    

30 22 พฤษภาคม 2560 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือนมี.ค.ปรับตัวขึ้น 1.4% เทียบรายเดือน ■    
31  สินค้าไทยเจอศึกหนัก! มะกันรุมย าไทยได้ดุลการค้าเพราะกีดกัน  ■   

32 23 พฤษภาคม 2560 
เปิดผลโครงการส่งเสริมเครื่องจักรกล เกษตรกรตอบรับ ผลิตช่างเกษตร
ท้องถิ่นไปแล้วกวา่ 2 พันราย ■    
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
33  อุตฯกระจายทุนใหS้MEตจว. ช่วยกระตุน้ระบบเศรษฐกิจภูมิภาค  ■   

เดือนมถินุายน 2560 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

1 1 มิถุนายน 2560 
รมช.เกษตรฯ มอบรางวัลผลงานวิจยัดีเด่น ประจ าป ี2559 ชูประโยชน์
งานวิจัยสอดรับนโยบายลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ แกป้ัญหาการ
ส่งออก พร้อมน าพาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

■  
  

2  
ครม.ไฟเขียว "สมคิด" ประชุม HLJC ครั้งที่ 3 ลงนามความร่วมมือไทย-
ญี่ปุ่น 6 ฉบบั 

 ■   

3 2 มิถุนายน 2560 ก.อุตฯค๊ิกออฟคลีนิค SME ลงพื้นที่สงขลาเป็นแห่งแรก ■    
4  ดัชนีผลผลิตอุตฯ เม.ย.หดตัว 1.73% ต่ าสุดในรอบ 2 ปี  ■   

5  
บีโอไอเตรียมตั้งศูนย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาคเอกชนร่วม
สร้างบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 4.0 

   ■ 

6 3 มิถุนายน 2560 หุ่นยนต์อัจฉริยะ! / โดย ณ สันมหาพล ■    
7 4 มิถุนายน 2560 พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย ์ ■    

8 5 มิถุนายน 2560 
อิมแพ็คควงพันธมิตรฝรั่งเศสดึง300บริษัทชั้นน าโลกโชว์นวัตกรรม-
เทคโนโลยีก่อสร้าง ■    

9  ธปท.เผยเศรษฐกิจ เม.ย. ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวดี  ■   

10  
ประชุมคณะกรรมาธิการ FTA ไทย-ชิลี นัดแรก เพื่อขับเคลื่อนการค้าและ
การลงทุน 

  ■  

11  
บีโอไอน านักธุรกิจไทยดูลู่ทางลงทุนใน สปป. ลาว-กัมพูชา ชี้โอกาสสูงใน
กลุ่มเกษตรแปรรูป – เครื่องจักรกลการเกษตร 

   ■ 

12 6 มิถุนายน 2560 บีโอไอน านักธุรกิจไทยดูลู่ทางลงทุนใน สปป.ลาว-กัมพูชา 12-17 มิ.ย. ■    
13  รุกปั้นเอสเอ็มอี ลุยเจาะCLMV เพิ่มค้าชายแดน  ■   
14 7 มิถุนายน 2560 TCJปลื้มหุ้นเพิ่มทุนฮอต ■    
15  ไทยเซ็นMOUยืมมือญี่ปุ่นชว่ย ยกระดับนวัตกรรมชั้นสูงในโครงการ EEC  ■   
16 8 มิถุนายน 2560 ฮั้วเฮงหลี มอบความสุข คืนก าไรสู่เกษตรกร ■    

17  
สคช. ระดมหัวกะทิระดับประเทศและสากล ร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพ
ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อยา่งเต็มรูปแบบ 

 ■   

18 9 มิถุนายน 2560 “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” ขึ้นเชียงใหม่ ■    
19  เส้นทางสายไหม มุ่งสู่วันเบลต์วันโรด  ■   

20 10 มิถุนายน 2560 
เปิดฉาก“อินเทอร์เเมท อาเซียน 2017” งานแสดงสินค้าเพื่ออุตฯก่อสร้าง
ครั้งแรก ■    

21 12 มิถุนายน 2560 
กนง.ประเมิน ศก.ไทยมีแนวโน้มขยายตวัชัดเจนขึ้นแต่ยังกระจุกตัวบาง
ภาคส่วน 

 ■   

22  สศอ. เผยการค้าไทย-สหรัฐ ส่อแววดีขึ้น 6 อุตสาหกรรมยังส่งออกปกติ  ■   
23 13 มิถุนายน 2560 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือน เม.ย.หดตัวลง 3.1% ■    
24  ไทยจะยกระดับ 'เจเทปปา' หวังญี่ปุ่นร่วมพัฒนาอีอีซ ี  ■   
25 14 มิถุนายน 2560 ชีวิตอนาคต Robotics Studio โชว์หุ่นยนต์ท าอาหารฝีมือ มจธ. ■    
26  ‘นิด้า’ลุ้น‘เมกะโปรเจกท’์ช่วยดัน ‘จีดีพ’ีปีนี้โตถึง3.5% จี้รัฐอัดงบกระตุ้น  ■   

27 15 มิถุนายน 2560 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จบัมือ กรมบังคับคดี พัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูล บุคคลล้มละลาย ลดปัญหาหนี้เสีย สร้างเสถียรภาพทางการเงิน ■    

28  อะไรคือประเทศไทย 4.0......โดย ดร. วรีพงษ์ รามางกูร  ■   

29 16 มิถุนายน 2560 
ขนนวัตกรรมเครื่องจักรโชว์งานโพรแพค็เอเชีย ดันอุตฯ ไทยสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ปีนี้ทะลุ 2.9 หมื่นล้าน ■    
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
30  ศูนย์วิจัยศก.อาเซียน คาดจีดีพีไทยโต 3.4%  ■   
31 19 มิถุนายน 2560 TCJ วิ่งสู่เป้ารายได้ปีนี้เติบโต 10% ■    
32  'ทีดีอาร์ไอ' คาดเศรษฐกิจทั้งปีโต 3.4-3.5%  ■   
33 20 มิถุนายน 2560 มอบเครื่องจักรให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ ■    
34  ‘อุตตม’ยึดโมเดลญี่ปุ่นตั้ง รง.อีอีซี  ■   

35 21 มิถุนายน 2560 
ปลุกใจเอสเอ็มอี! แปลงเครื่องจักรเป็นทุนรายละ 15 ลา้น พว่งดอกเบี้ย
ต่ า-เว้นภาษ ี ■    

36  
วัตคินสัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ “เคส คอนสตรัคชั่น” ในงาน 
อินเตอร์แมท อาเซียน 2017 ■    

37 22 มิถุนายน 2560 อุตฯก่อสร้างไทยบูม ‘ไปรเมช’ส่งรถอเนกประสงค์‘แมนิทู’ชิงตลาด ■    
38  ธปท.ยก‘7เหตุผล’เศรษฐกิจไทยไกลวิกฤติปี40  ■   

39 23 มิถุนายน 2560 
“ทาดาโน อิตัลไทย” เปิดเกมรุกตลาดเครน CLMV ชูไทย “ฮับตลาด
เครนติดรถบรรทุก” คว้าโอกาสลอจิสตกิส์-ลงทุนโต ■    

40  เอกชนมึนค่าเงินป่วน ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นต่ าสุดในรอบ7เดือน  ■   

41  
บีโอไอจัดคณะเอสเอ็มอีบุกแม่สอด เล็งสร้างโอกาสลงทุนรับเส้นทางเช่ือม
ไทย-เมียนมา-อินเดีย 

   ■ 

42 26 มิถุนายน 2560 

ภาครัฐ เอกชนไทย-ต่างประเทศ จัดกิจกรรมพร้อมขนนวัตกรรม
เครื่องจักรระดับโลกกวา่ 4,500 รายการ ร่วมฉลอง 25 ป ีงานโพรแพ็ค 
เอเชีย หวังผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 
คาดมูลค่าการค้าปีนี้สูงถึง 29,000 ล้านบาท 

■    

43  'พาณิชย'์ โชว์ ส่งออก พ.ค.พุ่งกระฉูด คาดทั้งปีโตแน่ 5%  ■   

44 27 มิถุนายน 2560 
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจับมือสถาบันไทย-เยอรมันออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ■    

45  'รมว.คลัง'เล็งปรับแผนส่งเสริมการลงทุนอีอีซี  ■   
46  ไทย-ญี่ปุ่นจับมอืเดินหน้าหุ้นสว่นการพฒันาเศรษฐกิจ   ■  
47 28 มิถุนายน 2560 สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนร่วงลง 1.1% ในเดือน พ.ค. ■    

48  
อดีตผู้ว่าฯ ธปท. หว่งปัญหาหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์-หนี้อสังหาริมทรัพย์ 
เป็นจุดเส่ียงเศรษฐกิจไทย 

 ■   

49 29 มิถุนายน 2560 สหมิตรเครื่องกลมั่นใจรายได้โต2.2พันล้าน ■    

50  
"ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย...หัวใจอยู่ที่ชุมชน" สัมมนาพิเศษ ในวาระ
ครบรอบ ๖๗ ป ีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน 

 ■   

51 30 มิถุนายน 2560 เลาะรั้วเกษตร : โดรนมาแรง ■    
52  ภารกิจสศอ.ต้องเป็นหนว่ยงานเสนาธิการให้มากขึ้น!  ■   

เดือนกรกฎาคม 2560 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 กรกฎาคม 2560 เอกชนลุ้นส่งออกปีนี้โตไปแตะ5% ■  

  

2 3 กรกฎาคม 2560 
MachineVantage บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก IRI และ Unilever Ventures ■    

3  คลังปรับ‘จีดีพี’ใหม่ โตเกิน3.6%ยันไม่มี‘ต้มย ากุ้ง’ซ้ ารอย  ■   
4  พาณิชย์หั่นเป้าเงินเฟ้อปีนี้เหลือ 0.7-1.7%  ■   

5 4 กรกฎาคม 2560 
XCMG เดินหน้าขยายธุรกจิในระดับสากล รุกเปิดบริษัทสาขาใน
อินโดนีเซีย ■    

6  ดัชนีผลผลิตอุตฯสูงสุดในรอบ14เดือนส่งสัญญาณ ศก.ฟื้น  ■   
7  ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว ซิสเต็มแพลตฟอร์ม 2017 สร้างมาตรฐาน ■    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
ใหม่แห่งความเป็นเลิศด้านการผลิต สร้างความเป็นต่อให้
ภาคอุตสาหกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 

8 5 กรกฎาคม 2560 
ไต้หวัน น าทัพเครื่องจักรอจัฉริยะ รุกตลาดไทย ในงาน Assembly & 
Automation Technology 2017 ■    

9  สศช.ประเมินผลงานตามแผนฯ 11  ■   

10  
ไทย – เวียดนาม เร่งรัดความร่วมมือเพือ่ขยายผลของความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ 

  ■  

11  ธิสเซ่นครุปป์ ก่อตั้งศูนย์โอลีโอเคมีคอลระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย ■    

12 6 กรกฎาคม 2560 
TCJ ส่งท่อเหล็กกล้าไร้สนิม สู่ 2 บริษัทผลิตเครื่องจักรท าอาหารชั้นน า
ของโลก ■    

13  กูรูชี้ คร่ึงหลัง ศก.ไทยดี ได้แรงหนุนภาคเกษตร ปลดโครงการรถคันแรก  ■   
14  ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดทัพนวัตกรรมสุดล้ ารุกภาคอุตสาหกรรม ■    

15 7 กรกฎาคม 2560 
สยามคูโบต้า จัดกจิกรรมคูโบต้า เซอร์วสิ เดย์ ตรวจเช็กเครื่องจักรกล
การเกษตรฟรี กว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ ■    

16  กนง.ปรับลดการลงทุนภาครัฐเหตุล่าช้า  ■   
17  โคโลญเมสเซ่ แถลงข่าวการจัดงาน Anuga 2017 ■    
18 8 กรกฎาคม 2560 สกว. ผนึกก าลัง สวทน. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ■    

19 9 กรกฎาคม 2560 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ หอการค้าไทย และโคโลญเมส
เซ่ ประกาศความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารไทยในเวทีโลก ในงาน 
THAIFEX - World of Food Asia 2017 

■    

20 10 กรกฎาคม 2560 
ปลุกใจเอสเอ็มอี! แปลงเครื่องจักรเป็นทุนรายละ 15 ลา้น พว่งดอกเบี้ย
ต่ า-เว้นภาษ ี ■    

21  'สมคิด'มั่นใจศก.ไม่ซ้ ารอยต้มย ากุ้ง ชี้ทุนส ารองสูง  ■   

22 11 กรกฎาคม 2560 
บีโอไอน านักธุรกิจไทยลงทุน 4 เมืองเศรษฐกิจอินโดนีเซีย พร้อมขยาย
โอกาสทางธุรกิจดา้นนวัตกรรม ■    

23  'กรอ.'ชี้'พรก.แรงงาน'กระทบหลายอุตสาหกรรม  ■   
24  'ประยุทธ'์ ย้ า 'อีอีซี' ไม่เอื้อประโยชน์ต่างชาติ  ■   
25 12 กรกฎาคม 2560 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือน พ.ค.หดตัวลง 3.6% ■    
26  ดัชนีรายได้เกษตรกรคร่ึงปีแรกขยายตัว 15.01%  ■   
27 13 กรกฎาคม 2560 ดันไทยฮับอุตฯหุ่นยนต์ บโีอไอไฟเขียว‘นาชิ’ขยายฐานลงทุนผลิต ■    
28  จัดมาตรการช่วยเอสเอ็มอี ‘สมคิด’สั่งอัดเงินทุน-หนุนส่งออก  ■   

29  
บีโอไอผนึกก าลัง 5 หนว่ยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หา
ผู้เชี่ยวชาญปอ้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

   ■ 

30 14 กรกฎาคม 2560 ดาคอน โชว์ศักยภาพพร้อมรับมืองานเทิร์นอะราวด์ ■    
31  เศรษฐกิจอีสานขยายตัว คนว่างงานลด-เช่ือมั่นผู้บริโภคปรับตัวด ี  ■   
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ภาคผนวก ง 

โครงการอนุมัตใิห้ส่งเสริมการลงทุน 
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ฉบับที่ 102/2559 (ก.68) 

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 36/2559 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล ำดบั บริษัท ที่ตัง้โครงกำร ผลติภณัฑ์ /กิจกำร ผู้ ถือหุ้น (สญัชำต)ิ 
1 MR. FRED FADY 

JUEZ ABICHACRA 
นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด อ.เมือง จ.
ระยอง 

เครื่องจักร อุปกรณ ์
และช้ินส่วนของเครื่องจักร 
หรืออุปกรณส์ําหรับ งาน
ปรับปรุงคณุภาพน้ํา 
(4.5.3) 

เอควาดอร์ อินเดยี 
และจอร์แดน 

2 ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด POOMJAI 
ENGINEERING CO., 
LTD. 

33/91 ต.บางปลา อ.
บางพลี จ.
สมุทรปราการ 

แม่พิมพ ์และการซ่อมแซม 
แม่พิมพ ์อุปกรณ์จับยึด 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
และช้ินส่วนพลาสติก 
สําหรับอุตสาหกรรม 
(4.5.2) และ (6.6) 

ไทย 

ฉบับที่ 103/2559 (ก.70) 

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 37/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) 
1 อพอลโล วีทีเอส เอเชีย 

จํากัด 
APOLLO VTS ASIA 
CO., LTD. 

689 อาคารภริัชทาว
เวอร์ ซ.35 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

SPIRAL CONVEYOR และ
ช้ินส่วน เช่น CHAIN SLAT 
ARRANGEMENT เป็นต้น 
และการซ่อมแซม SPIRAL 
CONVEYOR (4.5.3) 

เนเธอร์แลนด ์

2 นอร์ดสัน เอ๊กซ์อะลอย 
เอเชีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 
NORDSON XALOY 
ASIA (THAILAND) 
CO., LTD. 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต.ดอน
หัวฬอ อ.เมือง จ.
ชลบุร ี

ช้ินส่วนเครื่องจักร เช่น 
BARREL เป็นต้น (4.5.2) 

สหรัฐฯ 



ฉบับท่ี 108/2559 (ก.75) 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 39/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 1 โครงการ โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) 
1 MR. GEORG ALEXANDER  

WALDMUELLER 
ต.บางป ูอ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 

เครื่องจักร และอุปกรณ์
ลําเลียง เช่น CURVE, DIVERT 
& MERGE CONVEYOR 
และ BOOM เป็นต้น 
(4.5.2) 

ลักเซมเบิร์ก และ
เยอรมน ี

 

ฉบับท่ี 111/2559 (ก.78) 

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 41/2559 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 3 โครงการ  

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) 
1 MR. LEI YONGZHI นิคมอุตสาหกรรม 

ลาดกระบัง แขวงลําปลา
ทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 

ช้ินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
เช่น ลูกรอก (PULLEY) และตัว
อุดลูกรอก (DROGUE) เป็นต้น 
(4.5.2) 
 

จีน 

2 ซีเอฟดับบลิว (ประเทศ
ไทย) จํากัด CFW 
(THAILAND) CO., LTD. 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ช้ินส่วนแม่พิมพ์ เช่น DIE 
PUNCH และ PUNCH PIN 
เป็นต้น (4.5.2) 

ญี่ปุ่น 

3 อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทย
แลนด)์ จํากัด  
EMOYOR SYSTEM 
(THAILAND) CO., LTD. 

ออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
อัตโนมัต ิเช่น ระบบสายพาน
และระบบการผลติในงาน 
ขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ เป็นตน้ 
และการซ่อมแซมเคร่ืองจักร 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
ที่ผลิตเอง (4.5.1) 

ไทย-สิงคโปร ์

 



ฉบับท่ี 112/2559 (ก.79) 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 112/2559 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 2 โครงการ  

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) 
1 เอ๊กซ์เอฟเทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จํากัด  
XF TECHNOLOGY 
(THAILAND) CO., LTD. 

แขวงมีนบุรี เขตมีน
บุรี กรุงเทพฯ 

เครื่องจักรอัตโนมัต ิเช่น 
เครื่องทดสอบช้ินงานอัตโนมัติ 
(TEST HANDLER) เป็นต้น 
และการซ่อมแซมเครื่องจักร 
อัตโนมัติทีผ่ลติเอง (4.5.4) 

ไทย จีน 

2 เดลต้า ไฮดรอลิกส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
DELTA HYDRAULICS 
(THAILAND) CO., LTD. 

เขตอุตสาหกรรม
ของ บจก. เหมราช 
ระยองที่ดิน  
จ.ระยอง 

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น 
HOSE ASSEMBLY สําหรับ
รถแทรกเตอร ์และรถทํา
เหมืองแร่ เป็นต้น (4.5.3) 

ออสเตรเลียน 

 

 



ฉบับท่ี 118/2559 (ก.85) 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 

โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 1 โครงการ โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) 
1 MR. ZHU QUAN อ.เมือง จ.ชลบุร ี แม่พิมพ์ (MOLD & DIE) การ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ท่ีผลติเอง 
และช้ินส่วนโลหะ เช่น 
FRAME, CASE และ 
REINFORCED PLATE เป็นต้น 
(4.5.2) และ (4.1.3) 

จีน-ฮ่องกง 

 

ฉบับท่ี 119/2559 (ก. 86) 

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 46/2559 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 โครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 2 โครงการ  โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) 
1 นายเฉิน จิ้น เสยีน 

Chen Chin Hsien 
ต.หนองบอนแดง  

อ.บ้านบึง 
จ.ชลบุร ี

ช้ินส่วนแม่พิมพ์ 
เช่น FASTENER THREAD 
DIE, FASTERNER PUNCH  
และ HEADING DIE เป็นต้น 
และการซ่อมแซมชิ้นส่วน 
แม่พิมพ์ท่ีผลติเอง(4.2) 

ไต้หวัน-จีน 

2 MR. LIM THIAN HOCK ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

เครื่องมือและอุปกรณส์ําหรับ
งานตัด กัด กลึง เซาะ ไส ปาด 
หรือทําเกลียว เป็นต้น 
(CUTTING TOOLS) (4.5.2) 

มาเลเซีย 

 

 

 



ฉบับท่ี 122/2559 (ก. 89) 

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 โครงการที่ไดร้ับการ

ส่งเสริมการลงทนุ รวมทั้งสิ้นจํานวน 1 โครงการ  โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) 
1 ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) 

จํากัด HIKICHISEIKO 
(THAILAND) CO., LTD. 

ต.บางพลีใหญ่  
อ.บางพล ี

จ.สมุทรปราการ 

เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น 
เครื่องตรวจสอบผิวช้ินงาน 
อัตโนมัติ และเครื่องประกอบ 
ช้ินงานอัตโนมัติ เป็นต้น และ
การซ่อมแซมเครื่องจักร 
อัตโนมัติทีผ่ลติเอง (4.5.1) 

ญี่ปุ่น 

 

 



ฉบับท่ี 13/2560 (ก.6) 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 5/2560 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 

โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 1 โครงการ โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ 
ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ) 

1 ซีที โปรเกซ ฟอร์เอฟเวอร์ 
จํากัด  
CT PROGRESS FOREVER 
CO., LTD. 

สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ต.บางกะดี  

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

เครื่องจักรและอุปกรณ ์
เช่น MOBILE TEST 
EQUIPMENT และ 
ASSEMBLY FIXTURE เป็นต้น 
และช้ินส่วนเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เช่น GRAVITY SENSOR 
และCOLORIMETER เป็นต้น 
(4.5.2) 

จีน 

 



ฉบับท่ี 15/2560 (ก. 9) 

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 6/2560 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการที่ได้รับการส่งเสรมิ

การลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 1 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ 
ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ) 

1 วาซิน เมทัล จํากดั WASIN 
METAL CO., LTD. 

ต.หนองซาก อ.บา้นบึง 
จ.ชลบุร ี

ช้ินส่วนโลหะ เชน่ BASKET 
HOLDER เป็นต้น (4.1.3) 

ไทย 
เกาหลไีต ้

 

ฉบับท่ี 21/2560 (ก. 12) 

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 7/2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการที่ได้รับการ

สง่เสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 1 โครงการ  โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ 
ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ) 

1 สามมติรมอเตอรส์แมนูแฟค
เจอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
SAMMITR MOTORS 
MANUFACTURING 
PUBLIC CO., LTD. 

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่ม
แบน จ.สมุทรสาคร 

อุปกรณ์สาํหรับเคลื่อนยา้ย หรือ
ขนถ่ายสินค้า 
ภายในสนามบิน เช่น 
รถสายพานลําเลียงกระเป๋า รถตู้
ลําเลียงตู้คอนเทนเนอร์ รถลากจูง
เครื่องบนิ ชุดยก และชุดลําเลียง
สัมภาระ เป็นต้น (4.5.3) 

ไทย 

 

ฉบับท่ี 23/2560 (ก. 14) 

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

                 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 9/2560 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการที่

ได้รับการส่งเสรมิการลงทุน รวมทัง้สิ้นจํานวน 1  โครงการ  โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ์ /กิจการ 
ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ) 

1 จินปา่ว พรีซิช่ัน อินดัสทรี่
จํากัด JINPAO PRECISION 
INDUSTRY CO,. LTD. 

นิคมอุตสาหกรรมบาป ู
จ.สมุทรปราการ 

ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และ 
ช้ินส่วน (4.5) 

บริติชเคย์แมน 
 

 



ฉบับท่ี 29.4/2560 (ก. 16) 

วันจันทร์ที่ 6  มีนาคม  2560  

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 10/2560 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

รวมทั้งสิ้นจํานวน   2  โครงการ  โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 

ล ำดับ บริษัท ที่ต้ังโครงกำร ผลิตภัณฑ์ /กิจกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 โรบอท ซิสเต็ม จํากดั 
ROBOT SYSTEM 
CO.,LTD. 

อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 

ผลิตเครื่องจักร และ/หรือ 
อุปกรณ์อัตโนมัต ิ

(4.5.1) 

ไทย 
 

2 ไทย โปรโต จํากัด THAI 
PROTO CO.,LTD. 

เขตอุตสาหกรรม 
ของบริษัท 304 อินดัส

เตรียลปาร์ค จํากัด 
จ.ปราจีนบรุ ี

ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ ห่อ
ช้ินส่วน และ/หรือ การ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

(4.5.2) 

ไทย 
เบลเยีย่ม 
แคนาดา 

 

 



 

ฉบบัท่ี 46/2560 (ก. 25)  

วนัจนัทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 

                ผลการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 14/2560 วนัจนัทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 

 โครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจาํนวน  2  โครงการ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 

ล ำดับ บริษัท ทีต่ั้งโครงกำร ผลติภัณฑ์ /กจิกำร 
ผู้ถือหุ้น 
(สัญชำติ) 

1 เอ แอนด ์คิว 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

A Q INDUSTRY 
MOULD 

(THAILAND) CO., 
LTD. 

559/24 หมู่ท่ี 7 
ต.บางพลีใหญ่ อ.

บางพลี จ.
สมุทรปราการ 

แม่พิมพ ์และ 
การซ่อมแซมแม่พิมพ ์

(4.5.2) 

 
 

ไตห้วนั 

 
 

2 

 
 

MR. MAK WAI LIM 

 
 

(จ.สมุทรปราการ) 

อุปกรณ์ลาํเลียง 
เช่น CONVEYOR, 

PROCESSING BELTS 
และ MODULAR 
BELTS เป็นตน้ 

(4.5.2) 

 
 
- 

 

 

 

 



ฉบบัท่ี 48/2560 (ก. 27)  

วนัจนัทร์ท่ี 10 เมษายน 2560 

                ผลการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 15/2560 วนัจนัทร์ท่ี 10 เมษายน 2560 โครงการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจาํนวน  1   โครงการ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ล ำดับ บริษัท ทีต่ั้งโครงกำร ผลติภัณฑ์ /กจิกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 เอ แอนด ์คิว 

อุตสาหกรรม

แม่พิมพ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

A Q INDUSTRY 

MOULD 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

 

559/24 หมู่ท่ี 7 

ต.บางพลีใหญ่ อ.

บางพลี จ.

สมุทรปราการ 

 

แม่พิมพ ์และ 

การซ่อมแซมแม่พิมพ ์

(4.5.2) 

 

 

ไตห้วนั 

 

 



 

ฉบบัท่ี 53/2560 (ก. 31)  

วนัจนัทร์ท่ี 1 พฤษภาคม 2560 

  ผลการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 17/2560 วนัจนัทร์ท่ี 1 พฤษภาคม 2560 โครงการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจาํนวน  1 โครงการ  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ล ำดับ บริษัท ทีต่ั้งโครงกำร ผลติภัณฑ์ /กจิกำร 
ผู้ถือหุ้น 
(สัญชำติ) 

1 MR. TIEH HUNG WU 
 

อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม 
เช่น FABRIC DRYING 

MACHINE เป็นตน้ (4.5.2) 

ไตห้วนั 

 

ฉบบัท่ี 56/2560 (ก. 33)  

วนัจนัทร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2560 

                ผลการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 18/2560 วนัจนัทร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2560 โครงการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจาํนวน  1 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล ำดับ บริษัท ทีต่ั้งโครงกำร ผลติภัณฑ์ /กจิกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 ลีนาแพค็ จาํกดั ต.บางบวัทอง อ.บางบวั
ทอง จ.นนทบุรี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เช่น PACKAGING 
MACHINE เป็นตน้ 

ช้ินส่วนเคร่ืองจกัร เช่น  
SHAFT และ NOZZLE 

VALVE เป็นตน้ 
(4.5.2) 

ไทย 

ฝร่ังเศส 

 

 



ฉบบัท่ี 62/2560 (ก. 36)  

วนัจนัทร์ท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

                ผลการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 20/2560 วนัจนัทร์ท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

 โครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจาํนวน  1 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล ำดับ บริษัท ทีต่ั้งโครงกำร ผลติภัณฑ์ /กจิกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 นาชิ เทคโนโลย ี 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

NACHI 

TECHNOLOGY 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย  

จ.ระยอง 

หุ่นยนต,์การซ่อมแซม

หุ่นยนต ์ท่ีผลิตเอง และระบบ

อตัโนมติั เช่น HANDLING 

LINE และ PALLETIZING 

LINE เป็นตน้ (4.5.1) และ 

(4.5.4) 

ญ่ีปุ่น 

 

ฉบบัท่ี 64/2560 (ก. 37)  

วนัจนัทร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2560 

                ผลการประชุมคณะทาํงานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 21/2560 วนัจนัทร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

 โครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจาํนวน  1 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล ำดับ บริษัท ทีต่ั้งโครงกำร ผลติภัณฑ์ /กจิกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั SIAM KUBOTA 

CORPORATION CO., 

LTD. 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.หนองกะขะ อ.พานทอง 

จ.ชลบุรี 

แทรกเตอร์เพ่ือการเกษตรทั้งมี
ลอ้และไม่มีลอ้ 

(FARM TRACTOR WITH 

AND WITHOUT WHEEL 

AND TIRE)(4.5.2) 

ไทย 

ญ่ีปุ่น 

 



 

ฉบับที่ 72/2560 (ก. 40)  

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 

  ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 22/2560 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560  

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน  1 โครงการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ล ำดับ บริษัท ที่ตั้งโครงกำร ผลิตภัณฑ์ /กิจกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 ยูนเชง เพลท-เมคคิ่ง 
(ไทยแลนด์) จํากัด CHEUNG 

SHING PRECISION INDUSTRY 
(THAILAND) CO., LTD. 

นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ และ
บรรจุภัณฑ์สินสาคร 

 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

ลูกกลิ้งพิมพ์ลายหรืออัดลาย 
(PRINTINGROLLER) 

(4.5.2) 

 
จีน 

 

ฉบับที่ 76/2560 (ก. 42)  

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 

                ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 23/2560 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน  2 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ บริษัท ที่ตั้งโครงกำร ผลิตภัณฑ์ /กิจกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 อิโซเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด 

ISOBE (THAILAND) CO.,LTD. 

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
(สุวรรณภูมิ)  

ต.คลองสาน อ.บางบ่อ 
จ.สมุทรปราการ 

เครือ่งจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ 
เช่น RUBBER KENEADING 
MACHINEเป็นต้น(4.5.4) 

 

ญี่ปุ่น 

2 นายหลิน หวาง อุตสาหกรรมของบริษัท ไฮเทค
กบินทร์ โลจิสติกส์ ต.ลาด

ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี  
จ.ปราจีนบุรี 

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม 
แม่พิมพ์ผลิตเอง 

(4.5.2) 

จีน 

ฮ่องกง 



 

ฉบับที่ 77/2560 (ก. 43)  

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 

                ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 24/2560 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน  4 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ล ำดับ บริษัท ที่ตั้งโครงกำร ผลิตภัณฑ์ /กิจกำร 
ผู้ถือหุน้ 

(สัญชำติ) 

1 คั่น-ซีนเอ (ไทยแลนด์) จํากัด

KAN-SANEI (THAILAND) 

CO.,LTD. 

 
ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม 

จ.ชลบุร ี

อุปกรณ์เครื่องจักร 
เช่น GANTRY LOADER  

เป็นต้น และการซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องจักรที่ผลิตเอง 

(4.5.2) 

ไทย 

ญี่ปุ่น 

2 แม็กซ์ พรีซิชั่น โมลด์ดิ้ง จํากัด 

MAX PRECISION MOLDING 

CO., LTD. 

27/89-90 หมู่ที่ 5 
 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง  

จ.ชลบุร ี

แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด  
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์  

และชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด และ
การซอ่มแซมแม่พิมพ์ (4.5.2) 

 
ไทย 

 
 

3 เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด MMC TOOLS 

(THAILAND) CO., LTD. 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
CUTTING TOOLS (4.5.2) 

 
ญี่ปุ่น 

4 ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

SIERFAST TECHNOLOGY 
(THAILAND) CO., LTD. 

 
หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 

แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
การซอ่มแซมแม่พิมพ์ (4.5.2) 

ไต้หวัน 

 

 

 



ฉบับที่ 74/2560 (ก. 38)  

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 

                ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 16/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน  1 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ บริษัท ที่ตั้งโครงกำร ผลิตภัณฑ์ /กิจกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด
(มหาชน) 

HALCYON TECHNOLOGY 
PUBLIC CO., LTD. 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 

 
CUTTING TOOLS 

 (4.5.2) 

ไทย 
สิงคโปร์ 

สวิตเซอร์แลนด์ 

 

ฉบับที่ 82/2560 (ก. 45)  

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 

                ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 25/2560 วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้นจํานวน  2 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ บริษัท ที่ตั้งโครงกำร ผลิตภัณฑ์ /กิจกำร 
ผู้ถือหุ้น 

(สัญชำติ) 

1 ทรี แอรโ์รว์ส พรีซีชั่น จํากัด  
THREE ARROWS 

THREE ARROWS PRECISION  
CO., LTD. 

