




ในกรณีบดพลาสติกลอยน ้า เช่น 
PE,PP ใช้พนักงาน 1 คน ตักเกล็ด
พลาสติก ใส่เครื่องสะบัดหมาด



สายพานล าเลียง    เครื่องบดพลาสติก สกรูขัดเกล็ด สกรูล้างเกล็ด
x 2

เครื่องแยกฝา-หลอด เครื่องสะบัดหมาด           เครื่องอบแห้ง ไซโล และ กะบะ QC

เครื่องจักร ในระบบรีไซเคิลพลาสติก
PET,PE,PP Recycle system by RUX69 



เคร่ืองบด-ย่อย พลาสตกิ (Crusher Machine)
รุ่น RUX1-100
ขนาดปากเคร่ือง            185 cm.x150 cm.x85 cm.
ขนาดห้องโม่ 150cm X 85 cm X 85 cm. 
ความสงู 270 cm.
จ านวนใบมีด                 ใบสัน้ 21 ใบ,ใบยาว 4 ใบ
กล้ามหนา                      2.0  นิว้
ใบมีดหนา                      6/8 นิว้
ชนิดใบมีด                      Japan steel S50C
ชบุแข็ง                           55 HRC
น า้หนกัลกูตุ้ม ข้างละ 250 กิโลกรัม
ก าลงัมอเตอร์ 100 แรงม้า
มอเตอร์                         รับประกนั 2 ปี
ไฟฟา้ 3 เฟส 4 สาย 380 V.
ขนาดเพลากลาง 6 นิว้
น า้หนกั 2 ตนั 
ก าลงัการผลิต 2.0 – 3.0 ตัน/ช่ัวโมง
ขึน้อยูก่บัชนิดพลาสติกและความคมของใบมีด 



เคร่ืองบด-ย่อย พลาสตกิ (Crusher Machine)
รุ่น RUX1-75
ขนาดปากเคร่ือง            185 cm.x140 cm.x85 cm.
ขนาดห้องโม่ 120cm X 85 cm X 85 cm. 
ความสงู 270 cm.
จ านวนใบมีด                 ใบสัน้ 18 ใบ,ใบยาว 4 ใบ
กล้ามหนา                      1.5  นิว้
ใบมีดหนา                      6/8 นิว้
ชนิดใบมีด                      Japan steel S50C
ชบุแข็ง                           55 HRC
น า้หนกัลกูตุ้ม ข้างละ 250 กิโลกรัม
ก าลงัมอเตอร์ 75 แรงม้า
มอเตอร์                         รับประกนั 2 ปี
ไฟฟา้ 3 เฟส 4 สาย 380 V.
ขนาดเพลากลาง 6 นิว้
น า้หนกั 2 ตนั 
ก าลงัการผลิต 1.5 – 2.0 ตัน/ช่ัวโมง
ขึน้อยูก่บัชนิดพลาสติกและความคมของใบมีด 



เคร่ืองบด-ย่อย พลาสตกิ (Crusher Machine)
รุ่น RUX1-50/60
ขนาดปากเคร่ือง            185 cm.x120 cm.x85 cm.
ขนาดห้องโม่ 102cm X 76 cm X 76 cm. 
ความสงู 250 cm.
จ านวนใบมีด                 ใบสัน้ 15 ใบ,ใบยาว 4 ใบ
กล้ามหนา                      1.5  นิว้
ใบมีดหนา                      6/8 นิว้
ชนิดใบมีด                      Japan steel S50C
ชบุแข็ง                           55 HRC
น า้หนกัลกูตุ้ม ข้างละ 250 กิโลกรัม
ก าลงัมอเตอร์ 50-60 แรงม้า
มอเตอร์                         รับประกนั 2 ปี
ไฟฟา้ 3 เฟส 4 สาย 380 V.
ขนาดเพลากลาง 5 นิว้
น า้หนกั 1.5 ตนั 
ก าลงัการผลิต 1-1.5 ตัน/ช่ัวโมง 
ขึน้อยูก่บัชนิดพลาสติกและความคมของใบมีด 



เคร่ืองบด-ย่อย พลาสตกิ (Crusher Machine)
รุ่น RUX1-40
ขนาดปากเคร่ือง            185 cm.x120 cm.x85 cm.
ขนาดห้องโม่ 75 cm X 76 cm X 76 cm. 
ความสงู 250 cm.
จ านวนใบมีด                 ใบสัน้ 12 ใบ,ใบยาว 4 ใบ
กล้ามหนา                      1.5  นิว้
ใบมีดหนา                      6/8 นิว้
ชนิดใบมีด                      Japan steel S50C
ชบุแข็ง                          55 HRC
น า้หนกัลกูตุ้ม ข้างละ 250 กิโลกรัม
ก าลงัมอเตอร์ 40 แรงม้า
มอเตอร์                         รับประกนั 2 ปี
ไฟฟา้ 3 เฟส 4 สาย 380 V.
ขนาดเพลากลาง 5 นิว้
น า้หนกั 1  ตนั 
ก าลงัการผลิต 700 kg. -1.0 ตัน/ช่ัวโมง 
ขึน้อยูก่บัชนิดพลาสติกและความคมของใบมีด 



