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Introduction 
     หนึ่งในปัจจัยที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ไมเคิล อี พอร์ทเตอร์  
(Michael E.Porter)ได้กล่าวไว้คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนการผลิตหรือ ต้นทุน 
การปฏิบัติงาน(Cost Leadership) เพราะคุณภาพของสินค้าของบริษทัแต่ละแห่ง 
นั้นมีความใกล้เคียงกัน ดังนั้นถ้าหากเราสามารถท าให้ต้นทุนต่ ากวา่คู่แขง่ขัน โดย 
การลดต้นทุนที่ไม่จ าเปน็ หรือลดความสูญเปล่าทีเ่กิดขึ้นในการปฏบิัติงานแล้วละก็ 
จะเป็นวิถีทางแห่งความส าเรจ็ และเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
ให้กับองค์กร  ด้วยเหตุนี้ทุกบริษัทจึงให้ความส าคัญกับการลดต้นทุน เพราะเป็นวิธกีารทีง่่ายทีสุ่ดที่จะช่วยในการ
สร้างก าไรให้สูงขึ้น   
        ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ก าลังประสบปัญหาการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเปน็ของเสียทีเ่กิดจากผลิตโดยตรง หรือของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑท์ีไ่ม่ผา่นมาตราฐาน 
(defective product) ซึ่งทั้งหมดเปน็ต้นทุนในการผลิตทัง้สิ้น 
     การน าเอาวัสดุเหล่านี้ กลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการรไีซเคิล นับเป็นวิธีที่ชาญฉลาด ซึ่งนอกจากจะ 
ลดต้นทุนค่าวัตถุดิบได้อย่างมหาศาลแล้ว ยังสามารถลดปรมิาณขยะ ลดมลพิษ ลดการใช้พลังงานและลดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ได้อีกด้วย 
     บริษัท รักษ์69 จ ากัด มีความยินดีเปน็อย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่าน ด้วยความเปน็มืออาชีพในด้านเครือ่งจักรกล
และระบบการรีไซเคิลพลาสติก ที่ได้รับการยอมรบัจากบรษิัทชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 “The Specialists in Machinery and Recycle System” 

 



 บริษัท รักษ6์9 จ ากัด 
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 
 ทุนจดทะเบียน  20,000,000.00  บาท 
 ที่ตั้ง : 111 หมู ่5 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 
 โทรศัพท ์:  032-348228-9 
 โทรสาร  :  032-317392 
 Website :    WWW.RUX69.COM 
 Facebook : www.facebook.com/RUX69 
 E-mail Address : INFO@RUX69.COM 
 ประเภทธุรกิจ : ออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า 

Overview 



 บริษัท รักษ6์9 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 ก่อตั้งเมื่อวันที่  7 เมษายน 2557 
 ทุนจดทะเบียน  2,000,000.00  บาท 
 ที่ตั้ง : 34 ซอยนภาลัย 7 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
 โทรศัพท ์:  02-745 2669 
 โทรสาร  :  02-745 7571 
 Website :    WWW.RUX69ENGINEERING.COM 
 Facebook : www.facebook.com/RUX69 ENGINEERING 
 E-mail Address : INFO@RUX69ENGINEERING.COM 
 ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า 

Overview 



Heart Of Business 

 Slogan 

“The Specialists in Machinery and Recycle System” 
 