9/160 หมู่ที่5 ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ (4.5.2) 

 
ญี่ปุ่น 

 
2 

 
บางกอกโคมัตสุ จํากัด BANGKOK 

KOMATSU CO., LTD. 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  

ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 

รถขุดตักตีนตะขาบ 
(HYDRAULICEXCAVATOR) 

และรถตักล้อยาง 
(WHEEL LOADER) 

(4.5.2) 
 

 
ไทย 
ญ่ีปุน่ 

สิงคโปร์ 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 
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หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงนิ 

โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

1. หลักการและเหตุผล  
ปัจจยัท่ีสําคญัประการหนึง่ท่ีทําให้ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยอ่อนแอ คือ ขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีของภาคการผลติของประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคูแ่ขง่  ดงันัน้ หาก
ประเทศไทยต้องการท่ีจะยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระยะยาวได้อยา่งยัง่ยืน ก็จําเป็นอยา่งย่ิง
ท่ีจะต้องเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทในประเทศไทย   

สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ (สวทช.)  เป็นหน่วยงานหนึง่ท่ีมีความพร้อมท่ีจะผลกัดนั
และลงมือดําเนินการเพิ่มผลติภาพ (Productivity) นวตักรรม (Innovation) และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 
(Technological Capability) ในภาคการผลติ อนัจะสง่ผลอยา่งสําคญัตอ่การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ   
ดงันัน้  สวทช. ซึง่ได้ดําเนินโครงการให้บริการกิจกรรมบริษัทปรึกษาอตุสาหกรรม (Industrial Consultancy Services: 
ICS)  และประสบความสําเร็จในการให้บริการเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมแก่ SMEs ในระดบัหนึง่แล้ว  จงึจดัตัง้
โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม (ITAP)  เพ่ือขยายการให้ความช่วยเหลืออตุสาหกรรมการผลิต
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของประเทศ ในการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวตักรรมในการพฒันาเทคโนโลยี
การผลติ ในรูปแบบของการใช้ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุง
ประสทิธิภาพกระบวนการผลติ พฒันาคณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ รวมทัง้การ
ฝึกอบรม  การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือให้สามารถเข้าสูก่ารแขง่ขนัในตลาดการค้าสากลได้อยา่งเข้มแข็ง 
นอกจากนัน้ยงัสามารถให้บริการข้อมลูทางธุรกิจและเทคโนโลยีโดยการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานเครือขา่ยพนัธมิตรทัว่
ประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสงูขึน้ มีศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมและมีการสง่ออกเพิ่มขึน้ โดยเน้น
ใน 3 อตุสาหกรรมคือ อตุสาหกรรมอาหารและเกษตร อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น และอตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์และซอฟท์แวร์ 

2.2 สนบัสนนุการทําธุรกิจในรูปเครือขา่ยวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเช่ือมโยงกลุม่อตุสาหกรรมท่ีอยูใ่น
บริเวณใกล้เคียงกบัสถาบนัการศกึษาวิจยั และหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการแก่ SMEs 

2.3 สนบัสนนุการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการนําผลงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีจากทัง้ในและตา่งประเทศ 
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ มาก่อให้เกิดกระบวนการผลติหรือผลติภณัฑ์ใหม่ในตลาด 

2.4 ขยายผลการให้บริการได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
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3. ปัจจยัความสาํเร็จในการให้บริการของ ITAP 
ITAP สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพราะมีความพร้อมในปัจจยัท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 มีเครือขา่ยข้อมลูในประเทศของผู้ เช่ียวชาญและนกัวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จงึทําให้สามารถสรร
หาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั สถาบนัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัทท่ี
ปรึกษาเอกชนได้อยา่งกว้างขวาง นอกจากนีย้งัสามารถเช่ือมโยงปัญหาของภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารทําวจิยั
และพฒันาในภาครัฐได้อีกด้วย 

3.2 มีศนูย์เทคโนโลยีแหง่ชาตเิฉพาะทาง  ท่ีดําเนินงานและสนบัสนนุงานด้านวิจยัพฒันาและวศิวกรรมในสาขา
เทคโนโลยีท่ีสําคญั 4 สาขาคือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวสัด ุเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์   และนาโนเทคโนโลยี  ซึง่นกัวจิยัและนกัวิชาการจากศนูย์ฯ เหลา่นี ้สามารถเข้าไปเป็นท่ีปรึกษา  
รับจ้างวจิยั  หรือให้บริการทดสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้กบัภาคอตุสาหกรรมได้ 

3.3 สามารถดําเนินงานเช่ือมโยงกบัองค์กรอาสาให้บริการปรึกษาของตา่งประเทศ  เช่น  สามารถดําเนินงาน
เช่ือมโยงกบัองค์กรอาสาให้บริการปรึกษาของตา่งประเทศ  เช่น Senior Experten Service (Germany),  
Netherlands Senior Experts (PUM)  (Netherlands) 

3.4 มีเครือขา่ยองค์กรพนัธมิตรในประเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงการให้บริการด้านอ่ืนๆ กบั SMEs 
3.5 มีกิจกรรมสนบัสนนุภาคเอกชนด้านอ่ืนๆ ซึง่สามารถประสานงานและเช่ือมโยงกนัได้เช่น ด้านเงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา

เพ่ือการวิจยั พฒันาและวิศวกรรม  ด้านมาตรฐานการทดสอบคณุภาพ การฝึกอบรมด้านระบบคณุภาพ ISO 
9000  ด้านการเสาะหาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การลงทนุทางเทคโนโลยี  และการวิจยัร่วมเป็นต้น 

 

4. รูปแบบการให้บริการ 
4.1  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.1.1 เข้าเย่ียมโรงงานเพ่ือวินิจฉยัปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพฒันาธุรกิจ ซึง่เน้นด้านเทคโนโลยีและ
การจดัการ  กระบวนการผลติ  การควบคมุคณุภาพ การปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ โดยท่ีปรึกษา
เทคโนโลยี (ITA) ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

4.1.2 ตดิตอ่สรรหาผู้ เช่ียวชาญเทคนิคตามความต้องการของลกูค้า 
4.1.3 ช่วยประสานงานในการตดิตอ่ผู้ เช่ียวชาญและเจรจาตกลงวา่จ้างในการดําเนินโครงการ 
4.1.4 ช่วยตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้ เช่ียวชาญ 
4.1.5 ช่วยประสานงานในการค้นหาข้อมลูเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลติ เคร่ืองจกัร เคร่ืองทดสอบ 

หน่วยงานท่ีให้บริการแก่ภาคอตุสาหกรรม 
4.1.6 จดัทําโครงการพิเศษเพ่ือตอบสนองความต้องการของอตุสาหกรรมเฉพาะเร่ืองท่ีจําเป็นเร่งดว่น 

4.2 จัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวชิาการ 

4.3 บริการข้อมูลอุตสาหกรรม 

4.4 เสาะหาเทคโนโลยีจากทัง้ในและต่างประเทศ 

4.5 บริการจับคู่เจรจาธุรกจิและเทคโนโลยี 

4.6 เช่ือมโยงสู่หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม 
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5. คุณสมบัตขิองบริษัท/องค์กรที่สามารถขอรับบริการ 
5.1 เป็นธุรกิจตามกฎหมายไทย  เช่น บริษัท   ห้างหุ้นสว่นจํากดั   สหกรณ์การเกษตร   ร้านค้า      หรือกลุม่การ

ผลติตา่งๆ  ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  และมีคนไทยเป็นผู้ ถือหุ้นไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 51 
5.2 เป็นอตุสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยมีเงินทนุจด

ทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท    
5.3 เป็นบริษัทซึง่มีความพร้อมทางด้านบคุลากร การเงิน และการจดัการระดบัหนึง่ท่ีจะดําเนินโครงการ 

ปรับปรุงหรือพฒันาเทคโนโลยีการผลติ 
5.4 มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีการผลติ 

6.   เงื่อนไขการสนับสนุนด้านการเงนิ 
6.1  วงเงนิสนับสนุน 

เพ่ือกระตุ้นและผลกัดนัให้ภาคอตุสาหกรรม ได้ใช้บคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของ
ผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิคอยา่งมีประสทิธิภาพ  สวทช. จงึได้จดัสรรงบประมาณสําหรับโปรแกรม ITAP เพ่ือ
สนบัสนนุบริษัทอตุสาหกรรม สําหรับคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการใช้ผู้ เช่ียวชาญได้ 2 กรณี คือ 
6.1.1   การเข้าไปศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น 
 สวทช. ให้การสนบัสนนุคา่ตอบแทนไม่เกิน 2 วนัตอ่กรณี ในอตัรา 3,000 บาทตอ่วนั แก่ผู้ เช่ียวชาญ

โดยตรงหลงัจากได้รับรายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น 
6.1.2   การเข้าไปจัดทาํโครงการแก้ไขปัญหา การปรับปรุง หรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
 สวทช. ให้การสนับสนุนไม่เกนิร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในโครงการ หรือไม่เกนิ 

วงเงิน 400,000 บาทต่อโครงการ โดยเป็นการสนับสนุนเงินย้อนหลัง (ดูรายละเอียดตามข้อ 9)   
ทัง้นี ้เพ่ือจดุมุ่งหมายให้ภาคเอกชนได้มีสว่นร่วมลงทนุในการพฒันาเทคโนโลยีการผลติของตนเองด้วย 
โดยอัตรานีจ้ะพจิารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
-  ฐานะทางการเงินของบริษัท 
-  ความร่วมมือของบริษัทในการดําเนินโครงการร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ 
-  ความสามารถในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ โดยการให้มี 
 ผู้ เช่ียวชาญไทยเข้าร่วมในโครงการด้วย 
-  ความสําเร็จของโครงการ 
หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ ITAP  เป็นเพียงผู้บริหารจัดการโครงการในภาพรวมเท่านัน้ 
   ไม่มีส่วนในการรับ-จ่ายเงนิ หรือเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมอ่ืนใด จากบริษัท 
   และผู้เช่ียวชาญ  ระหว่างการดาํเนินโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

6.2   ผู้เช่ียวชาญและทมีงาน ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท   
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6.3 ประเภทของค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน 
6.3.1 หมวดค่าตอบแทน 

6.3.1.1   ผู้เช่ียวชาญอาสาจากต่างประเทศ 
คา่เบีย้เลีย้งและคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ของผู้ เช่ียวชาญไม่เกิน 1,200 บาทตอ่วนั โดยใช้หลกัฐาน
ใบเสร็จรับเงินของบริษัท หรือแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินของ สวทช. ตามความเหมาะสม 

6.3.1.2   ผู้เช่ียวชาญในประเทศจากภาครัฐ 
คํานวณได้ 2 วิธี ขึน้อยูก่บัดจุพินิจร่วมกนัระหวา่ง ITAP ผู้ เช่ียวชาญ และบริษัท คือ  
วิธีท่ี 1    คดิเป็นคน-วนั (man-day) ท่ีทํางานจริง โดย 

หวัหน้าโครงการท่ีมีประสบการณ์สงู คดิ 10,000 บาท ตอ่วนั  
ผู้ เช่ียวชาญร่วมในโครงการคดิ 8,000 หรือ 6,000 บาท ตอ่วนัตามประสบการณ์ 

วิธีท่ี 2  คดิตามสตูร 
อตัราคา่ตอบแทน = A x B x C x D 
A = อตัราเงินเดือนปกตขิองผู้ เช่ียวชาญ 
B = สดัสว่นการเข้าร่วมในโครงการตอ่เดือน เช่น 0.25, 0.50, 1.00  เป็นต้น 
C = จํานวนเดือนของโครงการ 
D = ตวัคณูซึง่มีคา่อยูใ่นช่วง 1.5 – 2.5 โดยพิจารณาตามคณุวฒิุ 
  และประสบการณ์ของผู้ เช่ียวชาญ 

6.3.1.3   ผู้เช่ียวชาญจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศ 
คา่ตอบแทนสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัการเจรจาตกลงระหวา่งบริษัท  กบัผู้ เช่ียวชาญโดยอาจใช้อตัรา
ในข้อ 2 เป็นแนวทางการคํานวณ  หรืออตัราปกตท่ีิผู้ เช่ียวชาญกําหนดไว้และ สวทช. ได้พิจารณา
เห็นชอบตามความเหมาะสม 

6.3.1.4   บุคลากรทางเทคนิคผู้เข้าร่วมในโครงการ   แตย่งัไม่เป็นผู้ เช่ียวชาญ เช่น นกัวจิยั นกัวชิาการ 
ช่างเทคนิค เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ในห้องปฏิบตักิาร เป็นต้น จะได้รับคา่ตอบแทนในการเข้าร่วม
โครงการเช่นเดียวกบัข้อ 2 แตใ่ห้ใช้ตวัคณู D = 1.15-1.50   สําหรับนกัศกึษาให้คํานวณอตัรา     
เงินเดือนตามวฒิุสดุท้ายท่ีจบการศกึษา และนกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาปริญญาตรีตัง้แตปี่ท่ี 3 ขึน้ไป
ให้ใช้อตัราเงินเดือนขัน้ต้นของระดบั ปวส. 

6.3.2 หมวดค่าเดนิทางโดยยานพาหนะประจาํทาง 
- คา่เคร่ืองบินระหวา่งประเทศให้ใช้อตัราชัน้ประหยดั (Economy Class)  สําหรับการเดนิทาง     ไป-

กลบั  พร้อมทัง้แนบใบเสร็จและตัว๋เคร่ืองบิน และคา่ธรรมเนียมสนามบินในการเบิกจ่าย 
- คา่โดยสารยานพาหนะประจําทางอ่ืน ๆ ให้แนบตัว๋เดนิทางในการเบิกจ่าย 

      6.3.3    หมวดค่าที่พักของผู้เช่ียวชาญ   สามารถเบิกได้ในอตัราไม่เกิน  1,600 บาทตอ่วนั หากพกั  
โรงแรมให้แนบโฟลิโอ (Folio) ด้วย 
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      6.3.4 หมวดค่าจ้างในการวเิคราะห์และทดสอบที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
      6.3.5  หมวดค่าวัสดุที่เก่ียวข้องกับโครงการและอยู่ในดุลยพนิิจของ สวทช. จะต้องเป็นความจริง 
โดยค่าวัสดุทดลองต้องไม่มีมูลค่าใดๆ หลังจากการทดลอง 

   6.3.6  ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายงานในด้านโยธา เช่น ค่าทาํถนน ค่าทาํสะพาน ค่าถมดนิ เป็นต้น 
      6.3.7  หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการและอยู่ในดุลยพนิิจของ สวทช.    เช่น คา่ตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบ   คา่สืบค้นข้อมลู  คา่จดัทํารายงาน  เป็นต้น และไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซือ้
เทคโนโลยี 
      6.3.8  ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ ต้องมีหลักฐานการหกัภาษี ณ ที่จ่ายอย่างถูกต้องจากทางบริษัท 
      6.3.9  ค่าใช้จ่ายทุกหมวดต้องเป็นไปตามข้อเสนอโครงการไม่สามารถ ข้ามหมวดได้ หากมีความ
ประสงค์จะเปล่ียนแปลง ต้องขออนุมัตก่ิอนสิน้สุดโครงการ ทัง้นี ้ITAP ขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณา
อนุมัตกิารเปล่ียนแปลง 

7.    การขออนุมัตวิงเงนิสนับสนุนเพื่อเร่ิมต้นโครงการ 

 บริษัทจะสามารถเร่ิมต้นดาํเนินโครงการได้ ต้องได้รับอนุมัตใิห้เร่ิมต้นดาํเนินโครงการจาก ITAP 
สวทช. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

บริษัทต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีม้ายงัสํานกังานฯ 
7.1   ใบสมคัรขอรับบริการ ITAP  (F-CO-ITAP-02 หรือ F-CO-ITAP-03) 
7.2    แบบคําขอรับการสนบัสนนุด้านการเงินของโครงการ (F-CO-ITAP-09) 
7.3    เอกสารประวตัผิู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิค (F-CO-ITAP-08) 
7.4 ข้อเสนอโครงการหรือแผนงานของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเข้าวินิจฉยัปัญหาและดําเนินการแก้ไข รวมทัง้การปรับปรุง

เทคโนโลยีให้กบับริษัท  (โปรดดรููปแบบท่ีกําหนดไว้ในข้อ 10) 
7.5  สญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงในการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญ    โดยอาจจะใช้แบบฟอร์มบนัทกึข้อตกลงของ สวทช. 

(F-CO-ITAP-06) 
7.6   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนการค้า ท่ีมีอายไุม่เกิน 1 เดือน  ซึง่ระบช่ืุอผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  
7.7  สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

8. ระยะเวลาของโครงการ   
1 - 12  เดือน   หากเป็นโครงการระยะยาวอาจถึง 24 เดือน 

9.  การขอเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนย้อนหลังของ ITAP 

 ในกรณีท่ี สวทช.  ได้พิจารณาในหลกัการท่ีจะให้การสนบัสนนุด้านการเงินแก่บริษัทในการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญ   
เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาโดยที่บริษัทจะต้องออกค่าใช้จ่ายทัง้หมดไปก่อน และหลงัจากจบโครงการแล้ว บริษัทจะต้อง
จดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้มาให้สํานกังานฯ เพ่ือทําเร่ืองเบิกจา่ยเงินสนบัสนนุตอ่ไป 
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9.1 แบบคําขอเบิกเงินสนบัสนนุโครงการ  (F-CO-ITAP-17) 
9.2 สรุปรายงานผลการปฏิบตังิานของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการสนบัสนนุของ ITAP (โปรดดู

รูปแบบท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11) 
9.3 แบบประเมินผลโครงการโดยบริษัท  (F-CO-ITAP-16) 
9.4 สรุปรายงานคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในโครงการ  ซึง่อาจรวมอยูใ่นเอกสารหมายเลข 2 
9.5 สาํเนาใบเสร็จรับเงนิในการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในโครงการตามหลักเกณฑ์ของ

โปรแกรม ITAP โดยให้ “รับรองสาํเนาถูกต้อง” และลายเซ็นกาํกับของผู้มีอาํนาจของบริษัทพร้อม
ทัง้ประทบัตราของบริษัททกุหน้า และ ITAP ขอสงวนสิทธ์ิในการให้เบกิจ่าย เฉพาะใบเสร็จรับเงนิที่
อยู่ในระยะเวลาของโครงการเท่านัน้ 

9.6 เอกสารของบริษัทข้างลา่งนี ้  ซึง่ทกุฉบบัต้องประทบัตราบริษัทและมีข้อความ “รับรองสําเนาถกูต้อง” พร้อม
ลายเซ็นกํากบัของผู้ มีอํานาจของบริษัท 

- สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีมีอายไุม่เกิน 1 เดือน  
- ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มของกรมสรรพากร(ภ.พ.20) 

10.  รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการของ  ITAP โดยผู้เช่ียวชาญ 
 ข้อเสนอโครงการ ควรจะอยูร่ะหวา่ง 5-10 หน้า และประกอบด้วยเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

10.1  หน้าปก  ประกอบด้วย : 
- ช่ือโครงการ (ไทย/องักฤษ) 
- ช่ือผู้ เช่ียวชาญ/ตําแหน่ง/ท่ีทํางาน/โทรศพัท์/โทรสาร 
- ช่ือบริษัทท่ีจะรับข้อเสนอโครงการ/ท่ีตัง้/โทรศพัท์/โทรสาร 
- ระยะเวลาของโครงการ (วนัท่ีเร่ิมต้น/วนัท่ีจบโครงการ) 
- งบประมาณโครงการ 

10.2 ปัญหาและข้อมูลเบือ้งต้น   
 ชีแ้จงปัญหาและข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัทท่ีมีความจําเป็นและต้องการการปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ เช่ียวชาญ 
10.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ   
 ประมาณ 2 - 5 บรรทดั โดยระบใุห้ชดัเจนวา่จะนําไปแก้ปัญหาอะไร หรือเปา้หมายท่ีต้องการในการ

ปรับปรุงหรือพฒันาเทคโนโลยีในการผลติ   โดยควรจะระบเุป็นปริมาณหรือตวัเลขด้วย 
10.4 วธีิที่จะใช้ในโครงการและแผนการดาํเนินงาน     เป็นสว่นท่ีสําคญัซึง่จะต้องระบถุึง 

- ขอบขา่ยและวธีิการปฏิบตังิาน เช่น  วิธีการปรับปรุงหรือพฒันาผลติภณัฑ์ การวิเคราะห์และตรวจสอบ
คณุภาพ  การศกึษาทดลอง  การปรับปรุงกระบวนการผลติ  และการฝึกอบรมพนกังานทางวิชาการ เป็น
ต้น 

- ตารางเวลาแผนการปฏิบตังิานและของผู้ เช่ียวชาญ  ตามขอบขา่ยของกิจกรรมท่ีระบไุว้ 



โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

https://itap.nstda.or.th       Email: itap@nstda.or.th 

G-CO-ITAP-06   Rev. 0  Page 9 of 9 

10.5 อุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวก ระบเุคร่ืองมือ อปุกรณ์ และสถานท่ี ซึง่ผู้ เช่ียวชาญมีความจําเป็นท่ี
ต้องใช้ และต้องการให้บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ก่อนการเข้าปฏิบตังิาน  

10.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ของสถาบนัท่ีผู้ เช่ียวชาญสงักดัอยูแ่ละมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ในการปฏิบตังิาน 
10.7 รายละเอียดการประเมนิค่าใช้จ่ายในโครงการ   สวทช.  จะสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในหมวดตา่ง ๆ 

ตามท่ีระบไุว้ในหลกัเกณฑ์ข้อ 6.3 
10.8 คณะผู้เช่ียวชาญ  แสดงรายช่ือผู้ เช่ียวชาญและผู้ เข้าร่วมปฏิบตังิานโดยแจ้งช่ือ ตําแหน่ง ท่ีทํางาน 

โทรศพัท์ โทรสาร Email และความชํานาญของทกุทา่น พร้อมทัง้แนบประวตักิารทํางานของแตล่ะทา่นด้วย 
โดยเฉพาะหวัหน้าโครงการให้ใช้แบบฟอร์มของ สวทช.   (F-CO-ITAP-08) 

10.9 เอกสารหรือกรณีอ้างอิง  (ถ้ามี) 

11.   รูปแบบรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของผู้เช่ียวชาญของโครงการ  
 ประกอบด้วย 

11.1 หน้าปก    (เหมือนในรูปแบบข้อเสนอโครงการ)  ข้อ 10.1 
11.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย    ซึง่ระบไุว้ในข้อเสนอของโครงการ 
11.3 ผลสาํเร็จที่ได้รับจากการดาํเนินงาน 
11.4 สรุปผลการดาํเนินงาน   ประกอบด้วย 

- บทสรุปผู้บริหาร หรือบทคดัยอ่ จํานวน 1 หน้า 
- กิจกรรมท่ีได้ดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบกบัข้อเสนอโครงการ 
- รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
- ตวัเลขและข้อมลู (Data) ของผลการปฏิบตังิาน 
- ปัญหาและอปุสรรคของการดําเนินงาน 
- สรุปรายงานคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในโครงการตามรายการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.3 
- บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

12. บริษัทที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนในโปรแกรม ITAP 
 โปรดตดิตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเตมิและใบสมคัรได้ท่ี : 

 
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (ITAP) 
สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
111 อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง   
อาํเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1360-1389   โทรสาร: 0-2564-7082, 0-2564-7003 
Web site:  https://itap.nstda.or.th          E-mail:  itap@nstda.or.th  







         กองทนุพฒันาเอสเอ็มอตีามแนวประชารัฐ 

กระทรวงอตุสาหกรรม

1 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัตผิู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเช่ือ 

หลักเกณฑ ์

รายการ หลกัเกณฑ ์
1) กรอบวงเงินรวม

ของแต่ละจังหวัด
-0เป็นไปตามการจัดสรรของคณะกรรมการบริหาร

2) ประเภทธุรกิจ
ที่สนับสนุน

-0เป็นประเภทธุรกิจที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจ าส่วนกลาง/ประจ าจังหวัด ก าหนดหรือคัดเลือก

3) การคัดเลือกเอสเอ็มอี
เข้าโครงการ

-0เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจ าส่วนกลาง/ประจ าจังหวัด0โดยพิจารณาเอสเอ็มอีที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
ของโครงการ และคัดเลือกพร้อมจัดเรียงตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง
ตามผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัด เ พ่ือเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ

4) วงเงินสินเชื่อต่อราย -0สูงสุดไม่เกิน 10.0 ล้านบาท
โดยก าหนดให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3.0 ล้านบาทต่อราย มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของวงเงินรวมของจังหวัดที่ ได้รับจัดสรร และวงเงินที่ เกิน 3.0
ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ต้องเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์
ในล าดับสูงของจังหวัด

5) ประเภทสินเชื่อและ
ระยะเวลาการให้กู้ยืม

-0เงินกูส้ินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
-0ปลอดช าระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปี 
ทั้งนี ้ให้พิจารณาตามความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้

6) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ -0อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงให้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารก าหนด

7) ค่าธรรมเนียมการกู้ -0ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน

8) หลักประกัน -0พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นส าคัญ โดยมีการผ่อนปรนหลักประกัน
ดังนี้
1. กรณีวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท

1.1 ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากสินเชื่อ ค้ าประกันเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

1.2 หากน าเงินของกองทุนไปลงทุนในเครื่องจักร ให้จดทะเบียน เป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจเฉพาะเครื่องจักรเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

2. กรณีวงเงินเกิน 3.0 แต่ไม่เกิน 10.0 ล้านบาท
2.10ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ผู้ได้รับ

ประโยชน์จากสินเชื่อ ค้ าประกันเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
2.20กรณีการน าเงินของกองทุนไปลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เครื่องจักร 

ที่สถานประกอบการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ ด าเนินการดังนี้ 
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รายการ หลกัเกณฑ ์
2.2.10กรณีที่ดินที่ตั้งของหลักประกันปลอดภาระจ านอง ให้จดจ านอง   

 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และ/หรือ จดจ านองเครื่องจักร 
 ที่กองทุนให้สินเชื่อ เต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

หากมีข้อจ ากัดทางกฎหมายไม่สามารถด า เนินการ 
จดจ านองได้ ให้จดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะ
เครื่องจักรเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ

2.2.20กรณีที่ดินที่ตั้ งของหลักประกันติดจ านองเป็นประกันหนี้ 
กับสถาบันการ เงิน / เจ้ าหนี้ อ่ืน  ต้ อง ได้ รั บความยินยอม 
จากผู้รับจ านอง และให้จ านองที่ดินล าดับสองพร้อมกับสิ่งปลูก
สร้าง และ/หรือจดจ านองเครื่องจักร ที่กองทุนให้สินเชื่อ 
เต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ 

หากมีข้อจ ากัดทางกฎหมายไม่สามารถด า เนินการ 
จดจ านองได้ ให้จดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะ
เครื่องจักร เต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ

2.2.30หากไม่สามารถด าเนินการตามข้อ02.2.10หรือ0ข้อ02.2.2 
ได้ให้ใช้หลักประกันเฉพาะ ข้อ 2.1  

2.30กรณีการน าเงินของกองทุนไปลงทุนในสิ่ งปลูกสร้าง และ/หรือ 
เครื่องจักร ที่สถานประกอบการที่เป็นสัญญาเช่า ต้องมีระยะเวลาเช่า 
ที่เหลืออยู่เกินกว่าระยะเวลากู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ให้จดทะเบียน 
เป็นหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะเครื่องจักรเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  

หากมีข้อจ ากัดทางกฎหมายไม่สามารถด า เนินการ 
จดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ให้ใช้หลักประกันเฉพาะ 
ข้อ 2.1  

โดยในทุกกรณีให้ถือเป็นหลักประกันเสริม และไม่ต้องประเมินราคาหลักประกัน 
9) อ่ืน ๆ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
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ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

1. เป็นเอสเอ็มอีท่ีมีศักยภาพ และมีขนาดของกิจการ ดังนี้  
1.1) กิจการประเภท การผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ท่ีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีจ านวน 

การจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมท่ีดิน ไม่เกินสองร้อยล้านบาท 
1.2) กิจการประเภท การค้าปลีก หรือการค้าส่ง ท่ีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีจ านวนการ

จ้างงาน ไม่เกินห้าสิบคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมท่ีดิน ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท 

2. เป็นเอสเอ็มอีท่ีเป็นนิติบุคคลไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 

3. เป็นเอสเอ็มอีท่ีประกอบธุรกิจในกลุ่ม 
3.1) กลุ่มธุรกิจ (Sector หรือ Cluster) ท่ีเป็นกลุ่ม 10 S-Curve หรือ ท่ีเชื่อมโยงและจะพัฒนา

ไปสู่กลุ่ม 10 S-Curve หรือ 
3.2) ธุรกิจท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจ าจังหวัดก าหนด 
ท้ังนี้ ธุรกิจท่ีไม่เข้าข่ายในการให้การสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 

4. เป็นเอสเอ็มอีท่ีจะใช้เงินทุนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการ/สินค้า/บริการ ให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น เช่น การรับรองมาตรฐาน การน านวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีหรือ ท่ีเกี่ยวกับ Digital 
เข้ามาใช้ในกิจการ เป็นต้น 

5. เป็นเอสเอ็มอีท่ีเคย หรือ อยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชนท่ีมีลักษณะเป็นการ
บ่มเพาะธุรกิจใหม่ หรือ เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การจัดการ และการเงิน ท้ังใน
รูปกิจกรรมกลุ่ม หรือ การจัดท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือเฉพาะราย หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลในการ
ประกวดแนวคิด/แผนธุรกิจ หรือ SMEs ดีเด่นด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน 
พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ 

6. มีระบบบัญชีเดียว หรือ แจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว 

7. ไม่เป็น NPL หรือ ถูกด าเนินคดี ณ วันย่ืนขอเข้าโครงการ 

8. ไม่เคยปรับเงื่อนไขการช าระหนี้ หรือ ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาและมีประวัติ
การช าระหนี้ปกติ อย่างน้อย 12 งวด ก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ 
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9. ต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนท่ีได้ด าเนินการอยู่แล้ว ดังนี้ 
9.1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาด

ย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท 
9.2) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการด าเนินการตามมาตรการฟื้นฟู

กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท  
9.3) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย 

10. ยินยอมน าส่งข้อมูลทางบัญชีของกิจการและข้อมูลเครดิตให้กับกองทุน หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
กองทุนตามรอบบัญชีทุกปี ตลอดอายุการช าระคืนหนี้ 

11. หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2559

ในเดือนกันยายน 2559 ขยายตวัดีขึน้จากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายภาครัฐท่ียงัขยายตวั
ดีและเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัของเศรษฐกิจ ประกอบกบัมลูคา่การส่งออกปรับดีขึน้พร้อม
กนัหลายสินค้า จงึชว่ยชดเชยภาคการทอ่งเท่ียวท่ีเร่ิมได้รับผลจากการปราบปรามทวัร์ศนูย์
เหรียญ การลงทนุภาคเอกชนปรับดีขึน้บ้างในบางธุรกิจ สะท้อนจากการน าเข้าสินค้าทนุท่ี
เพิ่มขึน้ในอตุสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตวั แต่
ในอตัราท่ีชะลอลงบ้างเมื่อเทียบกบัชว่งท่ีผา่นมาตามการใช้จา่ยหมวดสินค้าไมค่งทน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนในอัตราท่ีชะลอลงบ้างเม่ือ
เทียบกับช่วงท่ีผ่านมา ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับปัจจยั
สนบัสนนุการบริโภคโดยรวมท่ียงัไม่เข้มแข็งนกั สะท้อนจากรายได้นอกภาคเกษตรกรรมท่ี
ทรงตวั ประกอบกบัความเช่ือมัน่ผู้บริโภคปรับลดลงบ้างจากเดือนก่อนท่ีได้ รับผลดีจากผล
ประชามติรับร่างรัฐธรรมนญูและตวัเลข GDP ในไตรมาสท่ีสองท่ีดีกว่าการคาดการณ์ของ
ตลาด ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.1 เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.5 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 19.3 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 3.5 YoY ซึ่งหาก
ไมร่วมการสง่ออกทองค า มลูคา่การส่งออกขยายตวัร้อยละ 3.9 YoY โดยเป็นการขยายตวั
ในหลายหมวดสินค้า ส่วนหนึ่งมาจากหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับผลดีจากการผลิต
สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ รวมทัง้หมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีผู้ผลิตขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับอุป
สงค์ท่ีเพิ่มขึน้ในหลายตลาดโดยเฉพาะ CLMV ยโุรป และสหรัฐฯ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผล
จากมูลค่าการส่งออกสินค้าท่ีหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนในอตัราท่ีลดลงตามทิศทาง
ราคาน า้มันดิบ  ทั ง้ นี  ้การส่ งออกท่ีทยอยปรับดีขึ น้สอดคล้องกับดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัร้อยละ 0.6 YoY โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ขยายตวัเล็กน้อยแตก่ลุม่ท่ีผลิตเพ่ือการสง่ออกขยายตวัดี

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมทรงตวัเม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อน แตมี่ทิศทางปรับ
ดีขึน้บ้างจากเดือนก่อนตามการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม สะท้อนจากการน าเข้าสินค้าทนุ
ท่ีเพิ่มขึน้ในอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก นอกจากนี ้การลงทุนในกลุ่มพลังงาน
ทดแทนยงัคงมีต่อเน่ือง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าท่ีได้รับผลดีจากนโยบายสนบัสนุนของ
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโดยรวมอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับเดือนก่อนเพราะแม้
ภาครัฐบาลมีการลงทุนต่อเน่ือง ซึ่งท าให้เกิดการก่อสร้างของภาคเอกชนตามมา แต่ใน
ขณะเดียวกนั ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตวัเน่ืองจากอปุสงค์ต ่าลงหลงัจากหมดมาตรการ
ภาครัฐ ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.1 YoY การจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 6.8 YoY

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวั
ดีตอ่เนื่องทัง้รายจ่ายประจ า
และรายจ่ายลงทนุ ด้าน
รายได้จดัเก็บของรัฐบาล
ขยายตวัจากรายได้ภาษีเป็น
ส าคญั

รายได้เกษตรกร
ขยายตวัจากการขยายตวัของ
ทัง้ผลผลติเนื่องจากปริมาณ
น า้ฝนท่ีเพิ่มขึน้เอือ้ตอ่การ
เพาะปลกู และราคาตามกลุม่
ไม้ยืนต้นเป็นส าคญั โดยราคา
ยางพารา

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า 
สว่นหนึง่มาจากหมวดสนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีได้รับผลดี
จากการผลติสมาร์ทโฟนรุ่น
ใหม ่รวมทัง้หมวด
เคร่ืองใช้ไฟฟา้
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 15.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 1.7 YoY ซึ่งหากไม่
รวมการน าเข้าทองค า มลูคา่การน าเข้าขยายตวัร้อยละ 0.3 จากการขยายตวัในหลายหมวด
สินค้า โดยหมวดสินค้าทุนขยายตัวตามการน าเข้าหม้อแปลงและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
สอดคล้องกบัการลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนท่ียงัมีอยู่ตอ่เน่ือง และการน าเข้าเคร่ืองจกัร
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีการส่งออกมีแนวโน้มปรับ ดีขึน้ 
เช่นเดียวกบัมูลค่าการน าเข้าหมวดวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางท่ีเพิ่มขึ น้ตามการผลิตสินค้า
ดงักลา่ว

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 12.4 YoY จากการขยายตวัของทัง้ผลผลิตและราคา โดย
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมกลับมาขยายตวัท่ีร้อยละ 4.0 YoY เน่ืองจากปริมาณน า้ฝนท่ี
เพิ่มขึน้เอือ้ต่อการเพาะปลูก ท าให้ผลผลิตข้าวนาปรังและผลไม้ปรับเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ยงั
ท าให้เกษตรกรเร่งเก็บเก่ียวพืชผลบางชนิด อาทิ ข้าวโพด และมนัส าปะหลงั เพ่ือลดโอกาสท่ี
ผลผลิตอาจเสียหายจากภาวะน า้ทว่มในระยะข้างหน้า ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมขยายตวั
ร้อยละ 8.0 YoY เม่ือเทียบกับระยะเดียวกนั ปีก่อนตามกลุ่มไม้ยืนต้นเป็นส าคญั โดยราคา
ยางพารามีทิศทางปรับดีขึน้ตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก ขณะท่ีราคาผลไม้ขยายตวัใน
อตัราท่ีชะลอลงเน่ืองจากผลผลิตขยายตวัดีขึน้ หลงัภาวะภยัแล้งคล่ีคลาย

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัดีตอ่เน่ืองทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน โดยเฉพาะใน
ส่วนของค่าตอบแทนบุคลากร และรายจ่ายโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน 
ตามล าดบั ด้านรายได้จดัเก็บของรัฐบาลขยายตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนตามรายได้ภาษี
เป็นส าคญั ซึง่สว่นหนึง่สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปรับดีขึน้ ขณะท่ีรายได้ท่ีมิใช่ภาษีหด
ตวัเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากผลของฐานสูง เน่ืองจากรัฐบาลเร่งจัดเก็บรายได้
เพิ่มเตมิจากรัฐวิสาหกิจบางแหง่ในชว่งดงักลา่ว

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตวัจากระยะเดียวกันปี
ก่อนในอัตราที่ชะลอลงบ้าง
เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา 
ตามการใ ช้ จ่ า ยในหมวด
สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค 
สอดคล้องกบัปัจจยัสนบัสนนุ
การบริโภคโดยรวมที่ยังไม่
เข้มแข็งนกั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2559





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย กันยายน ปี 2559

ในเดือนกันยายน ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 2.8 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 4.0 YoY ด้าน
การส่งออก ขยายตวัร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 14.4 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 38,182 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,240 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 15.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 28,837 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.4 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,306 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 6.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.0 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,739 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,431 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 25.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 17,195 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.2 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 17.2 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,114 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวั
ร้อยละ 14.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
15,643 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนกนัยายน ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กันยายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,240 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 15.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,926 ล้าน
บาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,431 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 25.4 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,360 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 191 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2559

8Analyst by ISIT

AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กันยายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
28,837 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,585 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 17,195 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 17.2 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,722 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 12,642 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกันยายน
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,306 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 1.0 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,451 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,114 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 14.1 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ
ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมลูค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 442 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,192 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2559

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114
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Article Title Design and Implementation of Automatic Wheat Mower Based on Smart 
Sensor Fed by a Photovoltaic

Author Hikmet Esen, Abdullah Kapicioglu and Onur Ozsolak
Year 2016
Abstract The biggest problems of our time are environmental pollution and the reduction of fossil 

fuel resources. In recent years, photovoltaic (PV) has started to be used efficiently in 
order to produce electrical energy from solar energy throughout the world. In this study, a 
wheat mover machine taking its energy with PV technology transformation from the sun 
was designed supported by smart sensors. The designed vehicle was tested in two 
wheat fields in Sivas in Turkey. It was seen that daily average sunshine rates were not 
lower than 700 Watt/m2 during the testing dates and time. The amounts of electrical 
charge used to mow 5 m2 and 50 m2 areas are obtained as 500 mAh and 3395 mAh, 
respectively. Also maximum power is calculated from used PV panel as 26.15 Watt 
during the day of the experiments. The range of solar radiation intensity is found 
4.5kWh/m2/day at the studied kWh which was $0.140 USD on the date of November 
2015. This system is 94.5% more economic than conventional mowers over an area of 
1000 m2.

