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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนธันวาคมปี 2564
เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นมาก ส่วนหนึ่ง
จากปัญหา supply disruption ที่ปรับดีขึ้นประกอบกับจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งขึ้นหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศของภาคเอกชนปรับดีขึ้นทั้งการบริโภคและ
การลงทุนส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมในภาคบริการปรับดีขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะหมวด
สินค้าไม่คงทนและหมวดบริการ เป็นผลจากสถานการณ์การระบาดในประเทศที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาด ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และรายได้ของครัวเรือนฟื้นตัวต่อเนื่อง
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการลงทุนทั้งด้านเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และด้านก่อสร้าง สอดคล้องกับภาวะอุปสงค์และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ปรับดีขึ้น
มูลค่าการส่งออกสินค้า ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดยานยนต์สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเพราะได้รับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาการขนส่งคลี่คลายทาให้มีการ
ผลิตและเร่งส่งออกตามคาสั่งซื้อที่คงค้างในช่วงก่อนหน้า
มูลค่าการนาเข้าสินค้า ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดเชื้อเพลิง
ที่มีการเร่งนาเข้าในช่วงที่ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกลดลง ขณะที่การนาเข้าหมวดสาคัญอื่น ๆ ทั้งวัตถุดิบและสินค้าขั้น
กลางสินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว
รายได้เกษตรกร หดตัวน้อยลงจากระยะเดียวกันปีก่อนตามการเพิ่มขึ้นของทั้งราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร
โดยราคาสินค้าเกษตรหดตัวน้อยลงจากราคาปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปทานลดลง ประกอบกับต้นทุนอาหารสัตว์
สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาข้าวยังหดตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากของฐานสูงในปีก่อน ประกอบกับสต็อกข้าวยังอยู่ใน
ระดับสูง สาหรับปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวเล็กน้อย โดยเฉพาะผลผลิตอ้อยเนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ อ อ านวย ประกอบกั บ มกี ารขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ของเกษตรกร อย่ า งไรก็ ดี ผ ลผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ยั ง ลดลงต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ASF (African Swine Fever)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนธันวาคมปี 2564
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะหมวดยานยนต์ สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และการผลิตเร่งส่งออกตามคาสั่งซื้อที่คงค้างในช่วงก่อนหน้า
การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการ เป็นผลจาก
สถานการณ์การระบาดในประเทศที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ทาให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และรายได้ของครัวเรือนฟื้นตัวต่อเนื่อง
การลงทุ น ภาคเอกชน เพิ่ ม ขึ้ น การลงทุ น ทั้ ง ด้ า นเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ และด้ า นก่ อ สร้ า ง
สอดคล้องกับภาวะอุปสงค์และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ปรับดีขึ้น
มูล ค่ า การน าเข้ า สิน ค้ า เพิ่ ม ขึ้น โดยเฉพาะหมวดเชื้อ เพลิ ง ที่ มี การเร่ง น าเข้ า ในช่ ว งที่ร าคา
น้ามันดิบในตลาดโลกลดลง ขณะที่การนาเข้าหมวดสาคัญอื่น ๆ ทั้งวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้น
ตัว
รายได้เกษตรกร หดตัวน้อยลงจากระยะเดียวกันปีก่อนตามการเพิ่มขึ้นของทั้งราคาและผลผลิต
สินค้าเกษตร และปัญหา supply disruption ที่คลี่คลายลง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนธันวาคมปี 2564

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://miu.isit.or.th
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เดือนธันวาคมปี 2564
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2563
2564

46,500 27,665 34,113 33,252
33,018 31,998 36,344 36,339

2563
2564

18,735 17,761 18,869 14,968
17,935 19,862 21,522 19,359

May Jun
Import
26,113 29,088
37,893 37,939
Export
13,376 11,742
19,605 22,625

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

29,321 32,694 34,006 30,846 33,480 37,698
37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224
15,589 16,618 18,150 18,669 17,975 19,810
20,016 21,569 27,454 23,436 21,704 23,519