Factory 



       RUX69 เป็นผู้น าในการผลิตเครื่องจักรในประเทศไทยโดยเฉพาะ เครื่องบด(Crusher machine )และเครื่องขบ
(Shedder machine) และยังมีความเช่ียวชาญในเรื่องการวางระบบรีไซเคิลพลาสติกและระบบท าลายวัสดุ              
ด้วยประสบการณ์ยาวนานในด้านนี้ ท าให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเคร่ืองจักรกล ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในราคาย่อมเยา ดั่งค าสโลแกน          
                             “The Specialists in Machinery and Recycle System” 
       รักษ์69 เราสร้างเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแต่ละโรงงานมีวัสดุหลากหลายประเภท แตกต่างกัน 
ไม่ว่าจะเป็นชนิดของวัสดุ รูปทรง ความกว้างยาวหนาของวัสดุ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการท างานก็ต่างกัน บางโรงงาน
ต้องการท าลายให้เสียรูปทรง บางโรงงานต้องการลดปริมาตรของวัสดุเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บหรือการขนส่ง         
บางโรงงานต้องการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น  
       รักษ์69 ดูแลตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ เช่น ความแข็งอ่อน บางหนา กว้างยาว ฯลฯ 
สอบถามความต้องการของลูกค้าและจุดประสงค์ในการน าไปใช้  งบประมาณ หรือความต้องการอื่นๆ เมื่อได้ข้อมูล
ครบถ้วน ทางเราจะท าการออกแบบระบบและเคร่ืองจักร ให้เหมาะสมกับวัสดุและวัตถุประสงค์ของลูกค้า ขั้นตอนต่อมา
คือการด าเนินการติดตั้ง และสอนการใช้งาน การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร ให้แก่พนักงานต่อไป 
  

“คิดจะบดวัสดุ ให้คิดถึง รักษ์69 
รักษ6์9 ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดทอนขนาดวัสดุ” 

 
    

Service : การบรกิารแบบมืออาชพี 



     การค้นคว้าและพัฒนา คือปัจจัยส าคัญของบริษัทฯ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตเรามีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้งาน
ออกมาดี มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าพึง
พอใจสูงสุด 

Quality Control System 



RUX69 Machinery 



RUX69 Machinery 



                        รายช่ือลูกค้า บริษัท รัก69 จ ากัด  
ล าดับ  รายช่ือลูกค้า   
1  เครือขา่ยธุรกิจโรงงานบดพลาสตกิ บริษัท รักษ์69 จ ากดั กวา่ 300 สาขา  ทัว่ประเทศ   
2  บริษัท ไทยแสตนดาร์ดไปป์ จ ากดั   
3  Srithai Sanko Co., Ltd.   
4  บริษัท วงศ์พาณิชย์ จ ากดั 46 สาขา   
5  บริษัท เจ็ทสปีด รีไซเคลิ จ ากดั (รับท าลาย บรรจภุณัฑ์ บ.ลเิวอร์ฯ,บ.สหพฒันฯ ฯลฯ)   
6  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน)  
7  บริษัท สยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั   
8  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)   
9  บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน)  
10  โรงงานหลอมเม็ดพลาสตกิ หลายแหง่ทัว่ประเทศ ใช้บดก้อนพลาสตกิ   
11  บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จ ากดั (มหาชน)   
12  บริษัท คาดนิอลเฮลส์ 222 จ ากดั (บดถงุมือยาง)   
13  บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ ้า จ ากดั (มหาชน) บดงาน reject   
14  บริษัท โมเดร์ินเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั (Modern  Furniture) บดงาน reject   
15  บริษัทในกลุม่ ไทยซฟัมิท ออร์โต้พลาส จ ากดั บดงาน reject   
16  บริษัท ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จ ากดั บดงาน reject   
17  บริษัท ผลิตภณัฑ์ 3 เค จ ากดั บดเปลือกแบตเตอร่ี   
18  บริษัท ชะอ าพีรพฒัน์ จ ากดั (มหาชน) บดบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ   
19  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)   
20  บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซเิบิล้ ประเทศไทย จ ากดั ทกุโรงงาน บดซองบรรจภุณัฑ์   
21  บริษัท ยเูน่ียนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) บดงาน reject                                                                                                                             
22  บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
23                     บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ ากดั 