Source https://www.hindawi.com/journals/ijp/2016/5410759/



ที่มา : บ้านเมือง

สยามคโูบตา้  รกุตลาดธรุกิจกอ่สรา้งไทยอยา่งต่อเน่ือง โดยไดพ้ฒันาและออกแบบ

รถขดุคโูบตา้ร ุน่ใหม่ U55 ขนาด 5 ตนั เพ่ือการท างานไดอ้ยา่งคล่องตวัในพ้ืนท่ีจ ากดัและ

เขตชมุชนเมือง พรอ้มอปุกรณต่์อพ่วงส าหรบัรถขดุ เพ่ือรองรบัการท างานท่ีหลากหลาย

มากยิง่ขึ้น

1309/11/2016

นายสมบรูณ ์จินตนาผล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ผูจ้ัดการทัว่ไป สายงานขายและบริการ  บริษทั

สยาม   คโูบตา้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั เปิดเผยว่า หลงัจากปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดห้ันมารกุตลาดธรุกิจก่อสรา้งใน

ประเทศไทย ภายใตแ้นวคิด "รถขดุคโูบตา้ มืออาชีพเพื่องานกอ่สรา้ง"  เพื่อตอกย า้ความเป็นมืออาชีพทั้งในดา้น

สินคา้ บริการ อะไหล ่และสินเชื่อที่พรอ้มดแูลลกูคา้ ซ่ึงไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากผูใ้ชง้านรถขดุขนาดเล็ก

ในประเทศไทย จึงท าใหร้ถขดุคโูบตา้ครองต าแหน่งรถขดุขนาดเล็กยอดขายอันดับ 1 ทั้งในประเทศไทยและ

ตา่งประเทศอย่างตอ่เนือ่ง

สยามคโูบตา้ รกุตลาดธรุกิจกอ่สรา้งไทย
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ล่าสดุบริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัรถขดุคโูบตา้ ขนาด 5 ตนั ร ุ่นU55 และU55 (AC) ภายใตแ้นวคิดการตลาด 

"พ้ืนท่ีจ ากดั แต่ไม่จ ากดัขีดความสามารถ" เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาดภาคก่อสรา้ง ดว้ยการคิดคน้และ

พัฒนารถขดุขนาดเล็กภายใตเ้ทคโนโลยีการออกแบบ Zero-Tail-Swing ท่ีสามารถท างานอย่างไดอ้ย่าง

คลอ่งตวั หมดกงัวลเร่ืองพื้นท่ีจ ากดัในการท างาน ทัง้ยงัไดม้ีการพฒันาระบบไฮดรอลิก เพื่อการฉีดจ่ายน า้มนั

ท่ีแม่นย า และท างานอย่างราบร่ืนและรวดเร็วย่ิงขึ้น พรอ้มชดุช่วงล่างท่ีแข็งแกร่ง รองรั บการท างานท่ี

สมบกุสมบนัในภาคกอ่สรา้ง จึงท าใหร้ถขดุคโูบตา้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ เป็นเคร่ืองจักรท่ีมีส่วน

ช่วยขบัเคลื่อนการท างานภาคก่อสรา้งของไทย และยังเป็นหัวใจส าคัญท่ี ท าใหร้ถขดุคโูบตา้ครองใจลกูคา้มือ

อาชีพอย่างตอ่เนือ่ง

โดยมีการดแูลจากใจดว้ยบริการหลงัการขายท่ีครบครัน ไดแ้ก่ การรับประกนัสินคา้ 1 ปี หรือ 2,000 

ชัว่โมง การดแูลในระยะรับประกนั Beyond Service Checking (บริการตรวจเช็คฟรี 9 ครั้ง ภายใน 2 ปี) การ

ดแูลนอกระยะรับประกันดว้ยโครงการคโูบตา้ เซอรวิ์สแคร์ และมัน่ใจย่ิงกว่าดว้ยความพรอ้มของอะไหล่แท้

คณุภาพท่ีครบครันและครอบคลมุดว้ยผูแ้ทนจ าหนา่ย 160 แห่งทัว่ประเทศ จึงท าใหร้ถขดุคโูบตา้พรอ้มท่ีจะ

ท างานไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง

ในปีนี้ บริษทัฯ ยังคงมุ่งตอกย า้การเป็นผูน้  ารถขดุขนาดเล็กของประเทศไทย ดว้ยกลยุทธก์ารตลาดท่ี

รกัษาฐานลกูคา้เกา่และขยายตลาดไปยงักลุม่ลกูคา้ใหม ่ผา่นรปูแบบการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดในพ้ืนท่ี

เป้าหมายทัว่ประเทศ  เพ่ือน าเสนอประสิทธิภาพของรถขดุคโูบตา้ผ่านการทดลองใชง้านจริง รวมถึงสรา้ง

ความเชื่อมัน่ในบริการและอะไหลแ่ทข้องรถขดุคโูบตา้ พรอ้มทั้งโปรโมชัน่พิเศษดว้ยบริการสินเชื่อท่ีหลากหลาย 

จากสยามคโูบตา้ ลีสซ่ิง เพื่อสรา้งโอกาสใหล้กูคา้เป็นเจา้ของรถขดุคโูบตา้ไดง้า่ยขึน้
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อคัรราชทตูท่ีปรึกษา สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมริกาประจ าประเทศไทย 

(นายปีเตอร ์เฮยมอนด์) เขา้เยี่ยมคาราวะรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

(นายสวิุทย ์เมษินทรยี)์ เน่ืองในโอกาสเขา้รบัต าแหน่งใหม่ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 

2559 โดยสหรฐัฯ ม ุ่งมัน่สานต่อความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจการคา้การลงทนุกบั

ไทยเหมือนตลอด 183 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงไทยขอใหส้หรฐัฯ มองถึงโอกาสขยายการคา้

เพ่ิมเติมจากระดบัทวิภาคีส ู่ระดบัภมิูภาค โดยใชไ้ทยเป็นประตเูช่ือมกล ุ่มประเทศ 

CLMV เพ่ือสง่เสรมิผลประโยชนร์ะหว่างกนัในอนาคต

นายสวิุทย ์เมษินทรีย ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า การหารือครั้งนี ้

ไทยไดถ้่ายทอดนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เนน้การเดินหนา้ปฏิรปูประเทศ โดยเฉพาะการ

สรา้งความเขม้แข็งภายในประเทศภายใตก้ลไกประชารัฐ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและ

การศึกษา เพ่ือใหไ้ทยเป็นประเทศที่ขบัเคลื่อนโดยนวัตกรรม ซ่ึงสหรัฐฯ พรอ้มที่จะสนบัสนนุ

ไทยในการสรา้งความเขม้แข็งของประเทศตามนโยบายดงักล่าว ทั้งนี้ ยังไดต้อบรับค าเชิญ

ของสหรัฐฯ ในการกล่าวปาฐกถาเร่ืองนโยบายประเทศไทย 4.0 ใหแ้ก่นกัธรุกิจของสหรัฐฯ 

ซ่ึงจะเสริมสรา้งความเชือ่มัน่ของภาคเอกชนสหรฐัฯ ในการด าเนนิธรุกิจในไทย

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

สหรฐั – ไทยพรอ้มขบัเคล่ือนความรว่มมือรองรบั

เศรษฐกิจ 4.0
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นายสวุิทย์ กล่าวว่า สหรัฐฯ ไดเ้สนอใหท้ั้งสองฝ่ายจัดการประชมุคณะมนตรีภายใตก้รอบความตกลง

การคา้และการลงทนุไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) ในช่วงตน้ปี 2560 เพื่อส่งเสริมการคา้การลงทนุและแกไ้ขอปุสรรค

การคา้การลงทนุในประเด็นที่สองฝ่ายสนใจร่วมกัน อีกทั้ง สหรัฐฯ ไดช้ื่นชมความคืบหนา้ในการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามดา้นทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การแกไ้ขปรับปรงุกฎหมายและการบังคับใชก้ฎหมายอย่างมี

ประสทิธิภาพ และเพิ่มบคุคลากรผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบสทิธบิตัร เพื่อใหก้ารคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาของ

ไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มทั้งยินดีร่วมมือกับไทยในการติดตามความคืบหนา้การด าเนิน การตาม

แผนปฏิบัติการร่วมดา้นทรัพยส์ินทางปัญญา (IPR action plan) และจะมีการหารือผ่านทาง video conference ในช่วง

เดือนธันวาคม 2559 เพื่อผลักดันการด าเนินการใหร้ดุหนา้ต่อไป นอกจากนี้ สหรัฐฯ ไดเ้สนอที่จะจัด innovation 

Roadshow มายังประเทศไทย เพื่อขบัเคลื่อนความร่วมมือดา้นนวัตกรรมระหว่างกัน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายเห็นพอ้งที่จะจัด

ในชว่งท่ีมกีารจดังาน IP fair ของกรมทรัพยส์นิทางปัญญา ในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2560

นายสวุิทย์ กล่าวเสริมว่า ยังไดช้ี้แจงการด าเนินนโยบายส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic 

partnership) กับประเทศคู่คา้โดยเนน้ความร่วมมือในระดบัทวิภาคี รวมทั้งการด าเนินนโยบายส่งเสริมธุรกิจร ุ่นใหม ่

(start-up) ใหด้ าเนนิธรุกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยี โดยภาครัฐและเอกชนของทัง้สองฝ่ายพรอ้มร่วมมือสนับสนนุนกั

ธรุกิจร ุ่นใหมใ่นการด าเนนิธรุกิจ และสรา้งเครือขา่ยใหเ้ป็นรปูธรรมโดยเร็ว

ปัจจบุนั สหรัฐฯ เป็นคู่คา้อนัดบั 3 ของไทยรองจากจีนและญ่ีปุ่น มีมลูค่าการคา้เฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) 

ปีละ 35,560.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยระหว่างเดือน ม.ค. – ก.ย. 2559 มีมลูค่าการคา้รวม 949,942.9 ลา้น

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นรอ้ยละ 8.9ของมลูค่าการคา้รวมทัง้หมดของไทย สหรัฐฯ ถือเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญอันดบั

ที่ 1 ของไทย โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มลูค่า 18,299 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นรอ้ยละ 11.4 ของมลูค่าการ

ส่งออกทั้งหมด ขณะที่ไทยน าเขา้จากสหรัฐฯ มลูค่า 8,648.27 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นรอ้ยละ 6.07 ของการ

น าเขา้ทัง้หมด
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ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตลุาคม ปี 2559 3
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตลุาคม ปี 2559

ในเดือนตุลาคม 2559 ขยายตวัในอตัราชะลอลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่าย
ภาครัฐยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเท่ียวชะลอ
ตวัทัง้จากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศและนกัทอ่งเท่ียวไทย สง่ผลให้การบริโภคภาคเอกชนใน
หมวดท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการท่องเท่ียวแผ่วลงด้วย ส าหรับมูลคา่การส่งออกในเดือนนี ้
หดตวั แตก่ารส่งออกไปตลาดหลกัและสินค้าบางกลุ่มยงัอยู่ในทิศทางท่ีปรับดีขึน้ สะท้อน
จากการผลิตสินค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเพ่ือการสง่ออกและการน าเข้าวตัถดุิบและสินค้าขัน้
กลางท่ีขยายตวั ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนหดตวัจากการลงทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
และภาคการก่อสร้างท่ีหดตวัตอ่เน่ือง

ภาคการท่องเที่ยว ชะลอตวัทัง้จากจ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศและนกัท่องเท่ียวไทย 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปราบปรามทวัร์ผิดกฎหมายและการปรับขึน้คา่ธรรมเนียมการท า 
visa on arrival นอกจากนี ้การเดินทางของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีลดลงส่งผลให้ การบริโภค
ภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวดท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียว อาทิ โรงแรมและ
ภตัตาคาร การขนส่งผู้ โดยสาร และการใช้เชือ้เพลิงชะลอลงด้วย ส าหรับปัจจยัสนบัสนุน
การบริโภคโดยรวมยงัไมเ่ข้มแข็งนกั สะท้อนจากรายได้ภาคเกษตรกรรมท่ีแม้ขยายตวัได้แต่
ยงัอยู่ในระดบัต ่า โดยปริมาณผลผลิตขยายตวัได้โดยเฉพาะข้าวโพด ผลไม้ และปศสุตัว์ 
ขณะท่ีราคาหดตวัตามราคาข้าวหอมมะลิเป็นส าคญั สง่ผลให้ความเช่ือมัน่ของครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรมลดลง ส่วนรายได้และการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมทรงตวั ส่งผลให้
ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน
หน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 2.1 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 17.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 4.3 YoY ซึ่งหากไม่
รวมการส่งออกทองค า มูลค่าการส่งออกหดตวัร้อยละ 3.6 โดยเป็นการหดตวัในหลาย
หมวดสินค้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอปุสงค์ท่ียงัฟืน้ตวัไม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์
ไปกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางท่ีลดลงตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมทัง้การส่งออก
สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีได้รับผลกระทบจากวตัถดุิบขาดแคลนจากปัญหาภยัแล้งในช่วงก่อน
หน้า อย่างไรก็ดี การส่งออกไปตลาดหลกัและสินค้าบางกลุ่มยังอยู่ในทิศทาง ท่ีปรับดีขึน้ 
สอดคล้องกับการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออกท่ีขยายตัว สูงขึน้ 
โดยเฉพาะหมวดสินค้าแผงวงจรรวม (IC) และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวั
ดีตอ่เนื่องและเป็นแรง
ขบัเคลือ่นหลกัของเศรษฐกิจ 
ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลของ
มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัในหมวดวตัถดุิบและ
สนิค้าขัน้ การน าเข้าโลหะ
ขยายตวัสอดคล้องกบัการ
ผลติเหลก็และผลติภณัฑ์ที่
ขยายตวั รวมถึงการน าเข้า
แผงวงจรไฟฟา้และชิน้สว่น
และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟา้
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 7.4 จากระยะ
เดียวกนัปีก่อน ซึ่งหากไม่รวม การน าเข้าทองค า มูลคา่การน าเข้าขยายตวัร้อยละ 2.6 ตาม
การขยายตัวในหมวดวัตถุดิบและสินค้าขัน้กลาง โดยการน าเข้าเชือ้เพลิงขยายตัวตาม
ปริมาณน า้มันดิบสอดคล้องกับการผลิตปิโตรเลียมท่ีเพิ่มขึน้ และราคาน า้ มันดิบใน
ตลาดโลกท่ีกลับมาขยายตัวได้เป็นครัง้แรกตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2557 การน าเข้าโลหะ
ขยายตวัสอดคล้องกับการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีขยายตวั รวมถึงการน าเข้าแผงวงจร
ไฟฟ้าและชิน้สว่น และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สะท้อนแนวโน้มการส่งออกของสินค้าดงักล่าว
ท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม การน าเข้าสินค้าทนุหดตวัตามการน าเข้าหมวดอปุกรณ์โทรคมนาคม 
เน่ืองจากผลของฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อนท่ีมีการน าเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมเพ่ือ
เตรียมการลงทุน 4G การน าเข้าสินค้าทุนท่ีหดตวั ประกอบกับยอดจ าหน่ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์ และการก่อสร้างโดยรวมท่ีหดตวัต่อเน่ือง สะท้อนภาวะการลงทุนภาคเอกชน
โดยรวมท่ีสญัญาณการฟืน้ตวัยงัไม่ชดัเจน ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 1.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 0.7 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 4.6 YoY ขยายตวัต่อเน่ืองแต่ยังอยู่ในระดบัต ่า โดย
ปริมาณผลผลิตขยายตัวได้โดยเฉพาะข้าวโพด ผลไม้ และปศุสัตว์ โดยผลผลิตสินค้ า
เกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัท่ีร้อยละ 5.9 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 
1.2 YoY เมื่อเทียบกบัระยะเดียวกนั หดตวัจากราคาข้าวหอมมะลิเป็นส าคญั

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัดีตอ่เน่ืองและเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบกิจา่ยงบประมาณ โดยรายจ่ายประจ าขยายตวั
ตามการเพิ่มขึน้ของรายจ่ายเบีย้หวดับ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และรายจ่ายซือ้สินค้าและ
บริการ ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากโครงการก่อสร้างสถานศึกษาและโครงการ
คมนาคม

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตวัในหมวดที่เก่ียวข้อง
กบักิจกรรมการทอ่งเที่ยว

การส่งออกสินค้า
หดตัวในหลายหมวดสินค้า 
โดยเฉพาะการสง่ออกรถยนต์
ไปกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง  รวมทัง้ การส่งออก
สินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับ
ผลกระทบจากวัตถุดิบขาด
แคลนจากปัญหาภัยแ ล้ ง
ในช่วงก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน
การน าเข้าสินค้าทุนที่หดตัว 
ประกอบกับยอดจ าหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ และการ
ก่อส ร้ า ง โดยรวมที่ หดตัว
ตอ่เนื่อง

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตลุาคม ปี 2559





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนตุลาคม ปี 2559

ในเดือนตุลาคม ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยมีมลูค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 8.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.9 YoY ด้านการ
สง่ออก หดตวัร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 2.5 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 34,986 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,254 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 4.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 26,935 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.5 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 4,796 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 9.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 9.0 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,629 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,211 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 0.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 16,545 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.8 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.05 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 1,873 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
23.2 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
13,357 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนตลุาคม ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ตุลาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,254 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 4.9 YoY โดยสินค้าที่
มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,852 ล้าน
บาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,211 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 0.4 YoY โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และส่วนประกอบ 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,172 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 44 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนตลุาคม ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ตุลาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
26,935 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.5 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
กา รน า เ ข้ า สูงสุด ไ ด้ แก่  เ ค ร่ื อ งกั งหัน ไอพ่น  และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,381 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 16,545 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.05 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองพิมพ์ (เคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมกระดาษและสิง่พิมพ์) มีมลูคา่การสง่ออกอยู่
ที่ 2,822 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 10,390 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนตลุาคม ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนตุลาคม
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,796 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 9.0 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,424 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,873 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 23.2 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ
ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 356 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,923 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนตลุาคม ปี 2559

Analyst by ISIT
10

MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213
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Article Title Machine Improving Efficiency in OD Polishing Process of Seiko Instrument 
(Thailand) Company Limited

Author Ms. Chanikarn Chalermngam
Year 2011
Abstract The main purpose of this research is to study improvement in machine efficiency in OD 

Polishing process of Seiko Instrument (Thailand) Company Limited. Machine Efficiency 
was improved by shortening of process which result in reduction in production cost and 
environmental effects. Changes in process include (1) changing from 2 steps polishing 
to 1 step (2) changing polishing stone to code GC180 L 7V5S, (3) increasing polishing 
speed from 60 RPM to 70 RPM. Production cost was reduced by 51.18 percent from 
0.0015 Baht/piece to 0.00073 Baht/ piece , and Environment effect was reduced by 
49.87 percent.

Source http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19674.pdf

Research and Technology

Before-After



ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"ปลดัอตุสาหกรรม" รบัลกู "บ๊ิกต ู่" สัง่อตุฯจงัหวดัตรวจเขม้ 29 โรงงานถกู

รอ้งเรยีนซ ้าซาก พรอ้มเขม้ 4 พนัโรงงานตัง้รมิแม่น ้า ป้องกนัการกอ่มลพิษ

1319/12/2016

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวมอบนโยบายอตุสาหกรรมจังหวัด 

(อสจ.) ทัว่ประเทศกว่า 300 คน ว่า กระทรวงอตุสาหกรรมอยู่ระหว่างปรับโครงสรา้งเพ่ือให้ภารกิจ

สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาประเทศ 20 ปีของรัฐบาลและเดินหนา้ภาคอตุสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 

สอดคลอ้งกบันโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับบทบาทไปสู่การอ านวยความสะดวกมากกว่าก ากบัดแูล 

ขณะที่การก ากบัดแูลจะด าเนนิการเชิงป้องปรามมากกว่า 

ปลดัอตุฯสัง่ตรวจเขม้โรงงานถกูรอ้งเรียนซ ้าซาก ‟

„
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ส่วนกรณีท่ีพลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี สัง่การใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมเพ่ิม

ความเขม้งวดกับโรงงานท่ีถกูประชาชนรอ้งเรียนซ ้าซากนัน้ ล่าสดุไดด้ าเนินการตรวจสอบโรงงานท่ี

ถกูรอ้งเรียนซ า้ซากเสร็จแลว้ 29 โรงงาน รอ้งเรียนรวม 34 ครั้ง ในจ านวนนี้ใชอ้ านาจตามมาตรา 

37 ของพระราชบัญญัติโรงงานอตุสาหกรรมใหด้ าเนินการปรับปรงุแกไ้ข 2 โรงงาน ใชอ้ านาจปิด

โรงงานเพ่ือซ่อมแซม 4 โรงงาน และใชอ้ านาจปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมเพิกถอนใบอนญุาต รง .4

จ านวน 2 โรงงาน 

นอกจากนี้ ยังสัง่การใหเ้จา้หนา้ท่ี อสจ .ลงพ้ืนท่ีตรวจดรูายละเอียดโรงงานท่ีมีความเสี่ยงอย่าง

รวดเร็ว รวมถึงกลุ่มโรงงานท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้ ค ูคลอง ตา่ง ๆ ทัว่ประเทศรวม 4,000 โรงดว้ย โดย

ลงพ้ืนท่ีตรวจทกุวัน ลา่สดุตรวจไปแลว้ประมาณ 700 โรงงาน หลงัจากนัน้กระทรวงอตุสาหกรรมจะ

จดัท าสรปุรายงานการตรวจสอบโรงงานท่ีถกูรอ้งเรียนซ า้ซากสง่ใหน้ายกรฐัมนตรีรบัทราบก่อนสิ้นปี

นีต้อ่ไป

‟

„



1506/12/2016

นายวีรศกัด์ิ ศภุประเสรฐิ รองผ ูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

(สศอ.) แถลงดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม(MPI) เดือนสิงหาคม 2559 ว่า ขยายตวั

สงูสดุในรอบ 40 เดือนนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2556  โดยขยายตวัรอ้ยละ 3.1 

เป็นผลจากแนวโนม้การส่งออกท่ีปรบัตวัดีขึ้นและการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ

รฐับาล จากโครงการลงทนุภาครฐัและการท่องเท่ียว โดยกล ุ่มผลิตภณัฑส์ าคญัท่ี

ขยายตวัไดแ้ก ่เครือ่งปรบัอากาศ ช้ินสว่นอิเล็กทรอนิกส ์ผลิตภณัฑ์ยาง เหล็กและ

ผลิตภณัฑเ์หล็ก และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ส าหรับอตุสาหกรรมหลักที่ส าคัญ ซ่ึงคาดว่า การผลิตจะปรับตวัเพ่ิมขึ้นในช่วงไตร

มาสที่ 4 ปีนี ้ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า คาดว่า จะปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 12.58 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ขณะที่อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่า ปรับตัว

เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 4.96 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีที่ผ่านมา ส่วนอตุสาหกรรมอาหาร คาด

ว่า การผลิตจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 1-3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา จาก

ผลผลิตที่เพ่ิมมากขึน้

ที่มา : ส านกัขา่วไทย 

ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมเดือนส.ค.ขยายตวัสงูสดุใน

รอบ 40 เดือน
‟

„
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ดา้นการส่งออกสินคา้อตุสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2559  ไม่รวมทองค าแท่งเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 

12.2 โดยเป็นผลจากยอดส่งออกรถยนต ์แผนวงจรไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ ผลิตภณัฑย์าง เหล็ก 

เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ ์ขณะท่ีภาพรวมการส่งออกสินคา้อตุสาหกรรม 8 เดือนแรกปีนี้(ม.ค.ถึงส.ค.) 

ไมร่วมทองค าแท่ง หดตวัรอ้ยละ 2.0

ส่วนการน าเขา้สินคา้ทนุในเดือนสิงหาคม 2559 ไม่รวมการน าเขา้เคร่ืองบิน รถไฟ การน าเขา้สินคา้

ทนุกลับมาขยายตวัรอ้ยละ 2.6 ตามการน าเขา้เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ ดา้นการน าเขา้สินคา้วัตถดุิบและกึ่งส าเร็จรปู ไม่รวมทองค าแท่ง ขยายตัวรอ้ยละ 6.2 

จากการน าเขา้อปุกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคมีภณัฑ ์และผา้ผืน ส่วนภาพรวมการน าเขา้ 8 

เดือนแรกปีนี ้(ม.ค.ถึงส.ค.) การน าเขา้สินคา้ทนุหดตวัรอ้ยละ 5.2 สินคา้วัตถดุิบ ไม่รวมทองค าหดตวั

รอ้ยละ 5.4 -ส านกัขา่วไทย

‟

„
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน ตามมูลคา่การส่งออก
สินค้าท่ีขยายตวัสูง สอดคล้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและการน าเข้า
วตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางโดยเฉพาะชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้การใช้จ่ายอปุโภค
และลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเน่ืองและยังคงเป็น แรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบจากการหดตัวของจ านวนนักท่องเ ท่ียว
ตา่งประเทศและการชะลอตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวไทย ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลง เป็นเดือนท่ีสองและการลงทนุภาคเอกชนยงัคงหดตวั

ภาคการท่องเที่ยว ตา่งประเทศหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน และเม่ือปรับฤดูกาลแล้ว
ลดลงจากเดือนก่อนโดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจีนและมาเลเซีย ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประเทศยโุรป รัสเซีย และสหรัฐฯ ยงัขยายตวัดีตอ่เน่ือง ส าหรับการท่องเท่ียวในประเทศยงั
ชะลอตัว สอดคล้องกลับการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ส่งผล ให้การบริโภค
ภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสอง ทัง้นี  ้ปัจจยั
สนบัสนุนการบริโภคโดยรวมยงัไม่เข้มแข็งนกั สะท้อนจากก าลงัซือ้ของครัวเรือนนอกภาค
เกษตรกรรมท่ีลดลงโดยเฉพาะภาคการค้า ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน 
(PCI) หดตวัร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 10.1 YoY
หลงัจากหดตวัร้อยละ 4.3 ในเดือนก่อน จาก 1) ฐานท่ีต ่าในปีก่อนหน้า 2) ปัจจยัชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสินค้าเกษตรของจีน รวมทัง้มี การส่งออกแท่นขุดเจาะน า้มันมูลค่า
ค่อนข้างสูงไปบราซิล 3) อุปสงค์ต่างประเทศในหลายสินค้าปรับดีขึน้ต่อเน่ือง อาทิ 
แผงวงจรรวม (IC) สอดคล้องกับการขยายก าลงัการผลิตในช่วงก่อนหน้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ขยายตัวตามการส่งออกแผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปสหรัฐฯ หลัง
ผู้ประกอบการจากจีนย้ายฐานการผลิตมาไทย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขยายตวัตามการ
ส่งออก printer ไปสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น และชิน้ส่วน compressor ไปจีน และ 4) สินค้าท่ี
ราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบซึ่งเคยหดตวัอย่างต่อเน่ืองกลบัมาขยายตวัได้
ในเดือนนีท้ัง้ราคาและปริมาณ ทัง้นีก้ารผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตวัในหลายหมวด
สินค้าเชน่กนัซึง่สอดคล้องกบัภาคการสง่ออก

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ ยงัคงเป็น
แรงขบัเคลือ่นหลกัของ
เศรษฐกิจ

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัจากปัจจยัชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสนิค้า
เกษตรของจีน อปุสงค์
ตา่งประเทศในหลายสนิค้า
ปรับดีขึน้ และสนิค้าที่ราคา
สง่ออกเคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบกลบัมาขยายตวั

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัตามการขยายตวัใน
หมวดวตัถดุิบและสนิค้าขัน้
กลางเป็นหลกั
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากระยะ
เดียวกนัปีก่อน ตามการขยายตวัในหมวดวตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางเป็นหลกั โดยการน าเข้า
เชือ้เพลิงขยายตัวจากทัง้ปริมาณเน่ืองจากฐานท่ีต ่าในระยะเดียวกันปีก่อน และราคาท่ี
ขยายตวัตามราคาน า้มนัดิบ ส าหรับการน าเข้าโลหะขยายตวัสอดคล้องกับการผลิตเหล็ก
แผน่ส าเร็จรูปท่ีขยายตวั และการน าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัต่อเน่ืองสอดคล้องกบั
แนวโน้มการส่งออกของสินค้าดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การน าเข้าสินค้าทนุยงัคงหดตวัจาก
ผลของฐานท่ีอยู่ในระดบัสงูเน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อนมีการน าเข้าอปุกรณ์โทรคมนาคม
เพ่ือเตรียมการลงทนุ 4G

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมมีทิศทางปรับดีขึน้บ้าง แตย่งัคงหดตวัและกระจุกตวัอยู่ใน
บางธุรกิจ อาทิ พลงังานทดแทน ท่ีได้รับผลดีจากมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐ สะท้อน
จากการน าเข้าสินค้าทุนในหมวดพลังงานทดแทนท่ีเพิ่มขึน้และสินเช่ือในภาคดังกล่าวท่ี
ขยายตวั และธุรกิจภาคบริการ อาทิ ภาคการค้าและร้านอาหาร ตามยอดจ าหน่ายเคร่ืองท า
ความเย็นและพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างภาคบริการและขนส่งท่ีปรับดีขึ น้อย่างต่อเน่ือง 
ส าหรับการลงทนุภาคก่อสร้างปรับดีขึน้ตามยอดจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง สอดคล้องกบัอปุทาน
อสงัหาริมทรัพย์แนวราบท่ีปรับเพิ่มขึน้บ้างส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 1.3 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 7.1 YoY

รายได้เกษตรกร ยงัฟืน้ตวัไม่ทัว่ถึง โดยในเดือนนีก้ลบัมาหดตวัตามผลผลิตข้าวนาปีเป็น
ส าคัญ ส่วนหนึ่งจากการเล่ือนการเก็บเก่ียวไปเดือนหน้า ในขณะท่ีราคาสินค้ าเกษตร
ขยายตัวตามราคายางพารา ส่งผลให้ความเช่ือมั่นภาคครัวเรือนทัง้ในและนอกภาค
เกษตรกรรมยงัอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ดี การซือ้รถจกัรยานยนต์ยงัขยายตวัได้ จากก าลงัซือ้
ท่ีปรับดีขึน้ของเกษตรกรสวนยางพารา และรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ท่ีได้รับความนิยม
เพิ่มขึน้ โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 0.4 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตวัท่ีร้อยละ 
3.3 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวมเงินโอนขยายตวัทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทนุ และยงัคง
เป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจ ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายจ่ายประจ าขยายตัวตามรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบ ริการ 
ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตวัจากโครงการคมนาคมและค่าชดเชยอสงัหาริมทรัพย์ในการ
เวนคืนท่ีดินของกรมทางหลวงเป็นส าคญั ด้านรายได้จดัเก็บของรัฐบาลหดตวัจากรายได้ท่ี
มิใชภ่าษีเป็นส าคญั เน่ืองจากมีการเล่ือนน าสง่คา่ภาคหลวงปิโตรเลียมไปแล้วในเดือนก่อน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงเป็นเดือนที่สอง ทัง้นี ้
ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค
โดยรวมยัง ไม่ เ ข้มแข็ งนัก
สะท้อนจากก าลังซื อ้ ของ
ค รั ว เ รื อ น น อ ก ภ า ค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ล ด ล ง
โดยเฉพาะภาคการค้า

รายได้เกษตรกร
ยัง ฟื้นตัว ไม่ทั่วถึ ง  โดยใน
เดือนนี ก้ลับมาหดตัวตาม
ผลผลติข้าวนาปีเป็นส าคญั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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Machinery Intelligence Unit (MIU)
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http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2559

ใน เดื อนพฤศจิ ก ายน  ปี  255 9 ภาวะอุต สาหกร รม
เคร่ืองจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า 
ขยายตวัร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 1.3 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 19.3 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 29.5 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,946 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,865 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 13.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 27,652 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.8 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,429 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แลขยายตัวร้อยละ 
37.8 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 25,808 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,303 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 20,446 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 37.8 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,059 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวั
ร้อยละ 0.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
12,138 ล้านบาท

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,865 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 13.9 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน า เ ข้าสูงสุดในเดือนนี ไ้ ด้แก่  เค ร่ือง
บ ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
2,013 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,303 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ี ยว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,426 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 562 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,652 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 4.8 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน า เ ข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,046 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 20,446 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 37.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 7,444 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 7,206 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,429 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แล
ขยายตวัร้อยละ 37.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,960 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,059 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 0.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 517 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 4,369 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059
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Article Title Design and optimisation of the nozzle of an innovative high temperature solid 
particulate erosion testing system using finite element modelling

Author N.A.S. Smith,∗, A.T. Fry,  L.E. Crocker,  F. Cernuschi,  L. Lorenzoni, Materials 
Division, National Physical Laboratory, Hampton Road, TW11 0LW, Middlesex, UK
RSE SpA–Ricerca sul Sistema Energetico. Via Rubattino, 54. 20134 Milano. Italy

Year 2016
Abstract A new high temperature solid particulate erosion test system has been designed at the 

National Physical Laboratory to improve the quality of high temperature erosion tests. The 
new test system is designed to carry out experiments at temperatures up to 900 °C and 
particle velocities up to 300 ms-1.  This has been achieved through the careful design of 
the nozzle, balancing the gas flow, gas pressure and nozzle geometry to achieve the 
design goals. The nozzle design has been carried out using multi-physics Finite Element 
Modelling to analyse the gas flow and temperature.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009630031630755X

Research and Technology

Fig. Schematic 2D cross-section of the final nozzle design showing the air feeder cone



ที่มา : โลกวนันี ้ 1304/01/2017

ดร.พส ุโลหารชนุ อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ตลอดปี 2559 ท่ีผ่านมา 

กสอ. ไดส้่งเสริม สนบัสนนุ และพัฒนาผูป้ระกอบการ SMEs ในทกุระดบัผ่านกิจกรรมและการด าเนิน

โครงการดา้นตา่งๆ มาอย่างตอ่เนือ่ง จนสมารถสรา้งมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจไดก้ว่า 8,555 ลา้นบาท 

โดยมุง่เนน้การตดิอาวธุดว้ยการใชค้วามรู ้ความคิดสรา้งสรรค ์ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

เป็นตัวขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถเพ่ื อใหผู้ป้ระกอบการสามารถปรับตัวไดใ้ นยคุท่ี

สถานการณ ์ทางเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกนัภายใตก้รอบยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 

4.0 ยงัเร่งเดินหนา้ภาคอตุสาหกรรมด ้วยการปรับแก ้จัดระบบและปรับทิศทางเพ่ือใหผู้้ประกอบการ

สามารถประยกุตใ์ชโ้อกาสพรอ้มทั้งรับมือกับความทา้ทายท่ีก าลังจะมาถึงโดยขณะนี้สัญญาณการ

แขง่ขนัทางเศรษฐกิจบนโลกท่ีไร ้พรมแดนไดเ้กิดขึ้นแลว้ เมื่อทกุภาคส่วนมีความพรอ้มท่ีจะปรับธรุกิจ

ตามการเปลี่ ยนแปลงและความตอ้งการของตลาดโลกไดอ้ย่างเท่าทัน ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่ยากท่ีจะท าให ้

SMEs ไทยสามารถน าพาประเทศสูฐ่านะผูน้  าทางเศรษฐกิจตอ่ไปไดใ้นอนาคต

กสอ. จดังบ 830 ลา้นแจกของขวญั SMEs ปี 60‟

„
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ดร.พส ุกลา่วเพ่ิมเตมิว่า ในปี 2560 กสอ.ไดจ้ัดท าโครงการภายใตง้บประมาณกว่า 830 ลา้น

บาท รวมกว่า 35 โครงการ ท่ีเป็นเสมือนการจัดแพ็ กเกจของขวัญเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและ

เสริมสรา้งศักยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ในทกุมิติผ่านบริการและกิจกรรมเพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถในรปูแบบท่ีไม่มีค่าใช ้จ่ายโดยมีจดุประสงค์ ในการมอบโอกาสและผลักดันให้ผู้

ประกอบการสามารถหยิบยกกลยทุธ ์และบริการฟรีท่ีเป็นประโยชนต์า่งๆเหล่านี้ มาใชแ้ข่งขนับนเวที

การคา้ตามระดับขีดความสามารถ ซ่ึงไดร้วบรวมโครงการจากหน่วยงานภายใตก้ ากับของ กสอ .