ในเดือนธันวาคม ปี2564 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 66,743 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือ นก่อ นหน้ าร้อ ยละ 7.9 และเมื่อ เทีย บกับ ช่วงเดีย วกับ ปีก่อ น
มูลค่าการค้าขยายตัว ร้อยละ 16.1
การนาเข้า มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 43,224 ล้านบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 3,564
ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 21.1 และเมื่อ
เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั บ ปี ก่ อ น ขยายตั ว ร้ อ ยละ 19.8ด้ า นหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ูลค่าการนาเข้าอยู
ล้านบาท
ตัวชี้วมีัดมทางเศรษฐกิ
จที่ท่สี่ 34,546
่งสัญญาณบวกและต่
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 14.1 และเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกับปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 15.1 ในขณะที่ หมวดเครื่องมือ
กล มีมูลค่าอยู่ที่ 5,114 ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ 4.0 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อน ขยายตัวร้อยละ
8.4
การส่ ง ออก มี มู ล ค่ า การส่ งออกอยู่ ที่ 23,519 ล้ า นบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าอยู่ที่ 3,094 ล้านบาท
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 20.3 และเทียบกับช่วง
เดี ย วกั บ ปี ก่ อ น หดตั ว ร้ อ ยละ 8.8 ด้ า นหมวดเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรม มีมูลค่าอยู่ที่ 17,712 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 16.1 และขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับ
ปี ก่ อ น ร้ อ ยละ 23.1 ในขณะที่ ห มวดเครื่ อ งมื อ กล มี มู ล ค่ า อยู่ ที่
2,713 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 5.4
และขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อนร้อยละ 33.9
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาด
ดุลอยู่ที่ 19,704 ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เดือนธันวาคมปี 2564
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2563
2564

3,276 2,060 2,425 2,577
2,868 2,813 3,362 3,818

2563
2564

2,897 2,780 2,850 2,037
3,740 3,210 3,691 3,215

May Jun
Import
2,611 2,536
3,937 4,088
Export
2,045 1,940
3,791 3,990

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,651 3,012 3,038 2,853 2,819 2,975
3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564
2,832 3,051 3,190 3,985 3,892 3,395
3,652 3,631 4,250 3,721 3,881 3,094

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 3,564 ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดื อ นก่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 21.1 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั บ ปี ก่ อ น
ขยายตัวร้อยละ 19.8 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่
เครื่องบารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,655 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 3,094 ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 20.3 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อน
หดตั ว ร้ อ ยละ 8.8 โดยสิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แ ก่
แทรกเตอร์และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,297 ล้านบาท
ตัวาชีเครื
้วัด่ อทางเศรษฐกิ
จที่ส่งสัญญาณบวกและต่
ดุ ล การค้
งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื
อ นนี้ ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 469 ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนธันวาคมปี 2564
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2563
2564

37,492 21,009 26,778 26,031
25,911 25,233 28,583 27,991

2563
2564

14,083 13,106 14,343 11,326
12,380 14,588 14,611 13,910

May Jun
Import
19,278 22,533
29,398 28,865
Export
9,824 8,560
13,274 15,698

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

22,456 25,218 25,999 23,270 25,902 30,003
29,024 34,482 30,613 27,572 30,280 34,546
11,302 12,032 13,527 12,749 12,116 14,390
13,867 15,553 20,126 17,123 15,250 17,712

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 34,546 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 14.1 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้าร้อยละ 15.1 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่อง
กังหันไอพ่น และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป)
อยู่ที่ 5,540 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 17,712 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 16.1 และขยายเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ร้อยละ 23.1 โดยสินค้า ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่อ ง
ตัวหรืชี้วอก๊ัดาทางเศรษฐกิ
ที่สตสาหกรรมทั
่งสัญญาณบวกและต่
กรองของเหลว
ซ (เครื่องจักรใช้จในอุ
่วไป) อยู่ที่ ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
2,704 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ที่ 16,834 ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกล เดือนธันวาคมปี 2564
Machine
Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2563
2564

5,732 4,596 4,909 4,645
4,239 3,952 4,399 4,530

2563
2564

1,756 1,875 1,675 1,606
1,814 2,063 3,219 2,234

May

Jun

Import
4,224 4,019
4,558 4,986
Export
1,507 1,242
2,539 2,936

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

4,214 4,464 4,969 4,723 4,759 4,720
4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,114
1,455 1,535 1,434 1,935 1,967 2,026
2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 5,114 ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 4.0 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ร้อยละ 8.4 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อ
แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยู่ที่ 1,359 ล้านบาท
การส่ ง ออก มี มู ล ค่า อยู่ ที่ 2,713 ล้ า นบาท ขยายตัว ตั ว เมื่ อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 5.4 และขยายเมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้ า ร้ อ ยละ 33.9 โดยสิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แ ก่
ตัวงโลหะ
ชี้วัด(เครื
ทางเศรษฐกิ
่ส่งสัล้ญ
ญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
เครื่องมือกล กลึ
่องมือกล) อยูจ่ททีี่ 791
านบาท
ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุลอยู่
ที่ 2,402 ล้านบาท
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดือนธันวาคม ปี 2564
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจานวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดั
บ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