Reference 



1.กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท  (บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย) 
ประเภทงาน บดชิ้นส่วนรถยนต์พลาสติก ขนาดใหญ่เช่นกันชน  defective productเพื่อให้ได้เศษพลาสติก     
              ขนาดเล็กซึ่งจะน ามาผสมกับเมด็พลาสติกใหม่ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วน ามาฉีดงานใหม่   
ปัญหาคือ    ไม่มีเครื่องบดขนาดใหญ่ลองรับงานทีใ่หญ่ อย่างกันชนรถได้  จึงต้องออกแบบเครื่องจักร 
              โดยเฉพาะเพื่อบดชิ้นงานชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.บริษัท ผลิตภัณฑ3์K จ ากัด ( ผู้ผลิตแบตเตอรี  ตรา 3K ) 
ประเภทงาน บดเปลือกแบตเตอรี่(PP COPO) ที่สกปรกและมีน้ ากรดปนอยู่   
ปัญหาคือ    เครื่องบดที่มีอยู่เดิมได้รับเสียหาย เนื่องจากกรดซัลฟลูิค ที่อยู่ในแบตเตอรี่ พนักงานก็ได้รับ 
              บาดเจ็บจากกรดชนิดนี้ด้วย ดังนั้นเราจึงต้องออกแบบระบบและเครื่องบดเสียใหม ่ เพื่อลด 
              ความเสียหายและลดอันตรายต่อพนักงาน อย่างได้ผลดีเยี่ยม 
3.บริษัท ไทยสแตนเลย ์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (บริษัทผู้ผลิตโคมไฟหน้ารถยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย) 
ประเภทงาน บดโคมไฟหน้ารถยนต์ (defective product) เพื่อท าลายและจ าหน่าย 
ปัญหาคือ    เครื่องบดธรรมดาตามทอ้งตลาดบดได้น้อยและเสียงดังมาก เพราะพลาสติกชนิดนี ้
              (PC:Polycarbonate) มีความแข็งเหนียวและหนามาก จึงต้องออกแบบเครื่องจักรโดยเฉพาะ  
              ถึงจะสามารถบดได้ และยังได้ออกแบบโรงเรือนเพื่อปอ้งกันเสียงจากการบด ไม่ให้สร้างความ 
              เดือดร้อนร าคานแก่ชาวบ้านข้างเคียงอีกด้วย 
 

ตัวอย่างลูกค้าและการแก้ปัญหา 



4.บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์222(ประเทศไทย)จ ากัด (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัด ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก) 

ประเภทงาน  บดถุงมือยาง(defective product)  เพื่อท าลาย  
ปัญหาคือ    เครื่องบดที่มีอยู่เดิมบดไมไ่ด้ เพราะยางมคีวามยืดหยุ่นสูงและเหนียว จึงต้องออกแบบ  
              เครื่องจักรเพื่อบดยางโดยเฉพาะ 
5.บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล จ ากัด(มหาชน) (ผู้ผลิต Packaging รายใหญ่ที่สุดในโลก) 
ประเภทงาน  บดบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ซองเนสกาแฟ,ซองมันฝรัง่เลย์ เป็นต้น(defective product) 
              เพื่อท าลาย  
ปัญหาคือ    ชิ้นงานมีลักษณะบางและเปน็ม้วนยาวซึ่งเมือ่บดไปสักระยะ เครื่องจะหยุดท างาน เพราะวัสดุ 
              เข้าไปพันแกน จนไม่สามารถหมนุได้ จึงต้องออกแบบระบบและเครื่องจักร เพื่อบดชิ้นงาน  
              ประเภทนี้โดยเฉพาะ 
  

Made to order 

Made for you 



เหตุผลที่คุณควรใช้บริการ บริษัท รักษ6์9 จ ากัด  
  
• เครื่องจักรทุกชนิดเราสร้างจากประสบการณ์จากการท าธุรกิจรีไซเคิล

โดยตรง จึงสามารถแก้จุดด้อยเสริมจุดเด่น ได้อย่างตรงจุด ก่อให้เกิด
เครื่องจักรในการรีไซเคิลพลาสติกที่สูงด้วยประสิทธิภาพ สมราคา 

• เครื่องจักรทุกชนิดรับประกันนานกว่าใคร คือรับประกัน 2 ป ี
• บริษัท รักษ6์9 จ ากัด มีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรให้ท่าน 
   เป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน ฟร.ี.. 
• บริษัท รักษ6์9 จ ากัด ได้จัดตั้งทีมงานคุณภาพเป็นหน่วย 
   เคลื่อนที่เร็ว ไว้ส าหรับบริการท่าน ในยามที่ท่านมีปัญหา                          
     
     “ปัญหาเล็กหรือใหญ่ เราแก้ได้ รวดเร็ว ว่องไว คือหัวใจของเรา” 
 















WWW.RUX69.COM 

RUX69 