จดัเป็นของขวัญในศักราชใหมใ่ห ้ผูป้ระกอบการใน 4 กลุม่  ไดแ้ก่

กลุ่ม Startup เป็นการสรา้งแรงผลักดันเพ่ือให ้ผูป้ระกอบการกลา้ท่ีจะเร่ิมตน้ธรุกิจ โดยเร่ิมจาก

โครงการเสริมสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ (NEC) โครงการสรา้งธรุกิจใหม่ (NBC) และโครงการสรา้ง

และพัฒนาผู ้ประกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรค ์และนวัตกรรม มีกิจกรรมไฮไลท ์ไดแ้ก่ กิจกรรม Plan 

to Biz ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ม้ีความพรอ้มในการจัดตัง้ธรุกิจไดแ้สดงวิสยัทัศนแ์ละน าเสนอแนวคิดหรือ

ผลงานการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จากความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีต่อแหล่งเงินทนุ เพ่ื อ

สนบัสนนุใหไ้ดร้ับเงินทนุในรปูแบบเงินใหเ้ปล่าสู่การจัดตัง้ธรุกิจอย่างมืออาชีพ และกิจกรรมเถา้แก่

นอ้ยเทคโนโลยี ท่ีใหบ้ริการการจัดสภาพแวดลอ้มและโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการประกอบธรุกิจ

ดิจิทัล- เทคโนโลยี อาทิ จัดพ้ืนท่ีส านักงานและเคร่ื องอ านวยความสะดวก การจัดฝึกอบรมขั้น

พ้ืนฐานในการประกอบธรุกิจ การใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิค กฎหมาย การตลาด การบริหารจัดการ

องคก์รและบคุลากร และอ่ืน ๆ  โดยในปี 2560 ตัง้เป้าพฒันาใหเ้กิดผู ้ประกอบการในกลุ่มดงักล่าวนี้

ไม ่ต า่กว่า 4,000 ราย ภายใตง้บประมาณกว่า 80 ลา้นบาท

กลุ่ม S-Curve และ Super Cluster  กสอ. จัดงบประมาณ 190 ลา้นบาทผ่าน 2 กิจกรรมหลกั โดย

บริการแรกเร่ิมตน้ดว้ยการมอบงบประมาณกว่า 70 ลา้นบาท ผ่านกิจกรรมเฟ้นหานักออกแบบ

ผลิตภณัฑท์างวิศวกรรมจากการเชื่อมโยงกบัสถาบันเครือขา่ยภายใตส้งักดั รวมทั้งดึงดดูนกัวิจัยที่มี 

ประสบการณ์มาร่วมพัฒนาเพ่ือให ้เกิดผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ตามดว้ยการจัดกิจกรรมพิเศษ

เพ่ือการรวมกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายและซเูปอรค์ลสัเตอร ์เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือในการพัฒนา

ธรุกิจ  รวมทั้งน าพาผูป้ระกอบการไปแสดงสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรมท่ี 2 อีกกว่า 

120 ลา้นบาท มุ่งส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการดา้นชิ้นส่วนอากาศยาน การแพทย์ ยานยนต ์ดิ จิทัล 

อิเล็กทรอนิกส ์และปิโตรเคมี ไปใชใ้นการพัฒนาบคุลากรและสถานประกอบการ อีกทั้งยังมุ่ งน ามา

สรา้งและพัฒนาหุ่นยนตแ์ละเคร่ืองจักร เพ่ือช่วยใหก้ระบวนการทางอตุสาหกรรมของผูป้ระกอบการ

ในกลุ่ มนี้เกิดประสิทธิภาพและความเข ้มแข็งมากขึ้น โดยทั้ง 2 กิจกรรมวางเป้าหมายใหเ้กิดผลส ั

มฤทธ์ิในการพฒันาประสิทธิภาพไม ่ต า่กว่า 430 กิจการ

‟

„
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กลุ่ม SMEs เป็นการส่งเสริมผู ้ประกอบการรายเดิมที่มีอยู่กว่า 2.7 ลา้นรายในแต่ละสาขา กสอ.ไดจ้ัดสรร

งบประมาณใหก้บักลุม่นีร้วมทัง้สิน้กว่า 390 ลา้นบาท โดยตัง้เป้าส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเ้กิดประสิทธิ 

ภาพในกระบวนการผลิตและต่อยอดถึงการส่งออกในระดบัต่างประเทศได ้โดยมีบริการรองรับผู ้ประกอบการ ใน

กลุม่นีฟ้รีกว่า 14 โครงการ เร่ิมตน้ดว้ยโครงการไฮไลทท์ี่ ประสบความส าเร็จในปี 2559 อย่างโครงการเอสเอ็มอี

สปริงอพั เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการที่มศีักยภาพแบบกา้วกระโดดในปี 2560 อีกประมาณ 345 ราย กิจกรรมการ

พัฒนาผู ้ประกอบการแฟชัน่และไลฟ์สไตลเ์พื่ อให้เกิดการสรา้งกิจการและผลิ ตภัณฑก์ว่า 50 ลา้นบาท ผ่าน

โครงการ Thai Touch Project โครงการ Fashion Next 2017 โครงการ TIFA เป็นตน้ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณอีก

กว่า 80 ลา้นบาท เพื่อใหผู้ป้ระกอบการที่มีความประสงคจ์ะพัฒนาประสิทธิ ภาพของผลิตภณัฑด์ว้ยการออกแบบ 

การสรา้งตราสนิคา้และการปรับปรงุบรรจภุณัฑ ์โดยยังต่อยอดการน าสินคา้ที่พั ฒนาแลว้เขา้สู่ระบบ e-commerce 

พรอ้มน าไปจดัแสดงและจ าหนา่ยทั ้งในและตา่งประเทศอีกดว้ย โดยโครงการทั้งหมดผู ้ประกอบการจะได้รับบริการ

โดยไม ่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้

กลุม่ OTOP และอตุสาหกรรมสรา้งสรรคเ์ชงิวฒันธรรม ส าหรับในกลุม่สดุทา้ยนี ้กสอ. มุง่จดักิจกรรมการยกระดบั

ผู ้ประกอบการใน 5 ภมูภิาค เพื่อสรา้งความคึกคกั เขม้แข็ง และความนา่ดงึดดูใจใหแ้ก่ เศรษฐกิจในระดบัชมุชน เร่ิม

ดว้ยการใหบ้ริการดา้นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอตุสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ไทยใน

วงเงินสงูสดุ 2 ลา้นบาท ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมใหว้ิสาหกิจชมุชนสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ ์และบรรจุภัณฑเ์พื่อ

สง่ออกสนิคา้โอทอปไปยงัตา่งประเทศ รวมถึงยงัมกีิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตในหลกัสตูรวิชาชีพทั้งในระยะ

สัน้และระยะยาวใหแ้ก่ผู ้ประกอบการและทายาทวิสาหกิจชมุชน และการพัฒนาธรุกิจอตุสาหกรรมโดยใชทุ้นทาง

วัฒนธรรมและภมูิปัญญา รวมทั้งการส่งเสริมราษฎรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นอกเหนือจากนี้ยัง

เดินหนา้โครงการอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์เชิงวัฒนธรรม (CIV) เพื่อจัดตัง้หมู่บา้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรคใ์ห ้

กระจายครบทกุจังหวัดภายใน 5 ปี และยังมีการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดภายในงาน OTOP City และ OTOP 

Midyear 2017 และบริการ OTOP Networking เพื่อจับคู่ธรุกิจและเปิดตลาดใหม่ๆ ใหก้ับวิสาหกิจชมุชนไดส้่งสินค ้

าไปยังศนูยก์ารคา้ชั้ นน าและประเทศที่ใหค้วามนิยมในสิ นคา้โอทอปของไทยโดยเบื้องตน้ได ้วางเป้าหมายใหเ้กิด

การพั ฒนาในกลุ่มดังกล่าวนี้ไม่ต า่กว่า 2,125 ราย และส่งเสริมราษฎรอีกจ านวน 920 คน จากการจัดสรร

งบประมาณกว่า 170 ลา้นบาท

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากบริการดังกล่าวขา้งตน้ กสอ . ยังคงเดินหนา้การพัฒนา SMEs ดว้ยการใหบ้ริการ

ศนูยบ์ริการธรุกิจอตุสาหกรรม (BSC) ที่มีอยู่ทั้งหมดจ านวน 14 ศนูยท์ัว่ประเทศ เพื่อแกปั้ญหาในทกุๆ ดา้น และ

ใหบ้ริการค าปรึกษาที่ ครบวงจรในจดุเดียว ซ่ึงหลังจากที่เปิดใหบ้ริการตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา มีผูเ้ขา้มาขอรับ

บริการเพื่อการด าเนนิธรุกิจแลว้กว่า 2,600 ราย โดยในปี 2560 กสอ. ไดจ้ดัเตรียมผูเ้ชี่ยวชาญที่คอยใหค้ าปรึกษา

มากกว่าหนึ่งรอ้ยคน ซ่ึงมัน่ใจว่าจะสามารถใหค้ าปรึ กษาแก่บรรดาผูป้ระกอบการ SMEs ไดอ้ย่างเต็มที่และมี

คณุภาพ นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดบริการอย่างเต็มรปูแบบจากศนูย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand 

Industrial Design Center) ซ่ึงจะน าเทคโนโลยี สารสนเทศและระบบการจัดการที่ทันสมยัมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และคณุภาพสนิคา้เพื่อยกระดบัและสรา้งมลูค่าผลิตภณัฑ ์โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผูป้ระกอบการจะน าบริการดีๆ ที่

ไดก้ล่าวมาทั้งหมดนี้มาปรับปรงุและเปลี่ยนแปลงการด าเนินธรุกิจเพื่อสานฝันให้ประเทศไทยก ้าวสู่ผูน้  าทาง

เศรษฐกิจไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้ดร.พส ุกลา่วปิดทา้ย

‟

„
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BUILD เผยแผนงานปี 60 เรง่ปรบัภารกิจสอด

รบันโยบายรฐัเร่งยกระดับสินค้าเกษตรไปส ู่

อตุสาหกรรม ยกระดบัโรงงานรบัจา้งผลิตไปส ู่

การพัฒนาและออกแบบ ป้ันงานวิจัยไทยให้

สอดรบักบัภาคการผลิตน ามาส ูผ่ลงานจรงิ

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกลุ ผ ู้อ านวยการ

หน่วยงานพฒันาการเช่ือมโยงอตุสาหกรรม 

(BUILD) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ปี 2560 BUILD ได ้

ปรับภารกิจเพ่ือใหส้อดรับกับนโยบายรัฐที่จะเนน้

แผนงานเ พ่ิมเติม 3 ด้าน ได ้แก่  1. สนับสนุน

อตุสาหกรรมการเกษตร 2. ผลกัดนัผูป้ระกอบการ

ที่รับจา้งผลิตไปสู่การร่วมออกแบบและพัฒนา และ 

3. ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการท าการวิจัยและพัฒนา 

(R&D)

ที่มา : MGR Online 

BUILD กางแผนปี 60 เรง่ปรบัภารกิจยกระดบั

งานวิจยัไทยเช่ือมภาคผลิต
‟

„

“ถือเป็นงานทา้ทายที่จะท าอย่างไรใหผู้ผ้ลิตของเราที่ส่วนใหญ่รับจ้างผลิตไปสู่การ

ดไีซน ์มีนวตักรรมหรือมีชิน้งานเป็นของตวัเองซ่ึงตอ้งอาศยัการเชื่อมโยงธรุกิจกบังานวิจัย

และพฒันา รวมไปถึงวตัถดุบิที่ตอ้งร่วมมือกนัทกุหนว่ยงาน” นายวิรตันก์ลา่ว
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ส าหรับภารกิจท่ี 1 สนับสนนุอตุสาหกรรมการเกษตร จะเนน้ในระดับล่างสนับสนนุกลุ่ม

ผูป้ระกอบการโอทอปท่ีเป็นการแปรรปูเบ้ืองตน้ใหม้ีกระบวนการผลิตและคณุภาพของสินค้าดีขึ้น เช่น 

การท ากลว้ยตาก ก็จะประสานกับโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองจักรเขา้ไปร่วมออกแบบผลิตตูอ้บ ห รือ

เคร่ืองจักรต่างๆ เพ่ิอลดตน้ทนุการผลิต และมีคณุภาพสินคา้เพ่ิมขึ้น เป็นตน้ เนื่ องจาก BUILD มี

ฐานขอ้มลูผูผ้ลิตชิ้นส่วน และเคร่ืองจักรอตุสาหกรรมเป็นจ านวนมาก สามารถเชื่อมโยงอตุสาหกรรม

เหล่านี้ไปสู่ โอทอปต่างๆ ร่วมกันยกระดับ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย รวมไปถึงการส่ง เสริมพา

ผูป้ระกอบการไทยไปออกงานตา่งประเทศเพ่ือตอ่ยอดและจบัคูธ่รุกิจ เป็นตน้

ภารกิจท่ี 2 ผลักดันผูป้ระกอบการท่ีรับจา้งผลิตไปสู่การร่วมออกแบบและพัฒนาเพ่ือความยัง่ยืนใน

ระยะยาว ซ่ึงตอ้งอาศัยการออกแบบ ดีไซน ์การวิจัยและพัฒนาร่วมดว้ย ภารกิจท่ี 3 ส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการท าการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะส่งเสริมทั้งการพัฒนาตวัสินคา้ และกระบวนการผลิต โดย

จะเชื่อมโยงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ประเทศร่วมกับผูผ้ลิต เพ่ือสรรหางานวิจัยท่ีตอบ

โจทยต์อ่การผลิตสินคา้ ท าใหง้านวิจยัเกิดผลเชิงพาณิชยไ์ด ้

“เราจะจดัเวทีใหผู้ป้ระกอบการนกัวิจยัมาร่วมจดัแสดงผลงานใหเ้กิดการจับคู่ทางธรุกิจประมาณ 2-3 

ครั้ง แลว้จะน ามาประเมินผลงาน ซ่ึงในระยะแรกหากมี 2-3 รายน าผลวิจัยมาผลิตไดก็้ถือว่าเป็น

ความส าเร็จในเบ้ืองตน้ เพื่อน ามาปรบัปรงุมาตรการสง่เสริมใหไ้ดผ้ลมากขึน้” นายวิรตันก์ลา่ว

ส าหรับผลการด าเนินงานเชื่อมโยงอตุสาหกรรมในปี 2559 สามารถจับคู่ธรุกิจมีมลูค่ามากกว่า 3.4 

หมื่นลา้นบาท มีจ านวนประมาณ 1 พันราย ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต ์ส่วนในปี 

2560 คาดว่าจะเพ่ิมมลูค่าการเชื่อมโยงไดอี้ก 5-10% หรือมีมลูค่าประมาณ 3.57-3.74 หมื่นลา้น

บาท

‟

„
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2559

ในเดือนธันวาคม 2559 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน จากการใช้จ่ายภาครัฐท่ีขยายตวั
สงูทัง้รายจ่ายประจ าและลงทนุ และมลูคา่การส่งออกสินค้าท่ีฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ สอดคล้อง
กับการผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั น้กลางท่ี
เพิ่มขึน้โดยเฉพาะชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้ภาคการท่องเท่ียวกลับมาขยายตวั
ตามจ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศท่ีได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นและลดค่าธรรมเนียม
วีซ่าชัว่คราวส าหรับบางประเทศ ประกอบกบัการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ น้ตาม 
ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค และผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ส าหรับการ
ลงทนุภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึน้ตอ่เน่ืองแตย่งักระจกุตวัอยูใ่นบางธรุกิจ

การบริโภคภาคเอกชน โดยรวมปรับดีขึน้ตามความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้านรายได้ใน
อนาคต สอดคล้องกับภาคการส่งออกและการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มปรับดีขึน้ นอกจากนี ้
ยงัได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเท่ียวในช่วงปลายปี อย่างไรก็
ตาม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตวัจากผลของฐานท่ีสูงในระยะเดียวกันปีก่อน 
จากการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตในเดือนมกราคม 2559 ส่งผลให้
ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 2.7 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 18.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 5.6 YoY ฟืน้ตวั
ชดัเจน จาก 1) อุปสงค์ต่างประเทศในหลายสินค้าปรับดีขึน้ต่อเน่ือง อาทิ แผงวงจรรวม 
(IC) เพ่ือผลิตสมาร์ทโฟน รถยนต์และอุปกรณ์เพ่ือรองรับ Internet of Things (IoT) 
สอดคล้องกับการขยายก าลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขยายตวัตามการ
ส่งออกเคร่ืองปรับอากาศไปยงัอินเดีย ประเทศในตะวนัออกกลาง และเวียดนาม และการ
ส่งออกแผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ไปยงัสหรัฐฯ 2) อุปสงค์ท่ีเร่งขึน้ชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสินค้าจากจีน อาทิ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือใช้ผลิตยางล้อไป
สหรัฐฯ และ 3) สินค้าท่ีราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบขยายตวัต่อเน่ือง ทัง้
ราคาท่ีปรับเพิ่มขึน้หลงัจากประเทศผู้ผลิตน า้มนับรรลขุ้อตกลงการลดก าลงั การผลิต และ
ปริมาณท่ีขยายตวัจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าปิโตรเคมีไปจีน ทัง้นี ้การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเล็กน้อยตามการผลิตในหลายหมวดสินค้าสอดคล้องกบั
ภาคการส่งออก อย่างไรก็ตาม การผลิตในกลุ่มยานยนต์หดตวัสงูเน่ืองจากผู้ผลิตบางราย
หยดุการผลิตเพ่ือปรับเปล่ียนสายการผลิตเป็นรถยนต์ รุ่นใหม่

ตัวชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน 
โดยรวมปรับดีขึน้ตามความ
เช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้าน
รายได้ในอนาคต สอดคล้อง
กบัภาคการสง่ออกและการ
ทอ่งเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับดี
ขึน้ 

การส่งออกสินค้า
ฟืน้ตวัชดัเจน จาก 1) อปุสงค์
ตา่งประเทศในหลายสนิค้า
ปรับดีขึน้ตอ่เนื่อง 2) อปุสงค์ที่
เร่งขึน้ชัว่คราวจากการเร่ง
น าเข้าสนิค้าจากจีน 3) สนิค้า
ที่ราคาสง่ออกเคลือ่นไหวตาม
ราคาน า้มนัดิบขยายตวั
ตอ่เนื่อง 

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัในทกุหมวด 
โดยเฉพาะหมวดวตัถดุิบและ
สนิค้าขัน้กลางที่ขยายตวัสงู
ตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัสงูจากระยะเดียวกนั
ปีก่อน ตามการขยายตวัของ
ราคาสนิค้าเกษตรโดยเฉพาะ
ราคายางพาราที่ปรับสงูขึน้
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 16.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 10.5 ตามการ
ขยายตวัในทกุหมวด โดยเฉพาะหมวดวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางท่ีขยายตวัสงูต่อเน่ือง โดย
การน าเข้าเชือ้เพลิงขยายตวั จากทัง้ปริมาณเน่ืองจากฐานท่ีต ่าในระยะเดียวกนัปีก่อน และ
ราคาท่ีสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ การน าเข้าโลหะขยายตวัตามการผลิตเหล็กแผ่นส าเร็จรูป
เพ่ือใช้ในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเตรียมผลิตรถยนต์ และการน าเข้าชิน้ส่วนแผงวงจรรวม 
พลาสติก และเคมีภัณฑ์ขยายตัวต่อเน่ืองสอดคล้องกับแนวโน้มการส่งออกของสิ นค้า
ดงักลา่ว

การลงทุนภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้ต่อเน่ือง ทัง้การลงทนุภาคการก่อสร้างและการ
ลงทนุเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ อยา่งไรก็ดี ดชันีการลงทนุภาคเอกชนยงัคงหดตัวเม่ือเทียบกบั
ระยะเดียวกนัปีก่อนและกระจกุตวัอยู่ในธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจบริการและขนส่ง และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับกับการส่งออกและการก่อสร้างของภาครัฐ ส่งผลให้ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.1 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 
8.5 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตวัของราคาสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะราคายางพาราท่ีปรับสงูขึน้หลงัผลผลิตยางลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบ
จากเหตอุุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ อุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้จากจีน และราคาน า้มนัดิบท่ีปรับเพิ่มขึน้ 
ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรกลบัมาขยายตวัจากข้าวเป็นส าคญั ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
เล่ือนการเก็บเก่ียวผลผลิตจากเดือนก่อนโดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 18.6 YoY
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตวัท่ีร้อยละ 1.2 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลับมา
ขยายตวัร้อยละ 13.0 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัทัง้รายจ่ายประจ าและลงทนุ และยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั
ของเศรษฐกิจโดยรายจ่ายประจ าขยายตวัตามค่าใช้จ่ายดาเนินงานเพ่ือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากโครงการคมนาคมและระบบ
ชลประทานท่ีเร่งเบิกจ่ายได้มากตามผลของมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านรายได้จดัเก็บของรัฐบาลหดตวัจากรายได้ท่ี
ไม่ใช่ภาษีเป็นส าคญัเน่ืองจากฐานท่ีสูงในปีก่อนซึ่งมีการนาส่งรายได้จากการประมูลคล่ืน
ความถ่ียา่น 4G แตห่ากหกัผลดงักล่าว รายได้จดัเก็บของรัฐบาลยงัขยายตวัได้ตามภาษีเงิน
ได้นิตบิคุคลท่ีเพิ่มขึน้จากก าไรสง่กลบัของบริษัทตา่งชาตใินไทย

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงเป็นเดือนที่สอง ทัง้นี ้
ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค
โดยรวมยัง ไม่ เ ข้มแข็ งนัก
สะท้อนจากก าลังซื อ้ ของ
ค รั ว เ รื อ น น อ ก ภ า ค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ล ด ล ง
โดยเฉพาะภาคการค้า

รายได้เกษตรกร
ยัง ฟื้นตัว ไม่ทั่วถึ ง  โดยใน
เดือนนี ก้ลับมาหดตัวตาม
ผลผลติข้าวนาปีเป็นส าคญั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2559





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนธันวาคม ปี 2559

ในเดือนธันวาคม ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
7.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.2 YoY
ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 28.1 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 40,813 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,214 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 18.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 32,284 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,315 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 1.8 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,456 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,764 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 6.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 15,818 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.6 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 32.5 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 1,874 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
22.6 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
20,357 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนธนัวาคม ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,214 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 18.4 YoY โดยสินค้าที่
มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,915 ล้าน
บาท
การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,764 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 6.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  เค ร่ืองเ ก็บเ ก่ีย ว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,426 ล้านบาท;
ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 450 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
32,284 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,619 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,818 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 32.5 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,345 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 16,466 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนธันวาคม
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,315 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 1.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,985 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,874 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 22.6 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 503 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,441 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2559

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213



Research and Technology

12

Article Title Improvements in productivity and formability by water and die quenching in 
hot stamping of ultra-high strength steel parts

Author Tomoyoshi Maeno *, Ken-Ichiro Mori (1), Masaki Fujimoto
Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology, 
Toyohashi, Aichi 441-8580, Japan

Year 2015
Abstract To improve the productivity in hot stamping of ultra-high strength steel parts, the parts are 

quenched not only with dies but also in water during holding at the bottom dead centre. 
Since the cooling speed for water quenching is higher than that for die quenching, the 
hold time for hardening is reduced. In hot stamping, water is kept in a lower die to 
increase the cooling rate during die quenching. In addition, local thinning around the 
punch corner was prevented by water and die quenching, and thus the drawablity
increases.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850615001365

Research and Technology

Fig. 1 (a) Local thinning without water
(b) prevention of thinning by water and die quenching in hot stamping.



ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 1307/02/2017

คงไม่ตอ้งสงสยัว่าท าไมรฐับาลพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและหัวหนา้ 

คสช.ถึงใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมสนบัสนนุวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือเอส

เอ็มอี ส่วนหน่ึงก็มาจากท่ีเอสเอ็มอีในประเทศไทยมีสดัส่วนมากถึง 80-90% เม่ือเทียบกบั

ผ ูป้ระกอบการทัง้หมด จึงตอ้งเรง่ยกระดบัใหเ้อสเอ็มอีมีศกัยภาพสงูข้ึนและสามารถยกฐานะ

ใหส้ินคา้ท่ีผลิตไปส ูต่ลาดสง่ออกไดม้ากข้ึน

นายสพุนัธ ุ ์มงคลสธีุ ประธานรว่มคณะท างานส่งเสริม SMEs & Start up และSocial

Enterprise ภายใตโ้ครงการสานพลงัประชารฐั ใหส้มัภาษณถึ์งการท างานท่ีลอ้ไปกบันโยบาย

ของรฐับาลในการส่งเสริมสนบัสนนุเอสเอ็มอี โดยกล่าวถึงแผนงานสนบัสนนุปี 2560 ว่า จะ

ท าเรือ่งท่ีสอดคลอ้งกบัรฐับาล โดยมองในเรื่องการท าอี-คอมเมิรซ์ ใหส้อดรบักบัการกา้วไป

อตุสาหกรรม 4.0

เช่ือม ‘Comgateway’ ดนัเอสเอ็มอีไทยโยงเครอืขา่ยโลก

กว่าลา้นราย
‟

„
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ดึง Comgateway เชื่อมไทย

ล่าสดุก าลังทาบทามกลุ่ม Comgatewayบริษัทอี-คอมเมิร์ซ ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นเวิร์ดคลาสจาก

สิงคโปรเ์ขา้มาสนบัสนนุเชื่อมโยงกบัเอสเอ็มอีในประเทศไทย โดยกลุ่มนี้จะมีระบบสนบัสนนุโลจิสติกสท์ี่

แข็งแรงและมีลกูคา้ดา้นระบบช าระเงินหรืออี-เพยเ์มนต(์e-Payment)โดยลกูคา้พรอ้มซ้ือสินคา้เอสเอ็ม

อี มีเครือขา่ยอยู่ทัว่โลกกว่า 1 ลา้นราย จากท่ีก่อนหนา้นัน้รัฐบาลร่วมกบัอาลีบาบาไปแลว้ แตก่ลุ่มนี้

จะมาทางดา้นระบบช าระเงินหรืออี-เพยเ์มนตต์่างจากอาลีบาบาท่ีเติบโตมาทางดา้นตลาด การขาย

ของ แตร่ายนีเ้ตบิโตมาจากอี-เพยเ์มนต ์โดยจะท าใหเ้กิดการเชื่อมตอ่กบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย(ส.อ.ท.) หอการคา้ไทย และสถาบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอตุสาหกรรมการผลิตหรือ

SMI น าโปรดกัตเ์อสเอ็มอีเชื่อมตอ่เขา้ไปในเครือขา่ยของ Comgateway

โดยความร่วมมือดงักล่าวในเบ้ืองตน้มีเงื่อนไขว่า Comgateway จะไม่คิดค่าบริการ แตจ่ะไดค้่าโล

จิสตกิส ์และเอสเอ็มอีไดใ้ชบ้ริการโลจิสตกิสจ์ากบริษทัท่ีมีชื่อเสียง รวมถึงไดเ้ครือขา่ยการซ้ือสินคา้เอส

เอ็มอีกวา้งขึ้น คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ จะพรอ้มเปิดตวัอย่างเป็นทางการ เมื่อส า เร็จเอสเอ็มอี

ทัง้หมดจะสามารถใชบ้ริการนีไ้ด ้โดยจะจบัมือกบัส.อ.ท.ในการใหข้อ้มลู

จบัมือมทร.ลยุบ่มเพาะ

นอกจากนีภ้ายในปี2560 จะใหน้ า้หนกัในเร่ืองศนูยบ์่มเพาะดา้นเทคโนโลยีโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ

เอสเอ็มอีมากขึ้น จะร่วมมือกบัสถาบันการศึกษา เช่น มทร . อีสาน(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน) ซ่ึงมีสถาบันชนุหวัน ก็จะท าศนูยบ์่มเพาะใหก้บัเอสเอ็มอีภาคอีสาน โดยจะเขา้ ไปเนน้เร่ืองของ

อาหาร จากความส าเร็จของส.อ.ท.ท่ีท า เร่ือง “นอรธ์เทิรน์ฟู้ดวัลเลย ์“ส าเร็จแลว้ ก็จะท าเร่ืองของ”

นอร์ทอีส ฟู้ดวัลเลย์ “ในภาคอีสาน โดยจะมีเคร่ืองมือและการเชื่อมโยงเร่ืองมาตรฐานให้กับ

ภาคอตุสาหกรรมในเร่ืองอาหาร โดย 4 วิทยาเขตนี้จะเป็นผูข้บัเคลื่อนโดยมีสกลนคร โคราช ขอนแก่น 

สริุนทร ์อีกดา้นจะเชื่อมกบัทางสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง จะท าศนูยบ์่ม

เพาะทางดา้นไฮเทคโนโลยี ซ่ึงตรงนี้จะมีสถาบันการเงินเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย รวมทั้งบริษัทไอที 

มาร่วมเชื่อมโยงเป็นศนูยบ์่มเพาะใหก้ับการส่งเสริมเอสเอ็มอีทางดา้นเทคโนโลยี ตรงนี้จะไดเ้ห็นจะได ้

เห็น “นอรธ์อีสต ์ฟูดวัลย”์ ในภาคอีสานภายใน 3 ปี

ส่วนสาเหตท่ีุเลือกอีสานเป็นโมเดลน าร่องเพราะ1.อีสานมีจ านวนประชากรมาก 2.มีวัตถดุิบ

ดา้นเกษตรรองรับ 3.มีเขตเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพ่ือนบา้นได ้โดยโมเดลนี้ถา้ส าเร็จสามารถใชไ้ดท้ัว่

ประเทศกบัทกุภาค

‟

„
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มองภาพรวมปี 60

ส าหรับภาพรวมเอสเอ็มอีปี 2560 น่าจะดีขึ้นโดยประเมินจาก 1. สินคา้เกษตรหลายตัวมีแนวโนม้ราคาดีขึ้น 2.