วันอนุมัติ

1

เอเชีย บอยเลอร์ จากัด
ASIA BOILER
COMPANY LIMITED

1 ซ.เจริญรัถ 19 ถ.เจริญรัถ
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอน
การออกแบบระบบอัตโนมัติและ
ระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วย
สมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 39
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

2

แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย)
จากัด AIR RADIATORS
(THAILAND) COMPANY LIMITED

7/284 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี ้ ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิตระบบระบายความร้อนแบบ
แผงคอยล์ขนาดใหญ่-แผงระบาย
ความร้อนแบบคอยล์ขนาดใหญ่
และชิ้นส่วนระบบ-ระบายความ
ร้อนแบบคอยล์ขนาดใหญ่ (4.5.2)

ออสเตรเลีย

การประชุมคณะทางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 48
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

3

ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท

(จ.ระยอง) ไม่ระบุ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ (4.5.2)

จีน

การประชุมคณะทางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 49
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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Research and Technology
Article Title Machine Learning in Agriculture: A Review
Author
Konstantinos G. Liakos , Patrizia Busato , Dimitrios Moshou , Simon Pearson and Dionysis Bochtis
Year
2018
Abstract
Machine learning has emerged with big data technologies and high-performance computing
to create new opportunities for data intensive science in the multi-disciplinary agri-technologies
domain. In this paper, we present a comprehensive review of research dedicated to applications
of machine learning in agricultural production systems. The works analyzed were categorized in
(a) crop management, including applications on yield prediction, disease detection, weed detection
crop quality, and species recognition; (b) livestock management, including applications on animal
welfare and livestock production; (c) water management; and (d) soil management. The filtering
and classification of the presented articles demonstrate how agriculture will benefit from machine
learning technologies. By applying machine learning to sensor data, farm management systems are
evolving into real time artificial intelligence enabled programs that provide rich recommendations
and insights for farmer decision support and action.
Machine learning เป็นการรวบรวมข้อมูลและการคานวณเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น 1.การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก 2. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 3. การบริหารจัดการ
น้า 4. การบริหารจัดการดิน ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายถึงประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีของ Machine Learning เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
Keywords
crop management; water management; soil management; livestock management; artificial
intelligence; planning; precision agriculture
Source
https://www.mdpi.com/1424-8220/18/8/2674

Pie chart presenting the papers according to the application domains.
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ข่าวสารอุตสาหกรรม
เครื่องจักรรีไซเคิลพลาสติกครบวงจร รับประกันด้วยรางวัลชนะเลิศด้านเครื่องจักร

บริษัท รักษ์69 จากัด ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรกลและกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ตลอดระยะเวลา 17 ปี เราได้คิดค้น พัฒนา
เครื่องจักรกล ที่ดี มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนาทั่วอาเซียน เราออกแบบเครื่องจักร
ตามที่ท่านต้องการ เราสร้างเครื่องจักรที่ตอบสนองความต้องการ ตรงตามประสงค์ ของท่าน ทั้งรูปทรง ขนาด สี หรือ อุปกรณ์ต่อเนื่อง
ต่างๆ เครื่องจักรของรักษ์ 69 มีค วามแข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย และ รับประกันยาวนานกว่าใคร ถึง 17,520 ชั่วโมง "ต้องการ
เครื่องจักร คิดถึง รักษ์69"
ด้วยรางวัลการันตีตัถวึงชี
ประสิ
ธิภาพยอดเยี่ยมของเครื
กของ รักษ์6อ9อุ“รางวั
ลชนะเลิศ เทคโนโลยี
อดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกล
้วัดททางเศรษฐกิ
จที่ส่งสั่อญงบดพลาสติ
ญาณบวกและต่
ตสาหกรรมเครื
่องจักยรกลไทย
และอุ ป กรณ์ ป ระจ าปี 2564 ส าหรั บ เครื่ องรี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก ระบบอั ต โนมั ติ สาขาพลั งงาน สิ่ งแวดล้ อ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
(Technology and Machinery for energy, environment and enhancing quality of life)” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสมาคมเครื่องจักรกลไทย
บริษัท รักษ์ 69 จากัด เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านการรีไซเคิลพลาสติกมาอย่างยาวนาน เรามีทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญและ
เครือข่ายพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ เราจะเป็นพี่เลี้ยงพร้อมให้คาปรึกษากับผู้สนใจที่จะทาธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกซึ่งสามารถทาได้
ครบวงจร พลาสติกยังมีไม่รู้หมดรอให้ท่านใช้ประโยชน์อยู่มากมาย เราสร้างเครื่องจักร ตามที่ท่านปรารถนา บริษัท รักษ์69 จากัด
อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/34x2Cks

ที่มา : MGR ONLINE
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