งบประมาณภาครัฐเร่ิมกระจายตวัลงพื้นที่มากขึน้ โดยเฉพาะงบกว่า 1 แสนลา้นบาท ที่ไปโฟกัสที่คลัสเตอรจ์ังหวัด 

โดยใหค้ลสัเตอรล์ะ 5,000 ลา้นบาท จะเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้ับผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีได ้เป็นงบของรัฐบาลที่ให้

ภาคเอกชนมสีว่นร่วม

โดยมคีณะท างานขึน้มาโดยใหส้.อ.ท.และหอการคา้จงัหวดัอยู่ในคณะกรรมการชดุนีด้ว้ย

3.มีงบการลงทนุโครงสรา้งพื้นฐาน ที่เขา้มาช่วยกระตุน้เศรษฐกิจปีนี้ได ้ก็จะท าใหเ้ศรษฐกิจมีแนวโนม้ดีขึ้นอย่าง

ชดัเจน

มารูจ้กับริการ Comgateway

บริการ comGatewayเป็นบริการจดัหาที่อยู่ ส าหรับการจดัสง่สนิคา้ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ฟรี เมื่อสินคา้ที่สัง่ซ้ือ 

มาถึงที่อยู่ในอเมริกา ทาง comGatewayก็จะจัดส่งสินคา้ ขา้มประเทศ ตรงมายังที่บา้น ซ่ึงบริการแบบนี้ ท าใหห้มด

ปัญหา ร้านค้าออนไลน์ที่ สหรัฐอเมริกา ไม่มีบริการการจัดส่งมาถึงไทย คนไทยก็สามารถชอ้ปสินค้ าจาก 

สหรัฐอเมริกา ไดแ้บบไมม่ขีดีจ ากดัแลว้

นอกจากนีย้งัมบีริการช าระเงนิ Buy For Me ส าหรับรา้นคา้ท่ีไมร่ับบตัรเครดติ

‟

„



1515/02/2017 ที่มา : MGR Online 

“พาณิชย”์ ป้ันธรุกิจบรกิาร New S-Curve ดนัเศรษฐกิจ

ไทย พรอ้มชง “สมคิด” ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ‟

„

“พาณิชย”์ ลยุสง่เสริมธรุกิจบริการ New S-Curve หลงัพบเป็นความหวังใหมใ่นการผลกัดนัการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ เตรียมชง “สมคิด” ดันเป็นวาระแห่งชาติ เผยธรุกิจบริการไทยมีขีด

ความสามารถทัง้บริการดา้นดิจิตอล การศึกษา อีคอมเมิรซ์ บริการผูส้งูอาย ุบริการด้านสิ่งแวดลอ้ม 

และยังสามารถขยายบริการจากธรุกิจเดิมท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบริการสถานีชารจ์รถไฟฟ้า ขายอาหาร

ออนไลน ์บริการสขุภาพความงาม

นายสนธิรตัน ์สนธิจิรวงศ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยถึงการส่งเสริมและผลกัดนั

ธรุกิจบริการท่ีเป็นแทรนดใ์หม่ของไทย (New S-Curve) ว่าขณะนี้กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ไดส้่งผล

การศึกษาผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในภาคธรุกิจบริการท่ีเป็นแทรนดใ์หม่ของไทยท่ีมี

ศักยภาพในการส่งเสริม และผลักดันใหม้ีการขยายตัว รวมถึงสามารถออกไปลงทนุหรือส่งออกไป

ต่างประเทศมาให้ตนพิจารณาแล้ว โดยในระยะสั้นจะมีการจัดท าแผนส่งเสริมและผลักดันให้

ผูป้ระกอบการมีความรูใ้นการท าธรุกิจ มีการขยายธรุกิจ และมีผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ส่วน

ในระยะกลางและยาวจะหารือกบันายสมคิด จาตศุรีพิทักษ ์รองนายกรัฐมนตรี เพ่ือผลักดันเป็นวาระ

แห่งชาต ิเพราะแนวโนม้ในอนาคตไทยจะสง่ออกธรุกิจบริการมากกว่าการสง่ออกสินคา้
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“ปัจจบุันภาคบริการถือเป็นตัวแปรส าคัญท่ีผลักดันเศรษฐกิจโลก โดยในปี 2559 

มลูค่าการคา้บริการโลกขยายตัว 2.5% แต่การส่งออกภาคบริการของไทยขยายตัวถึง 10.4% 

ชี้ใหเ้ห็นว่าภาคบริการของไทยเตบิโตมากกว่าโลก ดงันัน้ ไทยจ าเป็นตอ้งสง่เสริมภาคบริการใหม้ีความ

เขม้แข็ง เพื่อสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต”

นายสนธิรตันก์ลา่วว่า ส าหรบัธรุกิจบริการท่ีเป็น New S-Curve ไดแ้ก ่ธรุกิจบริการดา้นดิจิตอล 

คอนเทนต์ เช่น ธรุกิจบริการเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต ์การสรา้งซอฟตแ์วร์เกม การสร้าง

ภาพยนตรแ์อนิเมชัน่ การเขียนซอฟตแ์วรเ์สมือนจริง (Virtual) เป็นตน้, ธรุกิจบริการดา้นการศึกษา 

เช่น ธรุกิจบริการดา้นการฝึกอบรมบคุลากรในดา้นต่างๆ ท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญ อย่างดา้นการ

โรงแรม การบิน การเกษตรและอาหาร ความงาม, ธรุกิจใหบ้ริการ เช่น การท าบัญชี การท าตลาด

พาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส ์(อี-คอมเมิรซ์) ธรุกิจการใหค้ าปรึกษาการท าสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media 

Consulting) 

นอกจากนี้ ไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุธรุกิจบริการท่ีเป็น New S-Curve ไดแ้ก่ ธรุกิจบริการ

เกี่ยวกบัผูส้งูอายทุัง้ในและนอกบา้น, ธรุกิจบริการเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม ท่ีเป็นแทรนดใ์หม่ของโลก เช่น 

ธรุกิจบริการดา้นการท าขยะรีไซเคิล ธรุกิจบริการพลงังานทางเลือก เป็นตน้

นายสนธิรัตนก์ล่าวว่า ธรุกิจบริการ New S-Curve ไม่จ ากดัว่าตอ้งเป็นธรุกิจใหม่ ยังสามารถ

พัฒนากลุ่มธรุกิจเดิมใหเ้ป็นธรุกิจบริการ New S-Curve ได ้เช่น ส่งเสริมใหเ้กิดผูป้ระกอบการสถานี

บริการชาร์จไฟฟ้า เพราะไทยส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ผลักดันให้เกิดธรุกิจบ ริการ

รา้นอาหารท่ีขายผา่นออนไลน ์รถยนตข์ายอาหาร (Food Truck) ธรุกิจบริการสขุภาพและความงามท่ี

เชื่อมโยงกบัการท่องเท่ียว ธรุกิจบริการกายภาพบ าบัด ธรุกิจบริการการประชมุและนิทรรศการ และ

ธรุกิจบริการซ่อมเคร่ืองมืออิเล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

ส าหรับการพัฒนาธรุกิจบริการ New S-Curve เป็นการผลักดันใหผู้ป้ระกอบการไทยน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการพัฒนาภาคบริการใหด้ีย่ิงขึ้น และสอดคลอ้งกับความต้องการ

ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป และยงัจะสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งผลกัดนัให้

เกิดไทยแลนด ์4.0



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

mailto:miu@isit.or.th


March, 2017

THAILAND  

MACHINERY 

OUTLOOK



ท่ีปรกึษา

วิกรม วัชระคปุต์

ณัฐพล รตันมาลี

ประภทัร รณเกียรตเิมธา

ทีมงาน

ตะวัน พสภุา

วราทิตย ์นนัตะนะ

ส าเร็จ เกษยา

ณัฐพล องคพิ์สทุธ์ิ

ติดต่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ตะวัน พสภุา

02-712-4402-7

ตอ่ 213

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
March, 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560 3

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลของไทย

เดือนมกราคม ปี 2560 7

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ของไทยเดือนมกราคม ปี 2560 8

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม

ของไทยเดือนมกราคม ปี 2560 9

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองมือกลของไทย

เดือนมกราคม ปี 2560 10

ความรู ้และขา่วสาร

 Research and Technology 12

 ขา่วสารอตุสาหกรรม 13

Contact Us 17

Contents





ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560

ในเดือนมกราคม 2560 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน โดยแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจาก
การใช้จ่ายภาครัฐท่ีขยายตวัดี และมลูค่าการส่งออกสินค้าท่ีฟืน้ตวัตอ่เน่ือง สอดคล้องกับ
ทิศทางการส่งออกของภูมิภาค ขณะท่ี ภาคการท่องเท่ียวฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ อย่างไรก็ตาม 
การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงบ้างหลังมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วง
ปลายปี 2559 สิน้สดุลง สาหรับการลงทนุภาคเอกชนทรงตวัใกล้เคียงกบัเดือนก่อน

การบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงหลังจากเร่งขึน้ค่อนข้างมากในเดือนก่อนหน้าท่ีได้รับ
ผลดีจากมาตรการกระตุ้น การบริโภคและการท่องเท่ียวของภาครัฐ สะท้อนให้เห็นว่าการ
บริโภคท่ีเร่งขึน้ในช่วงดงักล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเล่ือน การบริโภคของประชาชน
โดยเฉพาะสินค้าอปุโภคบริโภค อยา่งไรก็ดี การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนในกลุ่มรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคลกลับมาขยายตวัได้เน่ืองจากได้รับผลดีจากการเปิดตวัรถยนต์ รุ่นใหม่ ด้าน
ปัจจัยพืน้ฐานท่ีสนบัสนุนก าลังซือ้ของครัวเรือนโดยรวมอยู่ในทิศทางการฟื้นตวัแต่ยังไม่
เข้มแข็งนกั โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัแต่ยงัคงกระจกุตวัอยู่ในบางสินค้าและ บางพืน้ท่ี 
อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีได้รับผลดีจากราคาและอุป
สงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากมีอปุทานเพียงพอรองรับความต้องการ ขณะท่ีรายได้เฉล่ียท่ี
แท้จริงของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมยงัไม่ฟืน้ตวั ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.3 
YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 17.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 8.5 YoY ฟืน้ตวั
ตอ่เน่ือง จาก 1) สินค้าท่ีอปุสงค์ตา่งประเทศดีขึน้ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกในภูมิภาค 2) สินค้าท่ีราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคา
น า้มนัดิบขยายตวัต่อเน่ือง จากผลของฐานท่ีต ่าและทิศทางราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ี
ปรับเพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณการส่งออกไปจีนปรับเพิ่มขึน้ส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
กลุ่มสินค้าปิโตรเคมี 3) หมวดท่ีได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตตา่งชาติมา
ไทย อาทิ ยางล้อรถยนต์ และแผงกาเนิดไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ขยายตวัตอ่เ น่ือง
จากการท่ีผู้ผลิตจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยเพ่ือหลีกเล่ียงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
(Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และสมาร์ทโฟนท่ีการส่งออกไปญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
และ 4) การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางไปจีนขยายตวัตอ่เน่ืองจากทัง้ปริมาณท่ีผู้
น าเข้าจีนเร่งน าเข้าเพ่ือสะสมสินค้าคงคลงัท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า และราคาท่ีเพิ่มขึน้ตามราคา
น า้มันดิบ รวมทัง้ได้รับผลกระทบจากอุปทานท่ีลดลงจากเหตุอุทกภัยในพื น้ท่ีภาคใต้ 
สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ท่ีการผลิตเพ่ือการส่งออกในหลายสินค้า
ขยายตวัตอ่เน่ือง

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
จาก 1) สนิค้าที่อปุสงค์
ตา่งประเทศดีขึน้ตอ่เนื่อง 2) 
สนิค้าที่ราคาสง่ออก
เคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบขยายตวัตอ่เนื่อง 3) 
หมวดที่ได้รับผลดีจากการ
ย้ายฐานการผลติของผู้ผลิต
ตา่งชาติมาไทย

การน าเข้าสินค้า
โดยหมวดวตัถดุิบและสนิค้า
ขัน้กลางขยายตวัจากสนิค้า
เชือ้เพลงิ เคมีภณัฑ์ และโลหะ
และสนิค้าชิน้สว่นแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออก
สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
แนวโน้มดีตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ราคายางพาราที่สงูขึน้จาก 
(1) อปุทานลดลงเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากเหตุ
อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ (2) 
อปุสงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้ และ 
(3) การเก็งก าไรในตลาดซือ้
ขายลว่งหน้าตามราคาที่โน้ม
ขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดิบ
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 15.2 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 14.0 โดยในเดือนนี ้
มีการน าเข้าทองค ามูลค่า 1,203 ล้านดอลลาร์ สรอ. หากไม่รวมทองค ามูลค่าการน าเข้า
ขยายตวัลดลงเหลือร้อยละ 5.4 โดยหมวดวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัจากสินค้า
เชือ้เพลิง เคมีภณัฑ์ และโลหะท่ีราคาในตลาดโลกปรับเพิ่มขึน้ และสินค้าชิ น้ส่วนแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีแนวโน้มดีตอ่เน่ือง

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตวัจากเดือนก่อน ทัง้การลงทุนในภาคการก่อสร้างและการ
ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โดยยงักระจกุตวัอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน และภาค
บริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการและขนส่ง สอดคล้องกบัสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ท่ีขยายตวัใน
ธุรกิจดงักลา่ว สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 1.4 YoY การจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 3.1 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคญั
โดยเฉพาะราคายางพาราท่ีสูงขึน้จาก (1) อปุทานลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากเหตุ
อทุกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ (2) อุปสงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้ และ (3) การเก็งก าไรในตลาดซือ้ขาย
ลว่งหน้าตามราคาท่ีโน้มขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดิบ ขณะท่ีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวั
ชะลอลงตามผลผลิตยางพารา โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 19.5 YoY ผลผลิตสินค้า
เกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 3.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 
15.6 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังขยายตัวดีและยังคงเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจ โดย
รายจา่ยประจ าขยายตวัดี ตามคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาท่ีส่วนหนึ่งเล่ือนการเบิกจ่ายมาจาก
เดือนก่อน ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตวัชะลอลงบ้างหลงัเร่งไปมากในเดือนก่อน โดยใน
เดือนนีส้่วนใหญ่เป็นการลงทนุด้านคมนาคม รวมทัง้การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ .ศ. 2559 
เพิ่มเตมิด้านการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ด้าน
รายได้จดัเก็บของรัฐบาลกลบัมาขยายตวั จากรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีเป็นส าคญั ส่วนหนึ่งจาก
การเล่ือนน าส่งรายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากเดือนกุมภาพนัธ์มาเป็นเดือนมกราคม 
ส าหรับรายได้จากภาษีขยายตวัตอ่เน่ืองสะท้อนภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตวัจากเดือนก่อน ทัง้การ
ลงทนุในภาคการก่อสร้างและ
การลงทุนในเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2560

ในเดือนมกราคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 22.6 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 21.2 YoY ด้าน
การส่งออก หดตวัร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 6.7 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 31,591 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,946 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
5.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 24,480 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 24.2 มื่อเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และหดตวัร้อยละ 21.2 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มลูค่าการน าเข้าเป็น 4,165 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 21.6 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 29.6 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,658 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,170 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 28.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 14,535 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 1,953 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อย
ละ 8.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
11,934 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

2560 31,591

Export

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456

2560 19,658

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนมกราคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,946 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.5 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,582 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,170 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 28.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  แทรกเตอร์  แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,518 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 223 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมกราคม ปี 2560

8Analyst by ISIT

AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

2560 2,946

Export

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764

2560 3,170



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มกราคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
24,480 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 24.2 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 21.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,090 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 14,535 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,438 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 9,945 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมกราคม ปี 2560
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

2560 24,480

Export

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818

2560 14,535



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมกราคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,165 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 29.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,373 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,953 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 8.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 421 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,212 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมกราคม ปี 2560

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

2560 4,165

Export

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874

2560 1,953



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)
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อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร
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Article Title Wear mechanism of coated tools in the turning of ductile cast iron having wide range 
of tensile strength

Author Tomoyoshi Maeno *, Ken-Ichiro Mori (1), Masaki Fujimoto
Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology, Toyohashi, 
Aichi 441-8580, Japan

Year 2016
Abstract In this study different specimens of ductile cast iron with tensile strength ranking from 400 MPa to 

675 MPa were turned with K15 carbide, TiN coated and TiAlN coated tool in order to investigate 
wear mechanism and performance. Cutting forces and cutting temperature were similar for both 
coated tools, however flank wear and BUE were the lowest on the TiAlN coated tool, for this reason 
the TiAlN coated tool is suitable in the machining of ductile cast iron. The proposed tool wear 
mechanism is based on like-intermittent cutting caused by the pass from hard matrix to the soft 
graphite occasioning wear by adhesion. The analysis of the flank wear on coated tools is proposed 
by means of the wear curves in logarithmic scale instead of the usual linear scale. In this way, the 
change in wear rate is easily observed. This phenomenon was related with the wear out of the 
coating layer. The partial loss of the coating layer on cutting edge was conformed by the EDS 
mapping images and SEM photographs.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141635916300940

Research and Technology

Fig. 8. Cutting temperature on TiN coated tool in the turning of ductile cast iron.



ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 1308/03/2017

นายอารีพงศ์ ภ ู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ การบินไทย เปิดเผยยทุธศาสตร์ในการสรา้งรายไดใ้น

สนามบินแห่งท่ี 3 อู่ตะเภา ประกอบดว้ย 1.ศนูย์ซ่อมอากาศยาน จะมีการพัฒนาศักยภาพในการ

พัฒนาศนูยซ่์อมอากาศยานอู่ตะเภาใหเ้ป็นศนูย์ซ่อมอากาศยานแห่งภมูิภาค เป็นไปตามนโยบายของ

รฐับาลที่จะพฒันาใหเ้ป็นนคิมอตุสาหกรรมการบิน

“เป็นความร่วมมือกันระหว่างการบินไทยในสัดส่วน 60% กองทัพเรือ 10% ท่ีเหลืออีก 30% เป็น

พนัธมิตรตา่งชาตเิขา้มาร่วมทนุ โดยคดัเลือกบริษทัท่ีมีประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญ และมีประโยชน์

สงูสดุกบัองคก์ร แตย่งัไมส่รปุว่าเป็นรายใด เพราะตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ”

การร่วมทุนกับต่างชาติเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะไม่เพียงอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ยังเกี่ย วขอ้งกับ

บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบิน ผูผ้ลิตชิ้นสว่นอากาศยาน ท่ีส าคญัตอ้งใชง้บลงทนุสงู

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 รายไดจ้ากสายการบิน แบ่งเป็น การบินไทยบินระหว่างประเทศเป็นหลัก ส่วนไทย

สมายลบิ์นในประเทศ และนกแอรแ์ขง่ในสนามโลวค์อสต ์และ 3.ยทุธศาสตรก์ารเป็นฮับครัวโลก หรือ

ศนูยก์ลางอาหารในภมูิภาค ซ่ึงการบินไทยมีศักยภาพและความพรอ้ม

‘RR-แอรบ์สั’รว่มวง บินไทยป้ันฮบัศนูยซ์อ่ม‟

„

เปิดยทุธศาสตร์การบินไทยในสนามบินอู่

ตะเภา ดันเป็นฮับศนูย์ซ่อม-ครัวโลก พรอ้มดึง

ไทยสมายล์-นกแอร์โกยรายไดธ้รุกิจการบินหรู

ยันโลว์เผยร่วมทุนศูนย์ซ่อมฯ คืบหน้า เคาะ

สัดส่วนต่างชาติ 30% บินไทย 60% ส่วน ทร. 

10% ไม่ปิดกั้นแอรบ์ัสกับโรลส์-รอยซ์ เหตเุป็น

มืออาชีพ

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน

ระยะเวลา 15 ปี (2560-2575) เพ่ือผลกัดนัให้

ไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมและผลิตชิ้นส่วน

อากาศยานในอาเ ซียนและมหานครการบิน 

(Aeropolis) โดยเฉพาะหุน้ส่วนท่ีเขา้มาร่วมพัฒนา

ศูนย์ซ่อมกับบริษัทการบินไทย ก าลังชัดเจน 

เป็นไปตามนโยบายรฐับาล
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ไม่ปิดกัน้โรลส-์รอยซ์

แหล่งขา่วกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า แมก้ารบินไทยมีปมสินบนฉาว พัวพัน

การทจุริตการจัดซ้ือเคร่ืองยนตข์องโรลส์-รอยซ์ ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ในเชิงธรุกิจ ตอ้ง

ยอมรบัว่าอาจจะมีความร่วมมือครัง้ใหมท่ี่โปร่งใสตรวจสอบได ้รวมทัง้บริษทัแอรบ์ัส หรืออาจจะเลือก

ทัง้ 2 ราย เพ่ือรบัผิดชอบในสว่นที่มีความเชี่ยวชาญ ขณะท่ีโบอิ้ง ตอบกลบัมาว่าไม่สนใจ

โรลส-์รอยซ ์บริษทัสญัชาตอิงักฤษ ท าธรุกิจอากาศยานพาณิชยร์ะดบัโลก มีศนูยซ่์อม มีฐานการผลิต

ชิ้นสว่นเคร่ืองบินท่ีใหญ่ท่ีสดุในอาเซียน ย่ิงปีท่ีผา่นมา ผูบ้ริหารโรลส-์รอยซ ์ไดเ้ขา้พบนายสมคิด จาตุ

ศรีพิทกัษ ์รองนายกรฐัมนตรี ท่ีท าเนียบรัฐบาล เพ่ือสานสมัพันธแ์ละเป็นพันธมิตรกบัไทยใหต้อ่เนื่อง 

แสดงสนใจท่ีจะร่วมเป็นหุน้สว่นพฒันาศนูยซ่์อมบ ารงุอากาศยานกบัการบินไทย

ขณะนี้การบินไทยกับบริษัทแอร์บัสฯ ก าลังศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมมือและร่วมลงทนุใน

โครงการ ตามแผนลงทนุจะใชง้บราว 1 หมื่นลา้นบาท ในการสรา้งโรงซ่อมเคร่ืองบินขนาดใหญ่ 1 

อาคาร ท่ีจะเป็นสมาร์ทแฮงกา้ รองรับเคร่ืองบินแอร์บัสเอ380 จ านวน 2 ล า หรือเคร่ืองบินโบอ้ิง 

787 โบอิ้ง 777 หรือแอรบ์สัเอ 320 โบอิ้ง 737 4-5 ล า ขึน้อยู่กบัประเภทของเคร่ืองบิน

“แอรบ์สัแสดงความสนใจ จึงท าใหเ้กิดความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมมอืและร่วม

ลงทนุท่ีจะเกิดขึน้ หรือแมแ้ตโ่รลส-์รอยซก็์มีการหารือร่วมกนั” แหลง่ขา่วคมนาคมยอมรบั

ฮบัศนูยซ์่อม 2 หม่ืนลา้น

หลงัผา่นมต ิครม. แผนดงักลา่ว แบ่งการพฒันาออกเป็น 3 สว่นคือ 1.การซ่อมบ ารงุอากาศยานหรือ 

(MRO) 2.การผลิตชิ้นสว่นอากาศยาน(OEM) และ 3. การพัฒนาบคุลากรดา้นการบิน (HR) ตามแผน

ระยะแรกปี 2560-2564 รัฐบาลจะผลักดันใหจ้ัดตั้งศนูย์ซ่อมบ ารงุอากาศยานท่ีสนามบินอู่ตะเภา 

โดยใหก้ารบินไทย ไปศึกษาหาผูร้่วมทนุโดยเปิดทางใหต้่างชาติถือหุน้เกิน 49% จากท่ีก าหนดให้

อตุสาหกรรมศนูยซ่์อมบ ารงุและผลิตชิ้นสว่นอากาศยาน ก าหนดไวว่้าตา่งชาตถืิอหุน้ไมเ่กิน 49%

ความชดัเจนในการลงทนุจะเกิดขึ้นไดห้ลงัจากเดือนสิงหาคมนี้ และอู่ตะเภาไดก้นัพ้ืนท่ี500 ไร่ส าหรับ

ลงทนุศนูยซ่์อมและตอ้งกนัพ้ืนท่ีส าหรบัลงทนุดา้นสาธารณปูโภคดว้ย ดงันัน้กว่าจะลงทนุศนูยซ่์อม ก็

คงจะเป็นปี 2561

‟

„
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พล.ร.ต.วรพล ทองปรีชา ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เผยว่าสนามบินอู่ตะเภาไดก้นั

พ้ืนท่ีภายในสนามบินไวร้าว 2 พันไร่ เพ่ือรองรับการลงทนุของเอกชนท่ีจะเกิดขึ้นใน 3 โครงการหลกั 

ไดแ้ก ่1. ศนูยซ่์อมอากาศยาน MRO 2. ศนูยข์นส่งสินคา้ทางอากาศและระบบโลจิสติกส ์และ 3. เทรน

นิง่เซ็นเตอรห์รือศนูยฝึ์กอบรมดา้นการบิน รวมมลูค่าการลงทนุท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีนี้ราว 2 หมื่นลา้น

บาท เป็นสว่นหนึง่ของการลงทนุในโครงการEEC ท่ีรฐับาลตอ้งการผลกัดนัใหเ้กิดการลงทนุ

“สว่นพื้นท่ีของศนูยซ่์อมMRO จะอยู่ท่ีราว 500 ไร่ ใหญ่กว่าสิงคโปร ์ท่ีมีพ้ืนท่ีท าศนูยซ่์อม อยู่ท่ี 300 

กว่าไร่โดยจากผลการศึกษาในเร่ืองนี้ของ สนข.พบว่าสามารถสรา้งโรงซ่อมเคร่ืองบินไดม้ากถึง 5-6

อาคาร สามารถรองรับการลงทุนไดห้ลายรายไม่ใช่การบินไทยเพียงรายเดียว สิงคโปร์ ยโุรป 

ตะวันออกกลางก็แสดงความสนใจ”

แอรบ์สับกุไทยโชววิ์ชนั

สอดคลอ้งกับ สถานเอกอัครราชฑตูไทย ประจ า กรงุปารีส ฝรัง่เศส น าคณะผูบ้ริหารของแอร์บัส

เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันท่ี 7-8 มีนาคมท่ีกระทรวงการต่างประเทศ มีนายฟาบริซ เบรจิเยร ์

ประธานแอรบ์สั คอมเมอรเ์ชียล แอรค์ราฟต ์และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบัติการของแอร์บัส ขึ้นเวที

กล่าวปาฐกถาหัวขอ้ “Airbus Vision for Aviation in the Region and Thailand’s Role” เจาะลึกมมุมอง

เกี่ยวกบัการเปลี่ยนผา่นของโลกธรุกิจการบิน ศักยภาพของไทยในการเป็นศนูยก์ลางการบินและศนูย์

ซ่อมบ ารงุอากาศยานของภมูิภาค

‟

„



1509/03/2017 ที่มา : มติชนออนไลน์

บีโอไอปลื้ม!!! นกัลงทนุต่างชาติยึดไทยตัง้ฐานวิจยั

พฒันาหลายอตุสาหกรรม‟

„

นางหิรัญญา สจิุนัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) 

กล่าวว่า ขณะนี้มีนกัลงทนุทั้งไทยและต่างประเทศ แสดงความสนใจท่ีจะลงทนุ

ในกิจการวิจยัและพฒันา(อารแ์อนดด์)ี ซ่ึงเป็นหนึง่ในกิจการเป้าหมายของการ

ส่งเสริมการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ

ขบัเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง

เดือนมกราคม 2560 บีโอไอไดอ้นมุติส่งเสริมการลงทนุในกิจการวิจัยและ

พัฒนารวม 17 โครงการมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,506 ล้านบาท โดย

โครงการต่างๆจะเร่ิมลงทนุไดใ้นเร็วนี้ ครอบคลมุในหลายกลุ่มอตุสาหกรรม 

อาทิ อตุสาหกรรมเกษตร อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน อปุกรณ์แล ะ

เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
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‟

„

โดยโครงการส าคัญ อาทิ การลงทนุของบริษัทชั้นน าในหลายโครงการ อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑก์ราฟินของบริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย)จ ากัด มีคณุสมบัติพิเศษที่เมื่อมีการ

จัดเรียงโครงสรา้งแลว้จะเป็นวัสดท่ีุแข็งกว่าเหล็กประมาณ 5 เท่า มีคณุสมบัติน าความรอ้น และน า

ไฟฟ้าไดอ้ย่างดี ช่วยรองรับอตุสาหกรรมดา้นต่างๆ ไดห้ลากหลาย อาทิ อปุกรณ์ส าหรับจอภาพท่ี

บางและโคง้งอ ชิ้นสว่นรถยนตไ์ฟฟ้าและอากาศยาน หลอดแอลอีดี(แอลอีดี) การลงทนุกิจการวิจัยและ

พัฒนาคณุสมบัติของยางและผลิตภัณฑจ์ากยางเพ่ือรองรับอปุกรณ์ทางการแพทย์ ของบริษัทใน

เครือบริษัท โคโคค ุอินเทค จ ากัด จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีด าเนินธรุกิ จผลิตและจ าหน่าย

ชิ้นส่วน และส่วนประกอบจากยางส าหรับอตุสาหกรรมตา่งๆ อาทิ ยานยนต ์อปุกรณ์และเคร่ืองมือ

แพทย ์เคร่ืองจักรและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีบริษัทในเครือกว่า 12 แห่งทัว่โลก และการลงทนุกิจการวิจัย

และพฒันาชิ้นสว่นและระบบตา่งๆของรถยนต ์บริษทั โรเบิรต์ บอ๊ช ออโต โมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั ผูผ้ลิตชิ้นสว่นและสว่นประกอบส าหรบัอตุสาหกรรมยานยนตท่ี์มีชื่อเสียงระดบัโลก มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรมและเทคนิคเพ่ือคิดคน้ ออกแบบชิ้นส่วนและส่วนประกอบ รวมถึงระบบต่างๆ 

ในรถยนต ์เพื่อพฒันาเป็นชิ้นสว่นหรือผลิตภณัฑต์น้แบบโดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยัและมี

มาตรฐาน

“บีโอไอมัน่ใจว่าแนวโนม้การลงทนุในกิจการวิจัยและพัฒนาในปี 2560 จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น

ผลจากการ ประกาศใชพ้ระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมการลงทนุฉบับแกไ้ข และพ .ร.บ.เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยดึงดดูโครงการ

ลงทนุท่ีใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้สงู การวิจยัและพฒันาไดแ้นน่อน”นางหิรญัญากลา่ว
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้าขยายตวั
ในเกือบทุกหมวดสอดคล้องกับการส่งออกของภูมิภาคท่ีฟืน้ตวัต่อเน่ือง และการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตวัโดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทน จากผลของการเปิดตวัรถรุ่นใหม่และ
รายได้ครัวเรือนท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคอตุสาหกรรมลดลงบ้าง เพราะได้เร่ง
ผลิตไปแล้วในชว่งก่อน ขณะท่ีการใช้จา่ยภาครัฐชะลอลง ส าหรับการลงทนุภาคเอกชนทรง
ตัวจากเดือนก่อน ส่วนภาคการท่องเท่ียวหดตัวตามจ านวนนักท่องเท่ียวชาวจี นและ
มาเลเซียท่ีลดลงหลงัพ้นเทศกาลตรุษจีน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการใช้จา่ยในหมวดสินค้า
คงทนท่ีขยายตัวดีขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตวัรถรุ่นใหม่เพิ่มเติมจากเดือนก่อน 
สง่ผลให้ยอดขายรถยนต์นัง่สว่นบคุคลและยอดขายรถจกัรยานยนต์เติบโตดี สอดคล้องกบั
สินเช่ือผู้ บริโภคในหมวดยานยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ ด้านปัจจัยพืน้ฐานท่ีสนับสนุนก าลังซือ้ของ
ครัวเรือนโดยรวมดีขึน้ สะท้อนจากจ านวนผู้ มีงานท าและรายได้ท่ีแท้จริงท่ีปรับสูงขึน้บ้าง 
ส่งผลให้ความเช่ือมั่นผู้ บริโภคโดยรวมดีขึน้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ก าลั งซือ้ในภาค
เกษตรกรรมยังค่อนข้างกระจุกอยู่ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาง ขณะท่ีก าลัง ซือ้นอกภาค
เกษตรกรรมปรับดีขึน้เล็กน้อยจากรายได้ภาคบริการ ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
4.0 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ . ขยายตัวร้อยละ 0.7 YoY
ขยายตัวในเกือบทุกหมวด โดยเป็นการขยายตวัของทัง้ปริมาณและราคา จาก 1) การ
สง่ออกยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางท่ีขยายตวัดีจากราคาท่ีปรับสงูขึน้และอุปสงค์จากจีนท่ี
เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง เน่ืองจากผู้น าเข้าจีนเร่งน าเข้าเพ่ือสะสมสินค้าคงคลงัท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า 
2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวม (IC) ท่ีการส่งออกไปยงั
จีน ฮอ่งกง ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ขยายตวัดี ตามการน าไปใช้เป็นชิน้ส่วนในการผลิตสมาร์ท
โฟน อุปกรณ์ท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) และชิน้ส่วนรถยนต์ 3) สินค้าท่ีราคา
ส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบขยายตวัตอ่เน่ือง ตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ี
ปรับสูงขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อน และ 4) สินค้าหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะแผงก าเนิด
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จากการท่ีผู้ผลิตจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยเพ่ือหลีกเล่ียง
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และเคร่ืองปรับอากาศท่ีการ
ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ CLMV ขยายตวัดีต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม แม้การส่งออกสินค้า
ปรับดีขึน้ แตก่ารผลิตภาคอตุสาหกรรมในเดือนนีป้รับลดลงบ้าง เน่ืองจากสินค้าหมวดยาน
ยนต์ แผงวงจรรวม และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการเร่งผลิตไปในช่วงก่อน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผล
จากปัจจยัชัว่คราวจากการปิดซอ่มบ ารุงโรงกลัน่น า้มนับางแหง่

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคเอกชน
การใช้จ่ายในหมวดสนิค้า
คงทนที่ขยายตวัดีขึน้ สว่น
หนึง่เป็นผลจากการเปิดตวัรถ
รุ่นใหมเ่พิ่มเติมจากเดือนก่อน

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในเกือบทกุหมวด 
โดยเป็นการขยายตวัของทัง้
ปริมาณและราคา 

การน าเข้าสินค้า
โดยหมวดวตัถดุิบและสนิค้า
ขัน้กลางขยายตวัจากสนิค้า
เชือ้เพลงิ เคมีภณัฑ์ และโลหะ
และสนิค้าชิน้สว่นแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออก
สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
แนวโน้มดีตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ตามราคาสนิค้าเกษตรเป็น
ส าคญัโดยเฉพาะราคา
ยางพาราที่สงูขึน้จาก (1)
อปุทานลดลงเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากเหตอุทุกภยัใน
พืน้ท่ีภาคใต้ (2) อปุสงค์จาก
จีนท่ีเพิ่มขึน้ และ (3) การเก็ง
ก าไรในตลาดซือ้ขายลว่งหน้า
ตามราคาที่โน้มขึน้ตาม
ทิศทางราคาน า้มนัดิบ
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 13.4 โดยหมวด
วตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัจากมูลค่าการน าเข้าเชือ้เพลิง โลหะ และเคมีภัณฑ์ ท่ี
ราคาสงูขึน้ตามราคาน า้มนั และการน าเข้าชิน้ส่วนแผงวงจรรวมท่ีเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัการ
ส่งออกสินค้ากลุ่มดงักล่าวท่ีปรับดีขึน้ นอกจากนี ้การน าเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ขยายตวัตามการน าเข้าปลาทูน่า ท่ีส่วนใหญ่น าไปแปรรูปเป็นปลากระป๋องเพ่ือส่งออก แต่
หากหักปลาทูน่า การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคหดตวัร้อยละ 1.3 ตามการน าเข้าสินค้า
คงทนท่ีลดลงในหมวดนาฬิกา และเฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตวัจากเดือนก่อน โดยการลงทนุส่วนใหญ่ยงัจ ากัดอยู่ในธุรกิจ
พลงังาน ธุรกิจภาคบริการ
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการส่งออก สอดคล้องกับพืน้ท่ีเพ่ือการอตุสาหกรรมและโรงงานท่ี
ได้รับอนญุาตเพิ่มขึน้ และความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจท่ีปรับดีขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ส่งออก 
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการลงทนุส่วนอ่ืนๆ ในระยะสัน้ยงัอ่อนแอสะท้อนจากการน า เข้าสินค้า
ทนุไมร่วมเคร่ืองบนิและแทน่ขดุเจาะท่ียงัหดตวั ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หด
ตวัร้อยละ 0.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 2.5 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคญั 
โดยเฉพาะราคายางพาราท่ีสงูขึน้จาก (1) อปุสงค์ของจีนท่ีเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง และ(2) การเก็ง
ก าไรในตลาดซือ้ขายล่วงหน้าตามราคาท่ีโน้มขึน้ตามทิศทางราคาน า้มันดิบนอกจากนี ้
ผลผลิตเกษตรกรรมขยายตวัสูงเช่นกัน จากผลของฐานท่ีต ่าในปีก่อนเน่ืองจากปัญหาภัย
แล้ง โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 21.8 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ี
ร้อยละ 8.2 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 12.7 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลง แต่ยังขยายตวัจากปีก่อนและเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของ
เศรษฐกิจ โดยรายจา่ยประจ าท่ีไมร่วมเงินโอนยงัขยายตวัในหมวดคา่ตอบแทนบคุลากรตาม
การปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการ และรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างถนนและระบบชลประทานของ 3 หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมทางหลวงกรมทางหลวง
ชนบท และกรมชลประทาน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัวจากเดือนก่อน โดย
การลงทุนส่วนใหญ่ยังจ ากัด
อยู่ในธุรกิจพลังงาน ธุร กิจ
ภ า คบ ริ ก า ร แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการสง่ออก 

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
9.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 0.8 YoY ด้าน
การสง่ออก ขยายตวัร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 4.1 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 34,625 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,682 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
2.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 27,342 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.7 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.4 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,601 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.3 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,715 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,429 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 15.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 15,173 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,113 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 0.6 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
14,910 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

2560 31,591 34,625

Export

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456

2560 19,658 19,715

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,682 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.9 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,601 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,429 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 15.9 YoY โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,038 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 223 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560

8Analyst by ISIT

AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

2560 2,946 2,682

Export

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764

2560 3,170 2,429 



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,342 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.7 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,131 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,173 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,445 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 12,169 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560

9Analyst by ISIT

IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

2560 24,480 27,342

Export

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818

2560 14,535 15,173



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,601 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 11.3 YoY โดยสนิค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุ
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,250 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,113 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 0.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 445 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,488 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

2560 4,165 4,601

Export

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874

2560 1,953 2,113 
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ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 1331/03/2017

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าใหอ้าชีพของมนษุยห์ายไปเยอะ ทว่าก็ท าใหอ้าชีพ ใหม่เกิด

ขึ้นมาแยะเช่นกัน แตเ่ป็นอาชีพท่ีเกี่ยวขอ้งกับทักษะการใชอ้ปุกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รัฐบาลของ

หลายประเทศท่ีไหวตัวทันจึงสนับสนุนการศึกษาและฝึกฝนในนวัตกรรมโรบอต โดรน เซ็นเซอร์

พลงังานทดแทนรุ่นใหม ่ฯลฯ อย่างรีบเร่ง

มนษุยร์ ุ่นใหมท้ิ่งอาชีพเกษตรกรรม เร่ืองจะลงไปในนาปลกูขา้ว จับจอบ ขดุดิน ใชค้วายไถนา ใช ้

เคียวเกี่ยวขา้ว มีนอ้ยมากแลว้ นอกจากคนรุ่นใหม่จะชินกับชีวิตท่ีสะดวกสบายแลว้ การท าเกษตร

แปลงเล็กก็ยงัมีตน้ทนุการผลิตสงู ไมส่ามารถจะแขง่ขนัดา้นตน้ทนุและราคาขายกบัเกษตรกรรมแปลง

ใหญ่ได้

ผมไปกับท่านผูใ้หญ่ในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่ไปบรรยายใหเ้กษตรกรและองคก์รส่วนท้องถ่ิน 

หลายแห่งประสบปัญหาแรงงานตา่งดา้วท่ีทยอยกลบัประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานเมียนมาและ

กัมพชูา ซ่ึงการลงทนุใน 2 ประเทศนี้โตแรงมากจนตอ้งดึงแรงงานกลับประเทศ ถา้ภาคเกษตรไทย

แกไ้ขปัญหาแรงงานไม่ได ้ในอีกไม่เกิน 5 ปีขา้งหนา้ เราจะเกิดวิกฤติการเกษตรซ่ึงเป็นฐานส าคญัของ

ประเทศ วันนัน้หายนะมาเยือนแนค่รบั

“ศนูยน์วัตกรรมและพัฒนาการเกษตร” หรือ Innovative Agricultural Development Center 

(IADC) จึงถกูตัง้อย่างเร่งด่วน อนาคตอันใกล ้งานบริการท่ีใหญ่กว่างานบริการการท่องเท่ียวคือ 

Agricultural Services Provider หรืองานดา้น “เกษตรบริการ” ตัง้แตก่ารเตรียมดิน ไถพรวน การปลกู

การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ การหว่านปุ๋ยเม็ด การฉีดยาก าจัดศัตรพืูช ก าจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว รวมถึง

การแปรรปูเพ่ือส่งตลาด ฯลฯ งานพวกนี้ตอ้งใชน้ักปฏิบัติการเกษตรชั้นสงูท่ีรวมตัว เป็นผูบ้ริหาร

จดัการแปลงเกษตรขนาดและประเภทตา่งๆ

เกษตรบรกิารมาแรง‟

„
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พ.ศ.2560 รฐับาลจีนใสง่บประมาณลงไปใน 3 เกษตร (หมู่บา้น เกษตร และเกษตรกร 3.1 ลา้นลา้น

หยวน (15.5 ลา้นลา้นบาท) และลงทนุเพ่ือเกษตรบริการดา้นโดรน 7.03 พันลา้นหยวน (3.5 หมื่น

ลา้นบาท) โรงงานจีนไดร้ับทนุใหพ้ัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือจะบกุตลาดเกษตรบริการโลก 

ท าใหต้อ่ไปนี ้เกษตรกรในจีน แอฟริกา อเมริกาใต ้และหลายประเทศในเอเชียจะหันมาใชเ้กษตรบริการ

ของจีนกนัมากขึน้

Innovative Agricultural Development Center (IADC) ของไทยซ่ึงท างานใกลช้ิดกบับริษทัจีนไดร้ับการ

ติดต่อใหเ้ป็นผูผ้ลิตนกัปฏิบัติการเกษตรชั้นสงู (นกับินโดรน) ใหจี้นและประเทศท่ีจีนไปลงทนุ ซ่ึงปีท่ี

แลว้ จีนขาดแคลนนกัปฏิบตักิารเกษตรชัน้สงูประเภทนีม้ากถึง 300,000 ต าแหนง่

ความตอ้งการนักปฏิบัติการเกษตรชั้นสงู (นักบินโดรน) ทัว่โลกมีมากกว่านี้หลายเท่า เม็ดเงินท่ี

รฐับาลจีนทุ่มลงไปในนวัตกรรมท าใหม้ีการผลิตเคร่ืองมือทันสมยัออกมาจ านวนมาก แต่บคุลากรที่มี

ทกัษะทัง้ทางดา้นเกษตรและการใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่มีไมเ่พียงพอ

ในประเทศไทย เดี๋ยวนี้ก็มีการตัง้บริษทัใหบ้ริการโดรนพ่นยาน า้ หรือปุ๋ยเม็ดใหแ้ก่พืชกนัหลายบริษัท 

ราคาเฉลี่ย 200-300 บาทต่อไร่ แลว้แต่ว่าจะพ่นไมป้ระเภทใด โดรนเขา้แกไ้ขปัญหาแรงงานไม่พอ 

หรือแรงงานมนษุยท่ี์รับงานพ่น งานหว่านไปแลว้ น าปุ๋ยหรือยาไปเทท้ิงหรือขายต่อ คาดกันว่า การ

ศึกษาวิจัยพบว่า ไทยตอ้งการนักบินโดรนเพ่ือใหบ้ริการคลมุพ้ืนท่ีเกษตรทั้งประเทศประมาณ 

20,000 คน ถา้รวมทั้งท่ีหลายประเทศติดตอ่ว่าจา้งนกับินโดรนไทยไปท างานเกษตรในประเทศของ

ตน ตวัเลขก็จะสงูกว่านี้

เราเคยสง่แรงงานไทยไปท างานก่อสรา้งทัว่โลก แม่บา้น พนกังานนวดและสปา พ่อครัว ฯลฯ ก็ส่งกนั

ไปเป็นเรือนแสนต่อปี ชื่อเสียงดา้นการเกษตรของไทยท าคนทั้งโลกอยากจา้งนกัปฏิบัติการเกษตร

ชัน้สงู (นกับินโดรน) ของไทย เราจึงตอ้งเร่งผลิตบคุลากรเหล่านี้อย่างมีคณุภาพและควรจะใหส้ื่อสาร

ภาษาองักฤษ จีน บาฮาซา สเปน ฯลฯ ไดด้ว้ย

หลายประเทศอยากท าเกษตร แตไ่ม่มีบคุลากร จึงตอ้งการจา้งทีมจากไทยไปบริหาร โดยเฉพาะอย่ าง

ย่ิงดา้นเกษตรแปลงใหญ่ นีก็่เป็นอีกโอกาสท่ีเกษตรกรไทยจะฟอรม์ทีมกนัไปหาเม็ดเงินในตา่งประเทศ 

ส าหรบัในประเทศไทย ลกูหลานเกษตรกรไทยท่ีไมถ่นดัแบกจอบจบัเสียม ก็จะมีรายไดจ้ากเรือกสวนไร่

นาของพ่อแมด่ว้ยการใชบ้ริการของ Agricultural Services Provider (ASP)

ผมบา้คน้ขอ้มูลเกษตรบริการทัว่โลกจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือน าขอ้มูลมารับใชส้ังคมไทยทั้งในสื่อ

หนงัสือพิมพ ์แต่ท่ีน ามาลงอัพเดตกันแทบทกุวัน ก็คือในไลนอ์อฟฟิเชียล ID : @LGJ0596P และ 

@YHZ7387A ใครสนใจจะอ่านก็เชิญแอดเขา้มาไดค้รบั.

‟

„



1514/04/2017 ที่มา : แนวหน้า

‘ไทยแลนด ์4.0’ ฝันใหญ่!...คนไทยตามทนัหรอืไม?่‟

„

ไทยแลนด ์4.0!!!

ตอ้งบอกว่านี่คือ “ค าฮิตติดห”ู สงัคมไทยยคุนี้โดยแท ้ภาครัฐหรือเอกชนตา่งเอาค าดังกล่าวไป “หอ้ย

ทา้ย” ประกอบชื่อโครงการอยู่เสมอ เนื่องจากเป็น “นิยามการพัฒนาประเทศ” ท่ีรัฐบาลปัจจบุัน 

โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา พดูถึงอยู่บ่อยครั้ง และ ดร .สวิุทย์ เมษินทรีย ์

รฐัมนตรีประจ าส านกันายกรฐัมนตรี เคยอธิบาย “นยิาม” ของไทยแลนด ์4.0 ไวเ้มื่อยังด ารงต าแหนง่

รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ดร.สวิุทย์ อธิบายว่า ยุคแรกเร่ิมของเศรษฐกิจไทย หรือ “ไทยแลนด์ 1.0” หมายถึง “สังคม

เกษตรกรรม” ครวัเรือนไทยยังเนน้ปลกูขา้ว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหม ูเป็ด ไก่ น าผลผลิตเก็บไวบ้ริโภค

ยังชีพส่วนหนึ่ง แบ่งไปขายสรา้งรายไดอี้กส่วนหนึ่งสะทอ้น “ความอดุมสมบรูณ์” ของภมูิประเทศดัง

ส านวน ในน า้มีปลา...ในนามีขา้ว!!!

ตอ่มาเมื่อประเทศไทยเขา้สูส่งัคมสมยัใหมผู่ค้นทยอยอพยพเขา้สูเ่มืองมากขึน้ เรียกว่า“ไทยแลนด ์2.0” 

เศรษฐกิจเร่ิมเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรม สู่ “อตุสาหกรรมเบา” งานท่ีแตเ่ดิมเคยเป็น “หัตถกรรม” 

ท าดว้ยมือ มาเป็นการน าเคร่ืองจักรมาเสริมแรงงานคน ใหผ้ลิตไดเ้ป็นจ านวนมากและรวดเร็ว แต่

เทคโนโลยียงัไมซ่ับซอ้นนกั อาทิ อตุสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ถัดจากนัน้ เมื่ออตุสาหกรรมขยายตวัมากขึ้น เรียกว่า “ไทยแลนด ์3.0” เร่ิมเขา้สู่ยคุ “อตุสาหกรรม

หนกั” ท่ีใชค้วามรูแ้ละเคร่ืองจักรกลซับซอ้น อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต ์อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์รวมถึง

อตุสาหกรรมตน้น า้อย่างปิโตรเคมี (น า้มัน-ก๊าซธรรมชาติ) ผลิตเพ่ือใชใ้นประเทศและส่งออกไป

ตา่งประเทศ ซ่ึงปัจจบุนัเราอยู่ในเศรษฐกิจยคุ 3.0
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และในยคุตอ่ไปคือ เศรษฐกิจยคุ 4.0 ดร.

สุวิทย์ อธิบายว่า  มีหัว ใจส าคัญ 3 

ประการ คือ 1. เปลี่ยนจากสินค้าโภค

ภณัฑไ์ปสูส่ินคา้นวัตกรรม 2.เปลี่ยนจาก

ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ  ด้ ว ย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน

ดว้ยเทคโนโลยีและความคิดสรา้งสรรค์

3.เปลี่ยนจากเนน้ภาคการผลิตสินค้า 

ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น ซ่ึงนัน่ก็

คือนิยามของไทยแลนด์ 4.0 ท่ีรัฐบาล

พล.อ.ประยทุธ ์ตอ้งเร่งพฒันาใหเ้กิดขึน้

ท าไมสังคมไทยตอ้งใส่ใจกับไทยแลนด ์4.0?...เพราะท่ีผ่านมา ในทางเศรษฐศาสตรม์ีค าว่า “กับดัก

รายไดป้านกลาง” ซ่ึงหมายถึง “ทางตนั” ในการพฒันาประเทศ “กลบัตวัก็ไมไ่ด”้ เนือ่งจากประชากรมี

ระดับการศึกษาสงูขึ้นพรอ้มๆ กับค่าจา้งขัน้ต า่เพ่ิมขึ้น ไม่อาจลงไปแข่งกับประเทศก าลังพัฒนาและ

ดอ้ยพฒันาที่คา่แรงต า่กว่าไดอี้ก

ทว่า “เดินต่อไปก็คงไม่ถึง” เพราะประชากรยังขาด “ทักษะ-ความรู”้ ในการท างานท่ีสอดคลอ้งกับ

เศรษฐกิจยคุอนาคต และไทยก็เป็นประเทศหนึง่ที่ตดิกบัดกันีม้านานหลายปี ท าใหย้งัไมอ่าจ “กา้วขา้ม” 

ไปเป็นประเทศพฒันาแลว้ที่ผูค้นมีรายไดส้งูดว้ยสินคา้และบริการท่ีมีมลูคา่เพิ่มจากนวัตกรรม

เวทีเสวนา “ประเทศไทย 4.0 ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(บางเขน) เมื่อไม่นานนี้ รศ.ดร.วรากรณส์ามโกเศศ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์ให้

ขอ้คิดว่า ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด ์4.0 เป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจบุัน ท่ีจะ

ท าอย่างไรท่ีจะมีเป้าหมาย “มัน่คง-มัง่คัง่-ยัง่ยืน” แต่ประเทศไทยจะไปถึง 4.0 ไดห้รือไม่? ปัจจัย

ส าคญัคือ “ความคิดสรา้งสรรค”์ เพื่อเพ่ิมมลูคา่ของสินคา้และบริการ โดยผา่นกระบวนการวิจยั

“ประเทศไทย 4.0 ไม่ไดห้มายถึงการปฏิรปูประเทศเท่านัน้ แตห่มายถึงจะท าอย่างไรใหร้ายได้ของคน

ในประเทศเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนฐานธรรมดาใหม้ีคณุค่าเพ่ิมขึ้น เสียเวลา

เท่ากนัแตม่ีมลูคา่มากย่ิงขึน้” อดีตอธิการบดี ม.ธรุกิจบณัฑิตย ์กลา่ว
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เชน่เดียวกบัที่งาน CEO Innovation Forum 2017 “นวัตกรรมน าไทยสูป่ระเทศพฒันาแลว้” ณ โรงแรม

สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรงุเทพฯ ดร .อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทย ์ไดร้ับมอบหมายจากรัฐบาลในการ

น าเอาวิทยาศาสตร์มาใชข้ับเคลื่อนประเทศในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ “ยทุธศาสตร์ดา้นวิจัยและ

นวัตกรรม” และไดก้ าหนดมาตรการแรงจงูใจ เพื่อสง่เสริมการลงทนุดา้นการวิจยัและพฒันา

อาทิ มาตรการดา้นยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ้่าย RDI 300% ส าหรับกลุ่มอตุสาหกรรม กองทนุ

สนบัสนนุการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 2,500 ลา้นบาท กองทนุเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ท่ีร่วมด าเนินการกับ BOI 

มาตรการเสริมสรา้งความเขม้แข็งและผลิตภาพของเอสเอ็มอี ทั้ง iTAP ท่ีช่วยสนบัสนนุ SMEs เพิ่ม

มลูคา่ทางเทคโนโลยีสูต่ลาดโลก

การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ SME มาตรการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีใชน้วัตกรรมเขม้ขน้ผ่าน

โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ที่ถอดความรูด้า้นอตุสาหกรรมมาสอนนกัเรียนสายอาชีวะ ที่ใหเ้รียน

และปฏิบัติงานจริงในโรงงานไปดว้ยในเวลาเดียวกนั การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อกิจกรรม

วิจยัและพฒันา ซ่ึงมีโครงการน าร่องไปแลว้คือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร” และสดุทา้ยคือ สนบัสนนุให้

มีเกิดการอดุหนนุผลงานนวัตกรรมของไทย โดยการอนญุาตใหห้นว่ยงานรัฐด าเนินการดว้ยวิธีพิเศษ 

หากจดัซ้ือจดัจา้งนวัตกรรมท่ีอยู่ในบญัชีนวัตกรรมไทย

ท่ีผ่านมามกัมีเสียง “ค่อนขอด” อยู่เสมอว่าสงัคมไทยไม่ส่งเสริมงาน “วิจัยและพัฒนา” (Research & 

Development-R&D) เท่าท่ีควร มีการเปรียบเทียบงบประมาณ R&D ระหว่างไทยกบัประเทศเอเชีย

อ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร ์เกาหลีใต ้ซ่ึงบา้นเรามีสัดส่วนนอ้ยกว่าประเทศเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม 

ดร.กิติพงศ์ พรอ้มวงค ์เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแล ะ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน .)กล่าวว่า ปีหลังๆ มานี้ ประเด็นดังกล่าว “เปลี่ยนแปลง”ดีขึ้นมา

ตามล าดบั

อาทิ ในปี 2557 ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมีการลงทนุ R&D ทัง้สิ้น 63,490 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

0.48 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) แตใ่นปี 2558 ขยบัขึน้มาเป็น 84,671 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 0.62 ของ GDP กลุ่มท่ีพบการลงทนุ R&D สงู คือ“อตุสาหกรรมอาหาร ยานยนตแ์ละ

เคม”ี โดยในปี 2558 มีการลงุทนุเพ่ิมขึ้นจากเมื่อ 10 ปีท่ีผ่าน มากถึงรอ้ยละ 73 นบัเป็นสญัญาณท่ี

ดีว่าภาคเอกชนใหค้วามสนใจดา้นวิจยัและพฒันามากขึน้เร่ือยๆ จึงตัง้เป้าหมายไวว่้า สิ้นปี 2561 ไทย

นา่จะมีการลงทนุในดา้นการวิจยัและพฒันาถึง “รอ้ยละ 1”ของ GDP
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เมื่อไปดจู านวนบคุลากร พบว่า ในปี 2558 เอกชนมีจ านวนบคุลากรดา้นการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

เป็น 89,617 คิดเป็นสดัส่วน 13.6 คนตอ่ประชากร 10,000 คน และสดัส่วนบคุลากรดา้นการวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนในปี 2558ท่ีผ่านมามีมากถึง รอ้ยละ 55 มากกว่าภาครัฐท่ีมีเพียงรอ้ยละ 

45 และนกัวิจัยในภาคเอกชนเป็นระดบัปริญญาตรี รอ้ยละ 88 ปริญญาโท รอ้ยละ 10 และปริญญา

เอก รอ้ยละ 2

“จากตัวเลขบ่งบอกว่าภาคเอกชนในบา้นเราหันมาใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น 

เหตผุลเพราะการวิจัยและพัฒนาสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัองคก์รเขาได ้ซ่ึงบริษทัยักษ์ใหญ่หลายแห่ง

ในบา้นเราท่ีลงทนุดา้นการวิจัยและพัฒนาก็จะเห็นตวัเลขท่ีชดัเจนว่า ย่ิงลงทนุดา้นนี้มากเท่าไรรายได้

หรือผลประกอบการของบริษทัก็จะย่ิงเพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย” เลขาธิการ สวทน. ระบุ

จากขอ้มลูดงักล่าวของ สวทน. แมจ้ะเป็นเร่ืองดีท่ีเอกชนไทยปรับตวักันไดอ้ย่างรวดเร็ว แตก่ารเขา้สู่

ไทยแลนด ์4.0 ไดน้ัน้ตอ้งไปกนั “ทกุภาคสว่น” อาทิ เกษตรกรท่ีตอ้งเป็น “Smart Farmer” ใชเ้ทคโนโลยี

วางแผนการเพาะปลกู แรงงานท่ีตอ้งเป็น “Skill Labour” มีฝีมือมีทักษะการท างานสงู รวมถึงกิจการ

รายย่อย (SMEs) ตอ้งเปลี่ยนจากการคา้ขายแบบเดิมๆ น าเทคโนโลยีมาชว่ยบริหารจัดการมากขึ้น ซ่ึง

เมื่อด ู“ความเขา้ใจ” ของคนไทย พบว่า...

น่าห่วง!!!

ดังท่ี “ธรุกิจบัณฑิตย์โพล” มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์เปิดเผยผลส ารวจประชาชนกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 1,033 คน เมื่อเดือน มี.ค. 2560 พบว่า กลุ่มตวัอย่างถึง รอ้ยละ 59.66 “ไม่เขา้ใจ” ว่าอะไร

คือไทยแลนด ์4.0 และในจ านวนนี ้รอ้ยละ 38.22 “ไมร่ ูเ้ร่ืองเลย” สว่นรอ้ยละ 21.44 ทราบว่ารัฐบาล

มีเป้าหมายนี ้แตไ่มเ่ขา้ใจว่าหมายถึงอะไร

เช่นเดียวกนั..อีกค าหนึ่งท่ีรัฐบาลมกัพดูถึงบ่อยๆ คือ “สตารท์อัพ” (Start Up) พบว่ามีกลุ่มตวัอย่าง

เพียง รอ้ยละ 32.94 เท่านัน้ท่ีร ูว่้าสินคา้หรือบริการใดเป็นสตารท์อัพ นอกจากนี้ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ยังค่อนขา้ง “ไม่มัน่ใจ” ในคณุภาพของสินคา้และบริการจากธรุกิจประเภทดังกล่าว ฉะนัน้แลว้นี่

จึงเป็น “โจทยใ์หญ”่ ท่ีรฐับาลตอ้งน ากลบัไปทบทวน ว่าจะท าอย่างไรใหส้งัคมไทย...

“ต่ืนตวั” กว่าท่ีเป็นอย ู!่!!
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2560

ในเดือนมีนาคม 2560 โดยมีแรงขบัเคล่ือนจากการส่งออก ท่ีขยายตวัดีในหลายหมวด
สินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศท่ีดีขึน้ต่อเน่ือง การท่องเท่ียวท่ีกลบัมาขยายตวั
จากเดือนก่อน การบริโภคภาคเอกชนท่ีมีทิศทางปรับดีขึน้โดยเฉพาะสินค้าคงทน 
สอดคล้องกับรายได้ครัวเรือนและความเช่ือมั่นท่ีปรับดีขึน้ และการใช้จ่ ายภาครัฐ
โดยเฉพาะรายจ่ายลงทนุ อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชน
ยงัหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน

การบริโภคภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้ โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนปรับดีขึน้
ตามการซือ้รถยนต์ ปัจจยัสนบัสนนุมาจากรายได้ครัวเรือนโดยเฉพาะรายได้เกษตรกรท่ีฟืน้
ตวัตอ่เน่ืองตามราคายางและผลผลิตข้าว และความเช่ือมัน่ผู้บริโภคทยอยปรับดีขึน้ รวมทัง้
สถาบนัการเงินมีมุมมองท่ีลดความเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเช่ือ เช่าซือ้รถยนต์ลงบ้าง 
สว่นการใช้จา่ยหมวดสินค้าไม่คงทนเพิ่มขึน้เล็กน้อย จากปริมาณการใช้เชือ้เพลิงท่ีเพิ่มขึน้
ตามราคา ท่ีปรับลดลงเป็นส าคญั ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) 
ขยายตวัร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 20.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.8 YoY และ
หากหักทองค า ขยายตวัร้อยละ 12.1 ตามการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ เพ่ือใช้เป็นชิน้ส่วนการผลิตอปุกรณ์ท่ีรองรับ Internet 
of Things (IoT) ชิน้ส่วนรถยนต์ และสมาร์ทโฟน 2) สินค้าท่ีมลูคา่การส่งออกเคล่ือนไหว
ตามราคาน า้มนัดิบ ขยายตวัทัง้ด้านราคาตามราคาน า้มนัดิบท่ีสงูกว่าระยะเดียวกนัปีก่อน 
และด้านปริมาณตามการขยายตวัของการส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ จากอุปสงค์จีนและอาเซียนท่ีเพิ่มขึน้ 3) สินค้าหมวดยานยนต์
ตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ไปออสเตรเลียจากการท่ีผู้ประกอบการหาตลาดใหม่
เพ่ือทดแทนตลาดตะวนัออกกลางท่ียงัหดตวัตอ่เน่ือง และการสง่ออกรถจกัรยานยนต์ขนาด
ใหญ่ไปยโุรปและอาเซียน ตามการขยายก าลงัการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่ในช่วง
ก่อนหน้า และ 4) สินค้าหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศและแผงก าเนิด
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จากการขยายก าลงัการผลิตและการย้ายฐานการผลิตมา
ไทยในช่วงท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าท่ีปรับดีขึน้ ส่วนหนึ่ งเป็นการระบาย
สินค้าคงคลงัโดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ ส่งผลให้โดยรวม การผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า 
ได้แก่ 1) สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์
และทศันปูกรณ์ 2) ยางพารา
ผลติภณัฑ์ยาง ปิโตรเลยีม
ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ 3) 
สนิค้าหมวดยานยนต์ 4) 
สนิค้าหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟา้

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัของการน าเข้า 1) 
เชือ้เพลงิและโลหะ และ 2) 
ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์และ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัสงูจากระยะเดียวกนั
ปีก่อน ตามปริมาณผลผลติ
สนิค้าเกษตรเป็นส าคญั
โดยเฉพาะผลผลติข้าวนาปรัง
ทีเ่พิ่มขึน้

การใช้จ่ายภาครัฐ
ยงัเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญั
ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
รายจ่ายลงทนุ

3ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT



ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT 4

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 17.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 22.4 และหากไม่
รวมทองค า ขยายตวัร้อยละ 21.4 ตามการขยายตวัของการน าเข้าโดยเฉพาะหมวดวตัถดุิบ
และสินค้าขัน้กลาง ในกลุ่ม 1) เชือ้เพลิงและโลหะท่ีขยายตวัทัง้ด้านราคาจากราคาสงูท่ีขึน้
ตามราคาน า้มันดิบ และด้านปริมาณจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัว และ 2) ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สอดคล้องกับการส่งออกสินค้ากลุ่มดงักล่าวท่ีปรับดีขึน้
ตอ่เน่ือง

การลงทุนภาคเอกชน หดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน ทัง้การลงทุนในภาคก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์หลงัจากมีการเร่งลงทุนในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะในธุรกิจการค้า 
พลงังาน และโทรคมนาคม สะท้อนว่าการฟืน้ตวั ของการลงทนุภาคเอกชนยงัไม่เข้มแข็งนกั 
อย่างไรก็ตาม การลงทนุซือ้รถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ส่วนหนึ่งได้รับ
ผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ และรายได้เกษตรกรท่ีขยายตวัต่อเ น่ือง 
ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 2.2 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจักรใน
ประเทศหดตวัร้อยละ 6.2 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร
เป็นส าคญัโดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังท่ีเพิ่มขึน้จากปริมาณน า้ท่ีเอือ้ตอ่การเพาะปลกูและ
ผลของฐานต ่าในระยะเดียวกนัปีก่อนจากปัญหาภยัแล้ง ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรขยายตวั
ชะลอลงตามราคายางพาราหลงัจากเร่งขึน้ไปในช่วงก่อนหน้าเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 29.9 YoY ผลผลิต
สินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 20.1 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวั
ร้อยละ 8.1 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
รายจ่ายลงทุนท่ีขยายตวัร้อยละ 11.9 จากการใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมืองของกรมทางหลวงเป็นส าคญั ขณะท่ีรายจา่ยประจ าหดตวัร้อยละ 3.5 จากฐาน
ท่ีสงูในปีก่อนท่ีมีการเบกิจา่ยตามมาตรการสง่เสริมความเป็นอยูร่ะดบัต าบลเป็นส าคญั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวจากระยะเดียวกันปี
ก่อน ทัง้การลงทุนในภาค
ก่อสร้างและเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ สะท้อนว่าการฟืน้ตวั 
ของการลงทุนภาคเอกชนยัง
ไมเ่ข้มแข็งนกั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2560





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2560

ในเดือนมีนาคม ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 7.8 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.7 YoY ด้าน
การส่งออก ขยายตวัร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
แตห่ดตวัร้อยละ 18.4 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,331 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,355 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 7.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 28,573 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.5 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.3 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,403 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
3.9 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,639 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,641 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 27.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 17,481 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 15.2 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 26.1 YoY ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,517 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 1.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
13,691 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

2560 31,591 34,625 37,331

Export

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456

2560 19,658 19,715 23,639

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนมีนาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,355 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 7.1 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,923 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,641 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 27.9 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,356 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 286 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2560

8Analyst by ISIT

AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

2560 2,946 2,682 3,355

Export

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764

2560 3,170 2,429 3,641



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มีนาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
28,573 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.5 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 3.3 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,066 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 17,481 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 26.1 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 9,078 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,091 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2560
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

2560 24,480 27,342 28,573

Export

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818

2560 14,535 15,173 17,481



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมีนาคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,403 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 3.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,399 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,517 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 1.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 518 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,886 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2560

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

2560 4,165 4,601 5,403

Export

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874

2560 1,953 2,113 2,517
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Abstract Numerical simulation of casting solidification process is of great importance for producing of gravity 

casting part. In the paper, two key points of evolution of isolated liquid areas and shrinkage location 
in each isolated liquid area in the shrinkage prediction are discussed. The boundary criterion used 
in isolated liquid areas searching algorithm and rule of shrinkage distribution based on the principle 
of minimum potential energy is derived. The pressure plays a key role in both points. Then we 
discussed the detail of the workfiow and solution of shrinkage cavities prediction model. Finally, a 
group of U-type casting experiments are simulated and implemented in order to test and verify 
effectiveness of the proposed model. An excellent agreement is indicated for the numerical 
simulation result and the experiment results.
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Fig. The evolution of isolated liquid areas in gravity casting processes.
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กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม เร่งส่งเสริมสนบัสนนุสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 

SMEs แปลงเคร่ืองจักรเป็นทนุ วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 15 ลา้นบาท พรอ้มชวนผูป้ระกอบการเขา้

ร่วมโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือรับ 5 

สิทธิประโยชน ์ไดแ้ก่ 1.ไดร้ับเงินทนุหมนุเวียนและเคร่ืองจักรใหม่ 2.ไดร้ับสิทธิพิเศษดา้นงานเงิน 

3.ไดร้บัการยกเวน้ภาษี 4. ไดร้บั Fast Track จดทะเบียน และ 5.ไดร้ับค าแนะน า ทั้งนี้สิ้นปี ปี2560 

คาดว่าจะมีผูป้ระกอบการ SMEs ย่ืนขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร ไม่นอ้ยกว่า 500 ราย 

อย่างไรก็ตามจากขอ้มลูไตรมาส 1 ของปี2560 มียอดการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร

จ านวน จ านวน 1,639 เคร่ือง รวมมลูคา่กว่า 21,383,461,711 ลา้นบาท

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ รวมถึงขอ้มลูต่างๆ สามารถสอบถามขอ้มลู

เพ่ิมเติมได ้ท่ี  ส านักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อตุสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 กรงุเทพฯ โทร. 02202-4055 หรือเขา้ไปที่www.diw.go.th

กรมโรงงานฯ หนนุโรงงาน SMEs แปลงเครือ่งจกัร

เป็นเงิน สงูสดุรายละ 15 ลา้น พรอ้ม ช ู5 สิทธิ

ประโยชนก์ระต ุน้เศรษฐกิจไตรมาส 2
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นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม กล่าวว่า สถิติการจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัรชว่งไตรมาสแรก เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 มีการปรับตวัเพ่ิมขึ้น โดยมียอด

จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรแลว้ 306 ราย จ านวน 1,639 เคร่ือง รวมมลูค่าทนุจดทะเบียน

เคร่ืองจกัร 21,383,461,711 ลา้นบาท และในส่วนของตวัเลขยอดจดทะเบียนจ านองเคร่ืองจักรช่วง

ไตรมาสแรก มีมลูค่าวงเงินจ านองกว่า 41,043,317,241 ลา้นบาท โดยกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีจด

ทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรสงูสดุ 4 อันดับแรก ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะ 113 

ราย จ านวนเคร่ืองจกัร 354 เคร่ือง รองลงมาคือผลิตภณัฑจ์ากพลาสติก 53 ราย จ านวนเคร่ืองจักร 

317 เคร่ือง , การขดั การสี การโม่, การพิมพ ์ราย 53 ราย จ านวนเคร่ือง 104 เคร่ือง และผลิตภณัฑ์

อโลหะอ่ืน 33 ราย จ านวนเคร่ือง 56 เคร่ือง อย่างไรก็ตาม จากขอ้มลูสถิตติัง้แตปี่ 2515 ถึงปัจจบุันมี

โรงงานอตุสาหกรรมจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรรวม 59,247 ราย จ านวน 808,994 เคร่ือง 

รวมมลูคา่ทนุจดทะเบียนเคร่ืองจกัร 5.8 ลา้นลา้นบาท

นายมงคล กล่าวต่อว่า ในช่วงไตรมาส 2 ของ ปี2560 นี้ กรมโรงงานอตุสาหกรรมได ้ด าเนิน

โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเร่งส่งเส ริม

สนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ในกิจกรรมการแปลงเคร่ืองจักรเป็นทนุ และ 

กิจกรรมการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร โดยใหน้ าเคร่ืองจักรภายในโรงงาน เขา้มาจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ

กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือน าใบจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเป็นหลกัทรัพยค์ า้ประกนั โดยประโยชนท่ี์

ผูป้ระกอบการ SMEs จะไดร้บัในการเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่

1.ไดร้บัเงนิทนุหมนุเวียนและเคร่ืองจกัรใหม ่โดยผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้ง

น าเคร่ืองจักรเดิมมาจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน

การเงนิเพ่ือจะไดร้บัเงนิหมนุเวียนในกิจการหรือซ้ือเคร่ืองจักรใหมเ่พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

2. ไดร้บัสิทธิพิเศษดา้นงานเงนิ ผูป้ระกอบการจะไดว้งเงนิกูร้ายละไมเ่กิน 15 ลา้นบาท สามารถ

กูไ้ดส้งูสดุถึง 90% ของใบสัง่ซ้ือเคร่ืองจักร โดยดอกเบ้ีย 4% ต่อปี ตลอดอายสุัญญาและสามารถ

ผอ่นนานไดถึ้ง 7 ปี โดยปลอดช าระคืนเงนิตน้สงูสดุไมเ่กิน 12 เดือน

3.ไดร้ับการยกเวน้ภาษี ผูป้ระกอบการจะไดย้กเวน้อากรขาเขา้ของเคร่ืองจักร และยกเว้นภาษี

เงินไดน้ิติบคุคล 3 ปี เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 ของเงินทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดิน และทนุหมุนเวียนในการ

ปรบัปรงุ ทัง้นีใ้หไ้ดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากรายไดข้องกิจการที่ไดด้ าเนนิการอยู่เดิมแลว้

4.ไดร้ับ Fast Track จดทะเบียน ผูป้ระกอบการสามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ

เคร่ืองจกัรผา่นชอ่งทางพิเศษส าหรบัผูป้ระกอบการ SME ไดร้วจเร็วทนัใจ ภายใน 3 วัน

5.ไดร้ับค าแนะน า ผูป้ระกอบการทกุท่านจะไดร้ับค าปรึกษาในการปรับเปลี่ยนเคร่ื องจักร

อปุกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การน าพลังงานทดแทนมาใชใ้นกิจการเพ่ือการปร ะหยัด

พลงังาน และค าแนะน าในการลดตน้ทนุทั้งในดา้นพลงังาน ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และไดน้วัตกรรมใหม่ๆ ใช ้

ในการตอ่ยอดประกอบธรุกิจ
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ทั้งนี้ ในปี 2560 คาดว่าจะมีผูป้ระกอบการ SMEs ย่ืนขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร ไม่นอ้ยกว่า 

500 ราย และผูป้ระกอบการ SMEs ไดร้ับการใหค้ าปรึกษาแนะน าในการลงทนุปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร 

และสามารถน าเคร่ืองจักร ไม่นอ้ยกว่า 1,000เคร่ือง เพ่ือย่ืนขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ท่ีกรม

โรงงานอตุสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีปรึกษาโครงการเร่งรัดการจดทะเบียน

เคร่ืองจกัรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไดบ้นัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือร่วมกบัธนาคารไว ้5 

แห่งดว้ยกนั ไดแ้ก ่ธนาคารออมสิน ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.

ก.ส.) และธนาคารเกียรตินาคิน วงเงินท่ีจะปล่อยสินเชื่อไดร้วม 10,400ลา้นบาท รวมถึงสามารถ

ขอรับสิทธิประโยชน์ในดา้นการน าเขา้เคร่ืองจักรและสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอ่ืนๆ กับส า นักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทนุในกลุ่ม

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลัดดันและเพ่ิมศักยภาพในการ

แขง่ขนัในตลาดโลกตอ่ไป

ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ รวมถึงขอ้มลูตา่งๆ สามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมได ้

ท่ี ส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ถนนพระราม

ท่ี 6 กรงุเทพฯ โทร. 02202-4055 หรือเขา้ไปท่ีwww.diw.go.th
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'ชเูกียรติ'มัน่ใจปีน้ีไทยจะสง่ขา้วออกเกิน 10 ลา้นตนั ‟
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นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์  สมาคมผู้

ส่งออกขา้วไทย กล่าวว่า การคา้ขา้วของโลกปีนี้มีแนวโนม้

เพ่ิมขึ้นดว้ยปริมาณขา้วประมาณ 41.5 ลา้นตนั เทียบกับ

ปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 40 ลา้นตนั ขณะท่ีผลผลิตขา้วไทยในปีนี้

คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 18.5 ลา้นตนั มากกว่าปีท่ีผ่านมา

ท่ีอยู่ท่ี 16.5 ลา้นตนั ส าหรับราคาขา้วในตลาดโลก ราคา

ขา้วหอมมะลิ คาดว่าจะอยู่ท่ีตนัละ 750 – 780 ดอลลาร์

สหรัฐฯ (26,250 – 27,300 บาท/ตนั ) ขา้วขาว 5 % 

คาดว่าจะอยู่ ท่ีตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,650

บาท/ตัน ) และขา้วนึ่ง 5 % คาดว่าจะอยู่ท่ีตันละ 410 

ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,350 บาทต่อตัน ) ส่วนราคา

ขา้วเปลือกปีนี้คาดว่าจะอยู่ท่ีเกวียนละ 8,500 -9,000 

บาท สงูกว่าปีท่ีแลว้ซ่ึงอยู่ท่ี 6,000 – 6,500 บาท จาก

สถานการณ์ราคาขา้วตลาดโลกท่ีปรับตัวสงูขึ้น ช่วยให้

เกษตรกรไทยมีรายไดจ้ากการขายขา้วท่ีดีมากขึ้นตามไป

ดว้ย
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ดา้น การสง่ออกขา้วไทยในปีนีม้ีทิศทางที่ดี คาดจะสง่ออกไดม้ากกว่า 10 ลา้นตนัอยู่ท่ีประมาณ 10.5 

ลา้นตนั คิดเป็นมลูคา่ 160,000 ลา้นบาท มากกว่าปี 2559 ท่ีสง่ออกได ้9.87 ลา้นตนั คิดเป็นมลูค่า 

154,000 ลา้นบาท เนื่องจาก ราคาขา้วไทยใกลเ้คียงกับประเทศคู่แข่ง รวมทั้งตลาดท่ีส าคัญใน

ภมูิภาคแอฟริกา และเอเชียยังคงมีความตอ้งการน าเขา้ขา้วเพ่ือการบริโภค ประกอบกบัก าลงัซ้ือของ 

ประเทศผูซ้ื้อเร่ิมดีขึ้น ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนการส่งออกขา้วท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศอินเดีย ส่วนจะกลับมา

เป็นผูส้ง่ออกขา้วอนัดบัหนึง่ของโลกหรือไมน่ัน้ ตอ้งประเมินในชว่งคร่ึงปีหลงัอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับการ

ส่งออกขา้วในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 ส่งออกขา้วไปแลว้ 3.5 ลา้นตนั คิดเป็นมลูค่ามากกว่า 

40,000 ลา้นบาท โดยมีคูค่า้ท่ีส าคญั คือ จีน ฟิลิปปินส ์แอฟริกา 

ดา้นปัจจัยบวกสนบัสนนุการส่งออกขา้วของไทย คือ การท่ีรัฐบาลระบายขา้วจากสตอกรัฐ ท า ใหม้ี

อปุทานขา้วท่ีจะส่งมอบใหป้ระเทศท่ีนิยมบริโภคขา้วเก่า ขณะท่ีราคาส่งออกขา้วของไทยอยู่ในระดับ

ใกลเ้คียงกบัประเทศคู่แขง่ท่ีส าคญัช่วยใหก้ารแขง่ขนัดีขึ้น ดา้นราคาน า้มนัมี ทิศทางขยับสงูขึ้น ส่งผล

ตอ่ก าลงัซ้ือของกลุม่ประเทศท่ีพ่ึงพาการสง่ออกน า้มนัเพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย 

ขณะท่ี ปัจจัยลบ คือ ประเทศคู่แข่ง ทั้ง อินเดีย เวียดนาม และเมียนมาร ์มีการพัฒนาสินคา้และเร่ง

การส่งออกมากขึ้น ดา้นประเทศผูน้  าเขา้ขา้วมีมาตรการกีดกันทางการคา้หลากหลายรปูแบบ เช่น 

มาตรการดา้นสขุอนามัย มาตรการดา้นภาษีและการก าหนดโควตา้น าเขา้ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการ

ส่งออกของไทยและยังมีความผันผวนของค่าเงินบาทและตลาดการเงินจากการด าเนินนโยบาย

การเงินของประเทศต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของไทย รวมถึงการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจโลกท่ียังเปราะบางและปัญหาในภาคการเงินของประเทศจีนและประเทศ ในสหภาพยโุรป 

ยงัคงเป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีจะตอ้งตดิตามอย่างใกลช้ิด 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยควรพัฒนาพันธุข์า้วใหม้ีคณุภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น และหา

แนวทางลดตน้ทนุการผลิต โดยภาครัฐตอ้งมีมาตรการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่ใช่การช่วยเร่ือง

ราคาขา้วเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นตอ้งหาวิธีช่วยลดตน้ทนุในการผลิตอย่างแทจ้ริง เพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพในการแขง่ขนัใหก้บัขา้วไทยในตลาดโลก และควรหาตลาดสง่ออกใหม่ๆ  เช่น ตลาดตะวันออก

กลาง อาทิ อิรกัและอิหร่าน เนือ่งจากมียอดค าสัง่ซ้ือขา้วในแตล่ะปีมากกว่า 1 ลา้นตนั
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เชน่เดียวกบัที่งาน CEO Innovation Forum 2017 “นวัตกรรมน าไทยสูป่ระเทศพฒันาแลว้” ณ โรงแรม

สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรงุเทพฯ ดร .อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทย ์ไดร้ับมอบหมายจากรัฐบาลในการ

น าเอาวิทยาศาสตร์มาใชข้ับเคลื่อนประเทศในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ “ยทุธศาสตร์ดา้นวิจัยและ

นวัตกรรม” และไดก้ าหนดมาตรการแรงจงูใจ เพื่อสง่เสริมการลงทนุดา้นการวิจยัและพฒันา

อาทิ มาตรการดา้นยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ้่าย RDI 300% ส าหรับกลุ่มอตุสาหกรรม กองทนุ

สนบัสนนุการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 2,500 ลา้นบาท กองทนุเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ท่ีร่วมด าเนินการกับ BOI 

มาตรการเสริมสรา้งความเขม้แข็งและผลิตภาพของเอสเอ็มอี ทั้ง iTAP ท่ีช่วยสนบัสนนุ SMEs เพิ่ม

มลูคา่ทางเทคโนโลยีสูต่ลาดโลก

การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ SME มาตรการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีใชน้วัตกรรมเขม้ขน้ผ่าน

โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ที่ถอดความรูด้า้นอตุสาหกรรมมาสอนนกัเรียนสายอาชีวะ ที่ใหเ้รียน

และปฏิบัติงานจริงในโรงงานไปดว้ยในเวลาเดียวกนั การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อกิจกรรม

วิจยัและพฒันา ซ่ึงมีโครงการน าร่องไปแลว้คือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร” และสดุทา้ยคือ สนบัสนนุให้

มีเกิดการอดุหนนุผลงานนวัตกรรมของไทย โดยการอนญุาตใหห้นว่ยงานรัฐด าเนินการดว้ยวิธีพิเศษ 

หากจดัซ้ือจดัจา้งนวัตกรรมท่ีอยู่ในบญัชีนวัตกรรมไทย

ท่ีผ่านมามกัมีเสียง “ค่อนขอด” อยู่เสมอว่าสงัคมไทยไม่ส่งเสริมงาน “วิจัยและพัฒนา” (Research & 

Development-R&D) เท่าท่ีควร มีการเปรียบเทียบงบประมาณ R&D ระหว่างไทยกบัประเทศเอเชีย

อ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร ์เกาหลีใต ้ซ่ึงบา้นเรามีสัดส่วนนอ้ยกว่าประเทศเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม 

ดร.กิติพงศ์ พรอ้มวงค ์เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแล ะ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน .)กล่าวว่า ปีหลังๆ มานี้ ประเด็นดังกล่าว “เปลี่ยนแปลง”ดีขึ้นมา

ตามล าดบั

อาทิ ในปี 2557 ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมีการลงทนุ R&D ทัง้สิ้น 63,490 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

0.48 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) แตใ่นปี 2558 ขยบัขึน้มาเป็น 84,671 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 0.62 ของ GDP กลุ่มท่ีพบการลงทนุ R&D สงู คือ“อตุสาหกรรมอาหาร ยานยนตแ์ละ

เคม”ี โดยในปี 2558 มีการลงุทนุเพ่ิมขึ้นจากเมื่อ 10 ปีท่ีผ่าน มากถึงรอ้ยละ 73 นบัเป็นสญัญาณท่ี

ดีว่าภาคเอกชนใหค้วามสนใจดา้นวิจยัและพฒันามากขึน้เร่ือยๆ จึงตัง้เป้าหมายไวว่้า สิ้นปี 2561 ไทย

นา่จะมีการลงทนุในดา้นการวิจยัและพฒันาถึง “รอ้ยละ 1”ของ GDP
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เมื่อไปดจู านวนบคุลากร พบว่า ในปี 2558 เอกชนมีจ านวนบคุลากรดา้นการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

เป็น 89,617 คิดเป็นสดัส่วน 13.6 คนตอ่ประชากร 10,000 คน และสดัส่วนบคุลากรดา้นการวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนในปี 2558ท่ีผ่านมามีมากถึง รอ้ยละ 55 มากกว่าภาครัฐท่ีมีเพียงรอ้ยละ 

45 และนกัวิจัยในภาคเอกชนเป็นระดบัปริญญาตรี รอ้ยละ 88 ปริญญาโท รอ้ยละ 10 และปริญญา

เอก รอ้ยละ 2

“จากตัวเลขบ่งบอกว่าภาคเอกชนในบา้นเราหันมาใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น 

เหตผุลเพราะการวิจัยและพัฒนาสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัองคก์รเขาได ้ซ่ึงบริษทัยักษ์ใหญ่หลายแห่ง

ในบา้นเราท่ีลงทนุดา้นการวิจัยและพัฒนาก็จะเห็นตวัเลขท่ีชดัเจนว่า ย่ิงลงทนุดา้นนี้มากเท่าไรรายได้

หรือผลประกอบการของบริษทัก็จะย่ิงเพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย” เลขาธิการ สวทน. ระบุ

จากขอ้มลูดงักล่าวของ สวทน. แมจ้ะเป็นเร่ืองดีท่ีเอกชนไทยปรับตวักันไดอ้ย่างรวดเร็ว แตก่ารเขา้สู่

ไทยแลนด ์4.0 ไดน้ัน้ตอ้งไปกนั “ทกุภาคสว่น” อาทิ เกษตรกรท่ีตอ้งเป็น “Smart Farmer” ใชเ้ทคโนโลยี

วางแผนการเพาะปลกู แรงงานท่ีตอ้งเป็น “Skill Labour” มีฝีมือมีทักษะการท างานสงู รวมถึงกิจการ

รายย่อย (SMEs) ตอ้งเปลี่ยนจากการคา้ขายแบบเดิมๆ น าเทคโนโลยีมาชว่ยบริหารจัดการมากขึ้น ซ่ึง

เมื่อด ู“ความเขา้ใจ” ของคนไทย พบว่า...

น่าห่วง!!!

ดังท่ี “ธรุกิจบัณฑิตย์โพล” มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์เปิดเผยผลส ารวจประชาชนกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 1,033 คน เมื่อเดือน มี.ค. 2560 พบว่า กลุ่มตวัอย่างถึง รอ้ยละ 59.66 “ไม่เขา้ใจ” ว่าอะไร

คือไทยแลนด ์4.0 และในจ านวนนี ้รอ้ยละ 38.22 “ไมร่ ูเ้ร่ืองเลย” สว่นรอ้ยละ 21.44 ทราบว่ารัฐบาล

มีเป้าหมายนี ้แตไ่มเ่ขา้ใจว่าหมายถึงอะไร

เช่นเดียวกนั..อีกค าหนึ่งท่ีรัฐบาลมกัพดูถึงบ่อยๆ คือ “สตารท์อัพ” (Start Up) พบว่ามีกลุ่มตวัอย่าง

เพียง รอ้ยละ 32.94 เท่านัน้ท่ีร ูว่้าสินคา้หรือบริการใดเป็นสตารท์อัพ นอกจากนี้ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ยังค่อนขา้ง “ไม่มัน่ใจ” ในคณุภาพของสินคา้และบริการจากธรุกิจประเภทดังกล่าว ฉะนัน้แลว้นี่
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือเมษายน ปี 2560

ในเดือนเมษายน 2560 ขยายตวัต่อเน่ือง โดยการส่งออกยงัขยายตวัในหลายหมวด
สินค้า เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัดี สอดคล้องกบัอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้
ตอ่เน่ือง ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัจากหมวดบริการเป็นส าคญั ขณะท่ีการลงทนุ
ภาคเอกชนทรงตวัจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตวัตามการ
ผลิตหมวดยานยนต์เป็นส าคญั ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนหดตวั
หลงัจากเร่งเบกิจา่ยในชว่งท่ีผา่นมา

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นักท่องเท่ียวทัง้ไทยและต่างประเทศท่ีเพิ่มขึน้ และการใช้จ่ายในหมวดสิน ค้าคงทนท่ี
ขยายตัวต่อเน่ืองตามการซือ้รถยนต์นั่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุน จากรายได้ค รัวเรือน
โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรท่ีขยายตัวดีต่อเน่ืองและกระจายตัวในหลายสินค้ามากขึน้ 
ประกอบกับเป็นผลจากฐานต ่าในระยะเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี เน่ืองจากรายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมยังค่อนข้างทรงตวั สะท้อนว่าก าลังซือ้ในภาพรวมยังไม่
เข้มแข็งนกั ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 0.3 เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 3.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 16.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 5.9 YoY และ
หากหกัทองค า ขยายตวั ร้อยละ 5.5 ชะลอลงบ้างเม่ือเทียบกบัเดือนก่อน โดยยงัเป็นการ
ขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ทัง้จากด้านราคาท่ีขยายตวั ตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก 
และด้านปริมาณท่ีเพิ่มขึน้จากการส่งออก 1) ผลิตภัณฑ์ยาง น า้ตาล และข้าว ท่ีขยายตวั
ตามอปุสงค์จากตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้ และ 2) อปุกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม ตามการ
ส่งออกโทรศัพท์มือถือ ซึ่งขยายตัวต่อเน่ืองจากการย้ายฐานการผลิตจากญ่ีปุ่ นมายัง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การส่งออกยานยนต์และแผงวงจรรวมหดตวั ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการเร่งส่งออกไปในช่วงก่อนหน้า ทัง้นี ้การส่งออกท่ีชะลอลง ประกอบกับการระบาย
สินค้าคงคลังในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ ส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยงัคงหดตวั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า 
ทัง้จากด้านราคาที่ขยายตวั 
ตามราคาน า้มนัดิบใน
ตลาดโลก และด้านปริมาณที่
เพิ่มขึน้จากการสง่ออก 1) 
ผลติภณัฑ์ยาง น า้ตาล และ
ข้าว และ 2) อปุกรณ์สือ่สาร
และโทรคมนาคม 

รายได้เกษตรกร 
ปัจจยัสนบัสนนุการบริโภค
ปรับดีขึน้โดยเฉพาะจาก
รายได้เกษตรกรที่ขยายตวั
ตอ่เนื่องและกระจายตวัใน
หลายสนิค้า
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 15.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.1 และหากหกั
ทองค า ขยายตวั ร้อยละ 8.8 ตามการขยายตวัในหมวดวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางในกลุ่ม 
1) เชือ้เพลิงท่ีขยายตวัจากราคาท่ีสูงขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ และ 2) ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีปรับดีขึน้ตามการผลิตในหมวดดงักลา่วท่ีขยายตวัดี

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในหมวดเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์เป็นสาคญั ขณะท่ีการลงทนุในภาคก่อสร้างชะลอลงตามพืน้ท่ีได้รับอนญุาตก่อสร้าง
ของธุรกิจบริการและขนส่งท่ีลดลงหลงัจากเร่งตวัใน ช่วงก่อน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก และธุรกิจปิโตรเลียมยงัขยายตวัได้ ส่งผลให้ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.2 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 
4.6 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงต่อเน่ืองจากทัง้ด้านผลผลิตและราคา โดยปริมาณผลผลิต
สินค้าเกษตรขยายตวัสงู โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังท่ีเพิ่มขึน้จากปริมาณน า้ท่ีเอือ้ตอ่การ
เพาะปลูก และผลของฐานต ่าในระยะเดียวกันปีก่อนจากปัญหาภัยแล้งขณะท่ีราคาสินค้า
เกษตรขยายตวัตามราคายางพาราและอ้อยท่ีปรับดีขึน้ตามความต้องการจากตา่งประเทศ
โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 30.9 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 
27.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัทัง้รายจ่ายลงทนุและประจ า โดยรายจ่ายลงทุน
หดตัวหลังจากท่ีเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทุนของกรมทางหลวง ใน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ขณะท่ีรายจา่ยประจ าหดตวัเล็กน้อยจากฐาน
ท่ีสงูในปีก่อน ท่ีมีการเบกิจา่ยตามมาตรการสง่เสริมความเป็นอยูร่ะดบัต าบลเป็นส าคญั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ ไม่รวมเ งินโอนหดตัวทั ง้
รายจ่ายลงทนุและประจ า
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2560

ในเดือนเมษายน ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 11.8 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 12.4 YoY ด้าน
การสง่ออก หดตวัร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 6.5 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 32,943 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,644 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 12.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 25,570 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.5 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.0 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 4,729 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.2 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,751 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,252 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 38.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 6.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 13,516 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.8 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 1,983 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
5.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
15,192 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

2560 31,591 34,625 37,331 32,943

Export

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456

2560 19,658 19,715 23,639 17,751

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนเมษายน ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,644 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 12.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,671 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,252 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 38.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 985 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 393 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนเมษายน ปี 2560

8Analyst by ISIT

AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

2560 2,946 2,682 3,355 2,644

Export

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764

2560 3,170 2,429 3,641 2,252



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
เมษายนปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
25,570 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.5 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.0 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,504 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 13,516 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,201 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 12,054 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนเมษายนปี 2560

9Analyst by ISIT

IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

2560 24,480 27,342 28,573 25,570

Export

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818

2560 14,535 15,173 17,481 13,516



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนเมษายน
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,729 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 19.2 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,397 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,983 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 5.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 429 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,746 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนเมษายน ปี 2560

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

2560 4,165 4,601 5,403 4,729

Export

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874

2560 1,953 2,113 2,517 1,983
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Abstract Current automated finishing techniques are almost not applicable on parts with free form surfaces 

and function relevant edges, as commonly found in moulds and dies. The finishing of these tools has 
to be done predominantly manually. In this paper a robot integrated finishing process is presented 
and the essay focuses on the automated finishing of a real extrusion die. Integrated into the six-axis 
robot, a pneumatic compliant spindle has been adopted in order to deburr and grind the large 
spectrum of free-form topographies.
Initial experiments verified the predictability of generated surface qualities in dependency of 
identified main process parameters. In sequence, based on an empiric parameters model, an 
extrusion die was automatically finished resulting in superior surface quality. Furthermore, 
evaluations were conducted to quantify the existing robot accuracy issues during the experiments.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755581715000437
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ตื่นเตน้กันยกใหญ่เมื่อ Cover Girl เคร่ืองส าอางชื่อดงัของสหรัฐ ประสบความส าเร็จในการ

เปิดตวัหุ่นยนตท่ี์เรียกว่า chatbot หรือ talkbot ท่ีสามารถสนทนาพดูคยุกบัลกูคา้ได ้ หรือ chatterbox 

กลอ่งพดูคยุ

นอกจากจะดึงดดูใหผู้ค้นอยากพดูคยุเพ่ิมมากกว่าเดิมเกือบ 1,200 เท่า เมื่อเทียบกับการ

พดูคยุผา่นสื่อออนไลนป์รกต ิทัง้อีเมล ์ไลน ์และอะไรตอ่อะไร หุ่นยนตท่ี์ Cover Girl ยังท าใหผู้ท่ี้พดูคยุ

ดว้ยซ้ือผลิตภณัฑท์นัทีหลงัการสนทนาถึง 1 ใน 3 คน

นอกจากเจา้ของสินคา้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายสงูแลว้ ผูท่ี้สนใจยังไดร้ับขอ้มูลผ่านหุ่นยนตอ์ย่าง

ถกูตอ้งดว้ย เนือ่งจากมีการตรวจสอบและอพัเดทขอ้มลูตลอดเวลา ท าใหบ้ริษทัคูแ่ขง่ตอ้งลดราคาสู้

ตอนนี้ chatbot นา่จะเป็นชื่อเรียกมาตรฐานแลว้ เพราะใชก้นับ่อยท่ีสดุ ส าหรับ Cover Girl นัน้ 

บริษทั Automat Technologies บริษทัสตารต์อัพท่ีมีนกัคอมพิวเตอรร์ ุ่นใหม่เป็นผูท้ ากิจการดา้นนี้ให ้

ซ่ึง chatbot เป็นโปรแกรมท่ีถกูเขียนขึ้นเพ่ือใหค้อมพิวเตอรส์นทนากบัคนมานานแลว้ แตก่ารน ามาใช ้

เช่นนี้ถือเป็นจดุเปลี่ยนท่ีส าคญั หลงัจากหุ่นยนต ์AlphaGo ของกเูกิลมีชยัชนะเหนือแชมป์หมากลอ้ม

โกะเกาหลีใตเ้มื่อปีท่ีแลว้ ถือเป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถเอาชนะมนษุยไ์ดเ้ป็นครั้งแรก

เบ้ืองหลังความส าเร็จคือ ความกา้วหนา้ทางวิทยาการปัญญาประดิษฐ ์หรือ AI Technology 

ย่อมาจาก Artificial Intelligence Technology ท่ีถกูน าไปเขียนโปรแกรมใชง้านในหุ่นยนต ์จนหุ่นยนต์

สามารถสะสมความรูท่ี้ไดจ้ากการพดูคยุแลว้น าไปปรับปรงุหรือยกระดบัความรูข้องหุ่นยนตท่ี์มีอยู่

แลว้ คือหุ่นยนตฉ์ลาดขึ้นทกุครั้งท่ีถกูใชจ้นในท่ีสดุฉลาดเกินมนษุย ์อย่างกรณีถล่มแชมป์หมากลอ้ม

โกะเกาหลีใต ้

ห ุ่นยนตอ์จัฉรยิะ! / โดย ณ สนัมหาพล‟

„



ท าใหอ้งคก์รรฐัและเอกชนทัว่โลกพากนัตื่นตวัท่ีจะสรา้งหุ่นยนตอ์ัจฉริยะ โดยประเมินว่าปีท่ีแลว้มี

คา่ใชจ้่ายเพ่ือการสรา้งหุ่นยนตม์ลูคา่ 640 ลา้นเหรียญ หรือ 22,145 ลา้นบาท อีก 4 ปีจะมีมลูค่าเพ่ิม

ขึน้เป็น 16,000 ลา้นเหรียญ หรือ 553,818 ลา้นบาท และปี 2568 จะมีมลูค่าเพ่ิมเป็น 37,000 ลา้น

เหรียญ หรือ 1.28 ลา้นลา้นบาท

ทั้งนี้ ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่จะถกูพัฒนาเพ่ือใหห้ ุ่นยนตร์ ูภ้าษาพดูของคนใหม้ากท่ีสดุ คือใหพ้ดูได ้

เหมือนคน ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง ถือเป็นการทา้ทายอย่างมากของนักพัฒนา

หุ่นยนตส์นทนา ซ่ึงตอ้งท าใหห้ ุ่นยนตส์ามารถฟังและพดูไดท้กุภาษาในโลก

ความยุ่งยากและคา่ใชจ้่ายในการพฒันาหุ่นยนตอ์จัฉริยะจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกที่จะมาแรง

จนแซงการใชส้ื่อออนไลนอ่ื์นๆ

ในอนาคตคนในโลกจึงตอ้งเตรียมตวัในการสนทนาในสื่อตา่งๆ ซ่ึงอาจไม่ร ูว่้าก าลงัพูดโทรศัพท์

กบัใคร เพราะทกุวันนี้มนษุยใ์ชโ้ทรศัพทม์ือถือกนัถว้นหนา้ ไม่ว่าอะไรก็ตอ้งหยิบโทรศัพทข์ึ้นมา ทั้งใชด้ ู

ขอ้มลูขา่วสารและหรือพดูคยุสนทนา

ลองคิดดวู่าในระหว่างการประชมุบริษทัท่ีตอ้งหาขอ้ยตุเิร่ืองใดเร่ืองหนึง่ แต่หาไม่ไดก็้อาจตอ้งพ่ึง

หุ่นยนตอ์ัจฉริยะท่ีมีความเชี่ยวชาญมาเป็นท่ีปรึกษา ยังไม่พดูถึงอีกหลายวิชาชีพ ท่ีมีการใชห้ ุ่นยนต ์ไม่

ว่าแพทย ์สถาปนกิ หรือทนายความ ฯลฯ

ทกุวันนี้มนษุย์อยู่กับโทรศัพทท่ี์ใชไ้ดส้ารพัด แมแ้ต่ชาวไร่ชาวนายังใชเ้พ่ือท าการเพาะปลกูและ

เลี้ยงสตัวผ์า่นแอพพลิเคชัน่ตา่งๆ ซ่ึงมีการพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง

ดงันัน้ ในอนาคตหากเกษตรกรมีความสงสยัในเร่ืองขอ้มลูก็สามารถใชโ้ทรศัพทป์รึกษาหุ่นยนต์

อจัฉริยะท่ีสามารถใหค้ าแนะน าและแกปั้ญหาตา่งๆให้

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก จึงอยากใหเ้ด็กและเยาวชน

เตรียมตวักบัวิทยาการเหล่านี้ นอกจากความรูพ้ื้นฐานท่ีจะเป็นองคค์วามรูต้า่งๆท่ีจ าเป็นอย่างมากกบั

การใชช้ีวิตในอนาคต

เร่ืองนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนท่ีจะตอ้งเตรียมการกับหุ่นยนต์

สนทนาอัจฉริยะท่ีภาษาไทยอาจเป็นภาษาท่ีใชอ้ย่างแพร่หลายก็ได ้รวมถึงเป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษา 

หนว่ยงานรบัค ารอ้งเรียน หนว่ยงานรบัท าเอกสาร ฯลฯ ซ่ึงหุ่นยนตม์ีความสามารถท่ีจะท างานไดท้กุท่ี 

ทกุเวลา

‟

„



15/06/2017 ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

อะไรคือประเทศไทย 4.0.....โดย ดร. วีรพงษ ์รามางกรู‟

„

ทกุวันนี้ไม่ว่าจะอ่าน จะฟัง หรือจะด ูสื่อมวลชนทกุชนิดก็ลว้นแต่พดูถึง 4.0 กันทั้งนั้น ตั้งแต่

นายกรัฐมนตรีมาถึงขอทานท่ีขา้งถนน ถา้ใครไม่เตรียมตวัรับการเปลี่ยนแปลงใน 4.0 ก็จะเป็น

คนเชย ไมท่นัสมยั ถา้เป็นขา้ราชการก็อาจจะสอบเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหนง่ไม่ได ้แต่ก็ไม่มีใครร ูว่้าตน

อยู่ตรงไหนของไทยแลนด ์4.0 และ 4.0 จริง ๆ คืออะไร

ส าหรับคนเดินดินกินอาหารขา้งถนน ท่ีรัฐบาลเขาจัดระเบียบสังคมหมดไปแลว้ ถ้าจะหา

รับประทานตอ้งไปท่ีตรงไหนก็ไม่ทราบ ท่ีถนนสขุมุวิทกับถนนขา้วสาร มิฉะนั้นก็ตอ้งเขา้ไป

รับประทานในรา้นหอ้งแถว ซ่ึงเมื่อก่อนถกูหาบเร่แผงลอยกั้นเอาไว้ขายของ เพ่ือซ้ือกลับไป

รบัประทานท่ีบา้น แตถ่า้จะรบัประทานอาหารขา้งถนนท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นอาหารขา้งถนนที่

ดีที่สดุในโลก ก็ตอ้งเดินฝ่าเขา้ไปนัง่ในรา้นหอ้งแถว ท่ีพนกังานแจกจานเหมือนกับแจกไพ่ ท่ีคนไม่

สังเกตก็คือ น า้ลา้งจานใชน้ า้เพียงถังสองถัง ถังหนึ่งเป็นน า้ยาลา้งจาน อีกถังหนึ่งเป็นน า้เปล่า 

ลา้งสองถังแลว้ใชผ้า้เช็ดเล็กนอ้ยเป็นอันใชไ้ด ้ต่อไปจะท าอย่างนี้ไม่ไดเ้พราะเราจะเป็นไทยแลนด ์

4.0 กนัแลว้



‟

„

เถา้แก่เจา้ของรา้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่คนจีนเสียแลว้ กลายเป็นคนอีสาน โดยมีลกูนอ้งเป็นคนพม่า เขมร 

หรือลาวเป็นส่วนใหญ่ แตส่่วนใหญ่คนขายบะหมี่ท่ีมีไมเ้คาะเกา๊ะ ๆ ถีบซาเลง้ขายตามซอย ถามดแูลว้

เป็นชาวพม่า เชื้อสายไทยใหญ่เสียส่วนใหญ่ แม่คา้แม่ขายในตลาดสดก็เป็นไทยใหญ่เสียเป็นส่วนใหญ่ 

สว่นพวกที่เป็นเชื้อสายมอญ นยิมอยู่ท่ีชมุพร นครและปักษใ์ต ้ส่วนพวกพม่านิยมเป็นแรงงาน ท างาน

ในโรงงาน อยู่ขา้งนอกไม่ได ้จะโดนพวกไทยใหญ่กับพวกมอญตีเอา ตอ้งอยู่ท่ีมีกันแต่พม่า ผสมกับ

พวกอ่ืนไมไ่ด ้

ส าหรับแรงงานไทยระดับล่างมีสภาพเป็นอย่างนี้แลว้ แต่ส าหรับตลาดแรงงานระดบักลาง อันไดแ้ก ่

ภาคสินคา้เกษตรกรรม ซ่ึงบัดนี้คนร ุ่นใหม่ท่ีเป็นลกูหลานชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนฐานะเป็น

นายทนุเกษตรกรเสียแลว้ เพราะตวัเองเรียนสงูและนยิมเขา้เมืองไปรบัราชการ หรือไม่ก็ท าการคา้ขาย

เป็นพ่อคา้รายเล็กแทนพ่อคา้คนจีน ซ่ึงไดเ้ลื่อนฐานะเป็นพ่อคา้รายใหญ่ไปแลว้

แรงงานในภาคเกษตรก็เป็นเกษตรกรท่ีมีความรู ้ส่วนมากก็เลื่อนมาเป็นผูจ้า้งแรงงานประเทศเพ่ือน

บา้น เช่น พม่า ลาว เขมร และมอญในกรณีภาคใต ้มาท างานในไร่นาและสวนยางแทน เพราะ

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ไดก้ลายเป็นผูม้ีรายไดป้านกลางไปแลว้ ชาวนาร ุ่นท่ียังท านาท า ไร่ก็มีอายเุกิน 

70 ปีขึ้นไป ไม่สามารถใชแ้รงงานในการท านาได ้ตอ้งใชเ้คร่ืองจักรหรือไม่ก็จา้งคนอ่ืนไถหว่าน เกี่ยว

และสีทัง้หมด

การจะเลื่อนฐานะจากประเทศไปเป็นประเทศไทย 4.0 ซ่ึงแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบ โดยท่ีรัฐบาลเอาภาษี

อากรไปอดุหนนุภาคเกษตรท่ีลา้หลัง ใชแ้รงงานท างานถึง 40 เปอร์เซ็นตข์องจีดีพีของแรงงาน

ทั้งหมด แต่ผลิตเพียง 10 เปอร์เซ็นตข์องผลิตภัณฑม์วลรวม แทนท่ีจะยอมใหช้าวนาออกจากภาค

เกษตรกรรมไปสู่ภาคอ่ืนท่ีขาดแคลนแรงงาน ตอ้งน าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้นมาท างาน เอา

เหตผุลการถกูเอารดัเอาเปรียบของแรงงานจ านวนนอ้ยท่ีเป็นขอ้ยกเวน้มาเป็นเหตผุลทัง้หมด

สินเชื่อนอกระบบซ่ึงไมม่ีใครทราบว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงนา่จะเป็นขอ้ยกเวน้ เพราะสินเชื่อครัวเรือน

ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อในระบบ ระบบสินเชื่อเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย 

กองทนุหมู่บา้นและกองทนุอ่ืนๆ อีกหลากหลายท่ีลงไปช่วยชาวนาในชนบท ไดร้ับการยกย่องโดย

องคก์ารอาหารและการเกษตร หรือ FAO ว่าเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุในโลก ชนบทของเราก็

นา่จะเป็นชนบท 4.0 ไปแลว้
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ส าหรับภาคบริการซ่ึงไดแ้ก่ ธรุกิจคา้ปลีกคา้ส่ง การขนส่ง การสื่อสาร การธนาคาร การเงิน ธรุกิจ

นายหนา้ ซ่ึงมีสัดส่วนทั้งผลิตภัณฑแ์ละการจา้งงานมากท่ีสดุ กล่าวคือกว่ารอ้ยละ 50 อยู่ในภาค

บริการนี้ ซ่ึงเร่ิมตัง้แตเ่รือกสวนไร่นา โดยรถมอเตอรไ์ซค ์รถตุก๊ต ุก๊ รถปิกอัพ รถ 6 ลอ้ รถ 10 ลอ้ 

รถลากคอนเทนเนอร ์มีทกุระดบั สดุแลว้แตอ่ะไรจะสะดวก อะไรมีตน้ทนุเฉลี่ยถกูท่ีสดุ เพราะท าไดท้กุ

อย่าง เป็นรถนัง่ส าหรับครอบครัวดว้ย รวมทั้งเป็นเคร่ืองเชิดหนา้ชตูาแสดงฐานะของครัวเรือน 

(status symbol) ดว้ย และเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจเจริญขึ้น เคร่ืองใชอ้ปุโภคบริโภคก็เลื่อนขึ้นดว้ย

ตามล าดบั จนถึงอาคารชดุราคาแพงๆ

ส าหรบัเร่ือง 4.0 ซ่ึงมีอยู่ประเทศเดียวในโลกท่ีใชค้ านี้ ไม่แนใ่จว่าหมายถึงอะไร ฟังๆ ดคูงจะหมายถึง

การใชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือสมัยใหม่ในภาคบันเทิงและสื่อสาร อาจจะบางส่วนในโรงงานอตุสาหกรรม 

สมยัใหม่ซ่ึงเมื่อก่อนเราเรียกระบบอัตโนมตัิ หรือเคร่ืองไมเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีทนความรอ้นความเย็นท่ี

ไมม่ีออกซิเจนได ้ซ่ึงสมยันีส้ามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ท างานแทนมนษุยไ์ดม้ากขึ้นเร่ือยๆ

ทกุวันนี้ใครจะอ่านขา่ว ดภูาพยนตร ์อ่านนวนิยาย เขียนหนงัสือ ก็ไม่ใชก้ระดาษกนัแล้ว แค่เปิดดทูาง

จอโทรศัพทแ์สนรู ้หรือ smartphone เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้กุอย่างเป็นเคร่ืองมือแสนรู้ รวมทั้งกญุแจ

บา้น กญุแจรถยนต ์หมอ้ขา้วหมอ้แกงก็แสนรูไ้ปหมด คนไมต่อ้งท าอะไร แมแ้ตเ่งนิก็เป็นเงินดิจิทัลหรือ

บิตคอยน์

เคยไปลอกเปลี่ยนกระจกตาที่ข ุน่ฝ้าเพราะอาย ุแพทยท์ าการตรวจและพดูคยุกบัคนไข ้แล้ววางแผนท า

การลอกดว้ยเคร่ือง เจาะเขา้ไปในลกูตาแลว้สอดใสแ่คปซลูแลว้ดึงกระตกุใหแ้ผอ่อกเป็นเลนสเ์ทียม โดย

หมอคอยนัง่ดวู่าเคร่ืองคอมพิวเตอรส์ัง่งานถกูตอ้งหรือไม่เท่านัน้ นอกนัน้ไม่ตอ้งท าอะไรแตค่วามจริง

แลว้ คอมพิวเตอรจ์ะท างานได ้เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือจะท างานได ้ก็ตอ้งอาศัยมนษุยค์อยสัง่งานทั้งก่อน

ระหว่างและหลังคอมพิวเตอรด์ิจิทัลจะท างานทั้งนั้น เพียงแต่วิธีท างานจะแตกต่างออกไป พนกังาน

ตอ้งไดร้บัการศึกษาอบรมกอ่น

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ภาษาองักฤษขัน้พ้ืนฐานจะชว่ยใหก้ารฝึกอบรมเร็วขึน้ แตก็่ไม่ใช่จะฝึกอบรมไม่ได ้

คนไทยจะออกเสียงภาษาองักฤษเป็นประโยคไมไ่ด ้แตจ่ะออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นค าๆ โดยเปลี่ยนให้

เป็นค าไทยๆ ฟังกนัออกเฉพาะคนไทย คนชาตอ่ืินจะฟังไมอ่อกก็พอไปกนัได ้เคยใชแ้ขกจากบังคาลอรก์

ว่า 20 คน มาท างานเมื่อตอนเปิดโรงงาน หลงัจากนัน้ 6 เดือนคนไทยท าแทนไดห้มด และถ่ายทอดกนั

มาเร่ือย ๆ กว่า 20 ปีแลว้ก็ยงัใชไ้ด ้
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ดังนั้นโครงการดิจิทัล หรือจะเรียก 4.0 นั้น รัฐบาลไม่มีทางตามเขาทันหรอก เสียเงินเสีย

งบประมาณเปลา่ ๆ เพียงแตอ่ย่าไปขดัขวาง ปล่อยใหเ้ขาท าเสรี ใครท าผิดก็ค่อยติดตามน ามาลงโทษ 

กล่าวคือไม่ควร pre audit ควรเป็น post audit ตอ้งยอมรับว่าเทคโนโลยีสมยัใหม่ป้องกนัไม่ไดห้รอก 

มาตรการป้องกนันัน้เองจะเป็นมาตรการกีดกันขดัขวางความกา้วหนา้ในการคน้คิดประดิษฐ์สิ่งใหม ่

ๆ แตท่ี่แน ่ๆ ก็คือ การป้องกนัขดัขวางการรัว่ไหลของขอ้มลูขา่วสาร ถา้ไม่อยากใหม้ีการเสนอขา่วก็

มีวิธีเดียวคือการไม่มีข่าว การไม่ใหม้ีควันก็อย่าจดุไฟ การไม่อยากใหม้ีศพชา้ง ก็ ไม่ควรฆ่าชา้งเท่า

นัน้เอง

ถา้ไทยแลนด ์4.0 คือการต่อยอดสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แลว้ในทกุ ๆ ดา้น ทั้งในดา้นการประยกุต ์

การสื่อสารโทรคมนาคม การเก็บขอ้มลู การใชข้อ้มลู รวมทั้งบริการการเงินการธนาคาร การ

อตุสาหกรรม การเกษตรและอ่ืน ๆ จะถือว่าเป็นการปฏิวัติอตุสาหกรรมขอ้มลูข่าวสาร ซ่ึงท าใหภ้าค

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ก็ตอ้งปฏิวัติตามไปดว้ย ก็เป็นปรากฏการณธ์รรมดา เหมือนกบัยคุโชติช่วงชชัวาลก็

ท าการโฆษณากันยกใหญ่ เพราะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาอตุสาหกรรมยคุใหม่ แต่ไม่เรียก ว่ายคุ 

4.0 อย่างในปัจจบุัน เพราะเกิดการคน้พบแหล่งธรรมชาติในอ่าวไทย อันเป็นรากฐานของการเกิด

นโยบายพฒันาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมฯฉบับท่ี 5 ในดา้นหนึ่งเป็นแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจโดยเปลี่ยนจากเป้าหมายหลักท่ีเป็น "คน" ใหเ้ป็นพ้ืนท่ี โดยกระทรวงหลักคือ มหาดไทย 

สาธารณสขุ พาณิชย ์และกระทรวงศึกษาฯ ซ่ึงก็ไดร้บัผลส าเร็จอย่างดีย่ิง

อีกดา้นหนึ่งเป็นแผนพัฒนาพ้ืนท่ีแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือท่ีเรียกว่ า Eastern 

Seaboard โดยการพัฒนาท่าเรือน า้ลึก 2 แห่ง คือ ท่าเรือน า้ลึกแหลมฉบัง ส าหรับเรือขนาด 20,000 

ตนั และนิคมอตุสาหกรรมเบาท่ีไม่มีปัญหามลพิษ ท่ีประชาชนไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย กบัท่าเรือ

น า้ลึกเพ่ือรองรับนิคมอตุสาหกรรม ปิโตรเคมี อตุสาหกรรมปุ๋ยแห่งชาติหลังจากนั้น การพัฒนา

อตุสาหกรรมท่ีใหญ่ ๆ ก็หยดุนิ่งเพราะปัญหาการเมือง มีแตก่ารพัฒนาอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง ขนาด

กลางและขนาดย่อม และสืบต่อโครงการต่าง ๆ เร่ือยมา สนามบินสวุรรณภมูิท่ีพดูกันมานานก็เกิด

จากการตดัสินใจของรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ส่วนการตดัสินใจใชส้นามบินดอนเมือง ก็เกิดขึ้นสมัย

นายกฯ ย่ิงลกัษณ ์ชินวัตร การตดัสินใจพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ก็คง

จะเกิดขึน้ในยคุรฐับาลทหารนี้

ส่วนการขยายตัวของอตุสาหกรรมจากพ้ืนท่ีชายฝั่งภาคตะวันออก ท่ีขยับสงูขึ้นมาท่ีชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา สระแกว้ ปราจีนบรีุก็ก าลงัเกิดขึน้ รฐับาลเพียงแตข่ยายทางหลวง 304 ขยายทางเพิ่มขึ้น 

จัดหาแหล่งน า้อตุสาหกรรม สนับสนนุนิคมอตุสาหกรรม ซ่ึงก็เกิดขึ้นแลว้ตามความต้องการของ

เศรษฐกิจ ไมจ่ าเป็นตอ้งไปตัง้นคิมท่ีชายแดนลาว พมา่ หรือที่อ่ืน ๆ เพราะจะไมป่ระสบความส าเร็จ ถา้

จะเกิดคงเกิดขึน้ไปแลว้เร่ืองที่เมืองไทยเรียก 4.0 หรือดิจิทลั ก็คงตอ้งเกิดขึน้เอง ถา้รฐับาลไมข่ดัขวาง 

เพราะกลัวประชาชน ไม่ไว้ใจประชาชน เพราะไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ

ประชาชนมนัก็แคน่ัน้เอง
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560

ในเดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตวัต่อเน่ือง โดยการส่งออกขยายตวัดีในหลายหมวด
สินค้า เช่นเดียวกับภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตดี สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศท่ีดีขึน้
ตอ่เน่ือง ส่งผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมปรับดีขึน้ ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตวั
จากหมวดบริการเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตาม การใช้จา่ยภาครัฐชะลอลงตอ่เน่ืองตามรายจ่าย
ลงทนุ ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนยงัทรงตวัในระดบัต ่า

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนท่ีขยายตัวตามการซือ้
รถจักรยานยนต์เป็นส าคัญ สอดคล้องกับรายได้และความเช่ือมั่นผู้ บริโภคในภาค
เกษตรกรรมท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะท่ีรายได้นอกภาคเกษตรกรรมคอ่นข้างทรงตวั ส่งผลให้
ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 2.4 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 19.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.6 YoY และ
หากหักทองค า ขยายตวัร้อยละ 14.1 ตามการขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่ 1) สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ โดยเฉพาะหมวดโทรศพัท์มือถือ ท่ีขยายตวัตอ่เน่ือง จากการ
ย้ายฐานการผลิตจากญ่ีปุ่ นมายังประเทศไทยและการออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ และ
แผงวงจรรวม เพ่ือใช้เป็นชิน้ส่วนในการผลิตอปุกรณ์ท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) 2) 
สินค้าท่ีมูลค่าการส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มันดิบ ขยายตัวจากด้านปริมาณเป็น
ส าคญั ตามการส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จากอุปสงค์จีนและอาเซียน ท่ี
เพิ่มขึน้ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตวัตอ่เน่ืองตามการส่งออกผลิตภณัฑ์ยางไปจีน และ
การสง่ออกน า้ตาลไปอินโดนีเซีย 4) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ขยายตวัดีในหลายหมวดสินค้า 
อาทิ คอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้า จากอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้ในหลาย
ตลาดส่งออก และ 5) สินค้าหมวดยานยนต์ ขยายตวัตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ 
รถจักรยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ขณะท่ีการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยงัหดตวั
ตอ่เน่ือง ทัง้นี ้การส่งออกสินค้าท่ีปรับดีขึน้ ส่วนหนึ่งยงัเป็น การระบายสินค้าคงคลงั และ
ผลของฐานต ่าในบางหมวดสินค้า กอปรกับการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศยงัหดตวั สง่ผลให้โดยรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึน้ไมม่ากนกั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตวัตอ่เนื่องจากการใช้
จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้ และ
การใช้จ่ายในหมวดสนิค้า
คงทนที่ขยายตวัตามการซือ้
รถจกัรยานยนต์เป็นส าคญั

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่
1) สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์และ
ทศันปูกรณ์ 2) สนิค้าที่มลูคา่
การสง่ออกเคลือ่นไหวตาม
ราคาน า้มนัดิบ 3) สนิค้า
เกษตรแปรรูป 4) เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ และ 5) สนิค้า
หมวดยานยนต์ 

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัตอ่เนื่องจากระยะ
เดียวกนัปีก่อนจากด้าน
ผลผลติ โดยเฉพาะผลผลติ
ข้าวนาปรังที่ได้รับผลดีจาก
ปริมาณน า้ซึง่เอือ้ต่อการ
เพาะปลกู 
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 17.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 18.2 และหากหกั
ทองค า ขยายตวัร้อยละ 17.9 ตามการขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่ 1) หมวดวตัถดุิบและ
สินค้าขัน้กลาง จากการน าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ผลิตสมาร์ทโฟน และชิน้ส่วนเพ่ือ
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมทัง้การน าเข้าเชือ้เพลิงท่ีขยายตวัทัง้ด้านราคาจากราคาท่ีสงูขึน้ตาม
ราคาน า้มนัดิบ และด้านปริมาณตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวั และ 2) หมวดสินค้าทุนท่ีไม่
รวมเคร่ืองบนิและแทน่ขดุเจาะ ตามการน าเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในหมวดโทรคมนาคม 
สอดคล้องกบัการลงทนุในหมวดดงักลา่ว

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต ่า โดยการลงทุนในภาคก่อสร้างยังคงลดลง
ตอ่เน่ือง ตามพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง สอดคล้องกับการ
เปิดขายโครงการใหม่ท่ีลดลงจากท่ีอยู่อาศัยแนวราบ อย่างไรก็ดี การลงทุนในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ปรับดีขึน้ ตามการน าเข้าสินค้าทนุโดยเฉพาะหมวดโทรคมนาคม และ
หมวดพลงังานหลงัชะลอตวัมาตัง้แต่ต้นปี ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 0.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 5.2 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัต่อเน่ืองจากระยะเดียวกันปีก่อนจากด้านผลผลิต โดยเฉพาะ
ผลผลิตข้าวนาปรังท่ีได้รับผลดีจากปริมาณน า้ซึ่งเอือ้ตอ่การเพาะปลูก ประกอบกับผลของ
ฐานต ่าจากปัญหาภยัแล้งในปีก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรหดตวัลงบ้างจากราคา
ข้าวซึง่เป็นผลของฐานสงูในปีก่อนจากปัญหาภยัแล้งเช่นกนั ขณะท่ีราคายางพาราและอ้อย
ยงัขยายตวัดีตามอปุสงค์ตา่งประเทศทัง้นี ้แม้ราคายางจะโน้มลงแตย่งัสงูกว่าราคาในระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 3.8 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ขยายตวัท่ีร้อยละ 6.9 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 2.8 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่าย
ลงทนุท่ีมีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทนุของกรมทางหลวงใน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง อยา่งไรก็ตาม รายจา่ยประจ าขยายตวัได้ตาม
รายจา่ยคา่ตอบแทนบคุลากร

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัวในระดับต ่า โดยการ
ลงทุนในภาคก่อสร้างยังคง
ลดลงตอ่เนื่อง 

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ ไ ม่ ร ว ม เ งิ น โ อ น ห ด ตั ว
เล็กน้อยจากระยะเดียวกันปี
ก่อน

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
30.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 13.5 YoY
ด้านการส่งออก ขยายตวัร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 23.8 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 43,088 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,026 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 22.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 33,734 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 31.9 มื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,328 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
22.9 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,484 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,007 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 21.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 18,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 34.5 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 24.5 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,293 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.3 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
19,603 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

2560 31,591 34,625 37,331 32,943 43,088

Export

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456

2560 19,658 19,715 23,639 17,751 23,484

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤษภาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,026 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 22.0 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ า รุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,803 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,007 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 21.1 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  แทรกเตอร์  แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,439 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 19 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2560
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

2560 2,946 2,682 3,355 2,644 3,026

Export

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764

2560 3,170 2,429 3,641 2,252 3,007



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
33,734 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 31.9 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,818 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 18,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 34.5 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 24.5 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกังหนัไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,439 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 15,549 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2560
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

2560 24,480 27,342 28,573 25,570 33,734

Export

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818

2560 14,535 15,173 17,481 13,516 18,184



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤษภาคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,328 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,715 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,293 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 516 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 4,035 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2560
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

2560 4,165 4,601 5,403 4,729 6,328

Export

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874

2560 1,953 2,113 2,517 1,983 2,293
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Article Title Mold machining and injection molding of diffractive microstructures 
Author Ann-Katrin Holthusen, Oltmann Riemer, Jörg Schmütz, Axel Meier
Year 2017
Abstract Diffractive microstructures are used for many applications due to their unique optical functionalities, 

e.g. as security features on banknotes or documents. By developing more complex microstructures 
which almost cannot be copied, the protection against counterfeiting can be improved. This paper 
introduces a modified diamond turning process to machine such kind of functional microstructures. 
A fast-tool-servo assisted diamond turning process is presented, which enables machining of 
holograms consisting of diffractive microstructures with an overlaying pattern. The resulting structure 
is capable of shaping incident light into a defined intensity distribution. Such holograms could be 
used as security tags or be embossed in plastic packaging of valuable products. In order to make 
this technology accessible to mass production, replication of the microstructures by injection 
molding is essential. To investigate the replicability by injection molding, a blazed structure was 
diamond turned into a mold, identical to the basic structure of the holograms. Three optical polymers 
(polymethylmethacrylate PMMA, cyclic olefin copolymer COC, cyclic olefin polymer COP) were 
used for injection molding experiments to investigate the filling behavior of the mold and the 
replicated quality of the diffractive microstructure.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612517300440

Research and Technology

Fig. Process kinematics for diamond turning of diffractive microstructures.
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรทกุวันนี้ สรา้งความเดือดรอ้นใหเ้กษตรกรเจา้ของไร่

นาอยู่ไมน่อ้ย ทัง้การดแูลพืชผลตลอดระยะเวลาตัง้แตเ่ตรียมดิน เพาะปลกู ใสปุ๋่ย พ่นยา ไปจนถึงเก็บ

เกี่ยว ล าพังแรงงานในครอบครัวก็คงท าได ้ในพ้ืนท่ีไม่กี่ ไร่ ถ้าพ้ืนท่ีหลายสิบ ไร่ หลายร้อยไร่ 

จ าเป็นตอ้งจา้งแรงงาน ไมเ่ฉพาะการเพาะปลกู แตย่งัรวมไปถึง การประมง และปศสุตัว ์ดว้ย

แรงงานคนไทยยงัพอท าเนา ยงัพดูจาสื่อสารกนัร ูเ้ร่ือง ถา้เป็นแรงงานตา่งดา้วนอกจากสื่อสารกนัไม่

ค่อยจะร ูเ้ร่ืองแลว้ ยังเป็นแรงงานท่ีคณุภาพไม่ไดอ้ย่างใจดว้ย การแกปั้ญหาแรงงานในภาคเกษตร

วิธีการหนึง่ คือการน าเคร่ืองจักรกลมาใชแ้ทน ท่ีเห็นกนัจนชินตาในนาขา้ว เห็นจะเป็นแทรกเตอรข์ดุ

ดิน เตรียมดิน และเคร่ืองคอมไบนเ์กี่ยวขา้ว บางพ้ืนท่ีอาจจะเห็นเกษตรกรใชเ้คร่ืองด านาอยู่บา้งแต่

ยังไม่มากนัก รถแทรกเตอร์ และเคร่ืองจักรกลเหล่านี้ เจา้ของนามักจะใชวิ้ธีจา้งมาเป็นครั้งคราว 

เรียกว่าธรุกิจรบัจา้งไถดิน รบัจา้งเกี่ยวขา้วนีร้ายไดด้ีทีเดียว

มาถึงพ.ศ. นี้ ท่ีรัฐบาลก าลงัเตรียมประเทศใหเ้ขา้สู่ยคุ “ไทยแลนด ์4.0” พรอ้มกบัระดมสรรพก าลงั

ดา้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชใ้นดา้นตา่งๆ ดา้นการเกษตรก็ไม่นอ้ยหนา้ ก าลงัจะผนัตวัเองไปสู่

การเป็น “เกษตรแมน่ย าสงู” 

(Precision Farming) แนน่อนว่าความแม่นย า ตอ้งอาศัยเคร่ืองมือ และกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

คอมพิวเตอรเ์ขา้มาชว่ย จึงมีผูคิ้ดคน้น าอากาศยานไรค้นขบัมาใชใ้นการท าไร่ท านา

เลาะรัว้เกษตร : โดรนมาแรง‟

„



อากาศยานไรค้นขบั หรือท่ีเราเรียกกันว่า“โดรน” นัน้ เป็นอากาศยานขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ 

บงัคบัโดยอปุกรณค์วบคมุในระยะไกล คลา้ยๆ เคร่ืองบินบงัคบัวิทยปุระมาณนัน้ เดิมทีใชใ้นภารกิจของ

ทหาร แต่ต่อมามีการน ามาใชใ้นการถ่ายภาพมมุสงู ใชช้่วยตรวจสภาพการจราจร ส ารวจภัยพิบัติ

ตา่งๆ และใชใ้นการขนสง่สินคา้ส าหรบับริษทัท่ีขายสินคา้ออนไลนด์ว้ย

จ าไดว่้าน ้าท่วมภาคใตเ้มื่อตน้ปีท่ีผ่านมา โดรนของกรมชลประทานท่ีใชส้ ารวจพ้ืนท่ีประสบ

อทุกภัยท่ีอ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี บินหรือร่วงหายไปอย่างไรร้่องรอย เดื อดรอ้นถึง

เจา้หนา้ท่ีผูบ้ังคับเคร่ืองตอ้งตามหาจา้ละหวัน่ เพราะโดรนนัน้ราคา 1 ลา้นบาท และเป็นของหลวง ถา้

หามาคืนไมไ่ดม้ีหวังใชห้นีห้วัโต สดุทา้ยมีเจา้หนา้ท่ีมลูนธิิกูภ้ยัในพ้ืนท่ีเก็บมาคืนให ้รอดตวัไป...

เมื่อปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดอ้อกมาใหข้า่วว่า ภาควิชาฯ 

ไดร้่วมกบัภาคเอกชน ร่วมกนัสรา้งอากาศยาน(เฮลิคอปเตอร)์ไรค้นขบัมาใชท้างการเกษตร พรอ้มกบั

ยืนยันว่า อากาศยานท่ีว่านี้มีความแม่นย าสงูในการหว่านเมล็ดพืช การใหปุ๋้ย และการพ่นยาฆ่าแมลง 

ซ่ึงจะลดการฟุ้งกระจายท าใหเ้กษตรกรหรือผูใ้ชง้านลดปริมาณการใชปุ๋้ย ช่วยประหยัดค่าใชจ้่าย ลด

ตน้ทนุการผลิต ลดความเสี่ยงในการใชย้าฆา่แมลง

ขณะเดียวกันก็เห็นบริษทัท่ีร่วมงานกบัคณะวิศวกรรมศาสตรข์อง มก . เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย 

ถึงประสิทธิภาพของเฮลิคอปเตอรไ์รค้นขบัเพ่ือใชง้านทางการเกษตรมาโดยตลอด จนล่าสดุเมื่อไม่กี่วัน

มานีก็้ยงัมีการสาธิตใชฉี้ดพ่นสารก าจดัวัชพืชในไร่สบัปะรดดว้ย

ปัจจบุันมีหลายบริษทัท่ีพยายามเผยแพร่การน าโดรนมาใชใ้นการฉีดพ่นปุ๋ย หว่านเมล็ดพืช และ

ฉีดพ่นสารเคมี สนนราคาของโดรนตัง้แต ่8-9 หมื่นบาท จนถึง 4-5 แสนบาท ขึน้อยู่กบัความสามารถ

ในการแบกรับน า้หนัก ขณะเดียวกันก็มีบริษัทท่ีรับจา้งใชโ้ดรนในการฉีดพ่นปุ๋ย และสารเคมีใหก้ับ

เกษตรกร รวมทั้งมีบางบริษัทท่ีพยายามเขา้มาเลียบๆ เคียงๆ หาทางร่วมโครงการกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณด์ว้ยเชน่กนั

มีผูเ้ชี่ยวชาญของตา่งประเทศท านายว่า อีก 10 ปีขา้งหนา้ ภาคการเกษตรจะมีความตอ้งการใช ้

โดรนมากขึน้ อาจถึง 80% ของการใชโ้ดรนในภารกิจตา่งๆ ทัง้หมดเลยทีเดียว

ส าหรับประเทศไทย คงตอ้งพิจารณาการใชโ้ดรนใหร้อบคอบ โดยเฉพาะการใชฉี้ดพ่นสารเคมี

ป้องกนัก าจดัศัตรพืูช วัชพืชตา่งๆ เพราะพ้ืนท่ีการเกษตรของไทยมกัจะอยู่ภายในชมุชน หรือมีชมุชนอยู่

โดยรอบ แถมยงัใกลก้บัแหลง่น า้ การฉีดพ่นในระดบัสงูจะท าใหส้ารเคมีฟุ้งกระจายไปไกล เป็นอันตราย

ตอ่ผูค้นและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงเกษตรฯ ควรพิจารณาใหร้อบคอบ และมีมาตรการป้องกันเสียแต่

เนิน่ๆ อย่ารอใหว้ัวหายแลว้มาลอ้มคอกจะดีกว่า เดี๋ยวไทยแลนด ์4.0 จะเหลือแค ่0.4
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13/07/2017 ที่มา: แนวหน้า

จดัมาตรการช่วยเอสเอ็มอี ‘สมคิด’สัง่อดัเงินทนุ-หนนุสง่ออก ‟

„

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตศุรีพิทักษ์รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชมุมาตรการสนบัสนนุดา้นการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ

ย่อม (เอสเอ็มอี) ร่วมกับกระทรวงอตุสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 

(กกร.) ปลดักระทรวงการคลงั ฯลฯ

นายสมคิดแถลงภายหลังประชมุว่าไดม้อบหมายใหก้ระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงการคลัง 

สมาคมธนาคารไทยกกร. ร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในการหามาตรการ

สนบัสนนุดา้นการเงนิใหก้บัเอสเอ็มอีเพื่อที่จะสรปุมาตรการช่วยเหลือดา้นตา่งๆ ใหช้ดัเจนภายใน

สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

โดยแนวทางท่ีส าคัญไดม้อบใหบ้รรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม หรือบสย. เร่งค า้

ประกันสินเชื่อใหไ้ดต้ามวงเงินท่ีก าหนด 1 แสนลา้นบาท ภายในสิ้นปีนี้ เพราะขณะนี้มีการค ้า

ประกนัเพียง 1.7 หมื่นลา้นบาท ซ่ึงถือว่าต า่มากรวมถึงใหพิ้จารณาขยายวงเงินขอค า้ประกนัโดย

ไมใ่ชห้ลกัทรพัยจ์ากปัจจบุนัอยู่ท่ี 23.75% แตจ่ะขยายเป็นสดัสว่นเท่าใดนัน้ ยงัตอ้งหารือร่วมกบั

กระทรวงการคลงัอีกครัง้



‟
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“เงินค า้ประกนัที่เหลือ 8.3 หมื่นลา้นบาทตอ้งเร่งท าใหค้รบภายในสิ้นปีนี้และคงตอ้งไปดวู่าจะจัดสรร

เงินอย่างไรให้กระจายออกไปรวมไปถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะแบงก์รัฐเองทั้ง

ธนาคารกรงุไทย และธนาคารออมสินเองก็ตอ้งไปดวู่าจะท าอย่างไร” นายสมคิดกลา่ว

รวมทัง้การหาขอ้สรปุมาตรการสนบัสนนุใหเ้อสเอ็มอีสามารถสง่ออกไปยงัตลาดโลกโดยตอ้งใหเ้ขา้ถึง

แหล่งเงินทนุมากขึ้นเนน้การส่งเสริมการป้องกนัความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

หรือเฮดจ้ิง เพราะปัจจบุันการสนบัสนนุมักกระจกุตวัอยู่ในบริษัทใหญ่ๆ เท่านัน้ โดยเฉพาะธนาคาร

เพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์)ควรมุ่งส่งเสริมใหเ้อสเอ็มอีลงทนุในกลุ่ม

CLMV(กมัพชูา ลาว มาเลเซีย เวียดนาม) กระทรวงอตุสาหกรรมตอ้งติดตามผลการด าเนินงานอย่าง

ใกลช้ิด

ส่วนการสนับสนนุดา้นองคค์วามรู ้ตอ้งเร่ิมน าระบบออนไลนเ์ขา้มาใชใ้นธรุกิจมากขึ้น พรอ้มผลิต

บุคลากรท่ีจะเป็นผูใ้ห้ความรู้แก่เอสเอ็มอี ช่วยใหค้ าแนะน าในการปรับตัว โดยไดม้อบหมายให้

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมเป็นผูด้  าเนนิการ

นายอตุตม สาวนายน รมว.อตุสาหกรรม กล่าวว่า วันท่ี 11 กันยายนนี้กระทรวงเศรษฐกิจการคา้

และอตุสาหกรรม(เมติ) พรอ้มดว้ยสหพันธธ์รุกิจญ่ีปุ่น(ไคดันเรน) จะน านกัธรุกิจญ่ีปุ่นทั้งรายใหญ่

และเอสเอ็มอีกว่า 500 บริษัท มาเยือนไทยซ่ึงส่วนหนึ่งจะเขา้พบปะกับ พล .อ.ประยทุธ ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี รวมไปถึงการหารือร่วมกับภาคเอกชนไทยท่ีจะร่วมมือใน 3 ดา้นส าคัญ ไดแ้ก่ 1.

ความร่วมมือท่ีจะสนบัสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 2.ความร่วมมือพัฒนาเอสเอ็มอีไทยและญ่ีปุ่น 

และ 3.การพฒันาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

นายนิธศ มนญุพร กรรมการผูจ้ัดการทัว่ไป บสย .กล่าวว่า เตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทย

เพ่ือท่ีจะรับทราบเงื่อนไขต่างๆ ก่อนน าเสนอกระทรวงการคลังก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ภายในเดือนนี้โดยจะน าเสนอ ครม.เห็นชอบในเร็วๆ นี้เพ่ือสนบัสนนุมาตรการทางการเงินได ้แก่1.ฟรี

ค่าธรรมเนียมปีแรก 2.จัดโควตาพอรต์ค า้ประกนัใหแ้ตล่ะธนาคาร 3.เพ่ิม Max Claim จาก 23.75% 

เป็น 30% โดยจะตอ้งเร่งใหแ้ลว้เสร็จภายในส้ินปี 2560
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