ลักษณะพเิศษของเคร่ืองบดพลาสตกิ RUX69
•ใช้ใบมีดตดัระบบ ”แขนเกี่ยวแกนเหวี่ยง” ซึง่จะก่อให้เกิดพลงัการบด-ย่อย ได้อย่างมหาศาล โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
แรงกดวตัถท่ีุต้องการบดจากด้านบน สามารถ บดวสัดชิุน้ใหญ่ๆได้โดยไมต้่องตดัเป็นชิน้เลก็ๆก่อน
•ลกัษณะการเคลื่อนท่ีของใบมีดเป็นแบบ”เฉือน” ไมใ่ช”่สบั” ท าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการท างาน เสียงเบาลง 
เกลด็ออกไวขึน้ เปลืองไฟน้อยลง ใบมีดสกึหรอช้าลง ฯลฯ
•เคร่ืองจกัรเป็นระบบ กึ่ง น็อคดาวน์ ชิน้สว่นเป็นอิสระตอ่กนั สามารถถอดแยกได้ง่ายดาย สะดวกต่อการ ปรับเปลี่ยน 
ซอ่มแซม เช่น ถอดตะแกรงเปลี่ยนทางช่องด้านหน้าเคร่ืองได้เลย โดยไมต้่องถอดใบมีดก่อน หรือการถอด-ใสใ่บมีดท่ี
สะดวกรวดเร็ว จากด้านหน้าฯลฯ
•Easy&Safe ด้วยระบบกดปากเคร่ืองลง เม่ือจะท าการ ลบัมีดหรือเปลี่ยนมีด ซึง่จะตา่งจากเคร่ืองที่ต้องดนัปากเคร่ือง
ขึน้ กดลงปลอดภยั ไมเ่ปลืองแรง 
•มีแผ่นPVCปิดปากเคร่ืองโม ่เพื่อปอ้งกนัเศษพลาสติกกระเด็นใสพ่นกังาน
•น็อตจบัใบมีดใช้ “น็อตหวัจมและแหวนสปริง” เพื่อความสนิทแน่นของใบมีด และในระยะยาวหวัน็อตจมจะไมส่กึ
หรอ เหมือนน็อตหวัเหลี่ยมทัว่ไป ซึง่เสี่ยงตอ่การขนัมีดไมแ่น่น
•ใช้ “ประกบัเหลก็” จบัใบมีด แทนการจบัด้วยแหวน เหมือนเคร่ืองทัว่ๆไป เพ่ือความแนน่หนาของใบมีด หมดหว่งเร่ือง
มีดหลดุ มีดเลื่อน 
•ใบมีดทัง้หมดชบุแข็งพิเศษ เป็นการชบุแข็งทัง้ใบ ด้วยระบบ Carburization
•ติดตัง้ระบบเซฟตี ้ทัง้ Emergency Stop และ Limit switch  ตามมาตาฐาน Safety



สกรูขัดเกล็ด (Cleaner Screw)

ความยาว  300 cm.

เส้นผ่าศูนย์กลาง          10  นิว้      .                                      

ก าลังมอเตอร์ 10 แรงม้า                         

มอเตอร์                     รับประกัน 2 ปี

กลไกออกแบบให้ ล าเลียงเกล็ดพลาสตกิออกจากเคร่ืองบด 
พร้อมกับขัดท าความสะอาดเกล็ด ควบคู่กันไป ท าให้เกล็ดที่
ออกมาสะอาด หมดจด



สกรูล้างน า้สะอาด (Cleaner Machine)

ความยาว  300 cm.

เส้นผ่าศูนย์กลาง          8  นิว้      .                                      

ก าลังมอเตอร์ 2 แรงม้า 1:5 

มอเตอร์                     รับประกัน 2 ปี

กลไกออกแบบให้ ท าความสะอาดเกล็ดพลาสตกิที่ยังปนเป้ือน 
ส่ิงสกปรกที่เกาะตดิตามผิวพลาสตกิออก  ก่อนจะลงสู่เคร่ืองแยก
จมลอย เพื่อลดความสกปรกของน า้ในเคร่ืองแยกฝา ซึ่งจะ
สามารถประหยัดน า้ได้อย่างมหาศาล



เคร่ืองแยกลอย-จม พลาสตกิ ( Floating  Washer  Tank )

ขนาดอ่างกว้าง                              1.00 เมตร  

ความยาว                                      6.00 เมตร  

ความสูง                                       1.20 เมตร

สกรูดนัเกล็ด                                   250 mm.

มอเตอร์เกียร์                                  3 แรงม้า

โครงสร้างเป็นเหล็กหนา                   4.00 mm.

พร้อมวาล์วเปิด - ปิด  น า้ใต้ถังขนาด    3.00 นิว้



เคร่ืองสลัดแห้ง  Spinner machine
เคร่ืองสลัดแห้ง
มอเตอร์ 15 แรงม้า

ขนาดเคร่ือง(กxยxส)          92x350x200 cm.

ความยาวท่อ 240 cm.

ท่อกว้าง 40 cm.

โครงสร้างเหล็ก 

ตะแกรงสแตนเลส



เคร่ืองอบแห้ง แบบไซโล
เคร่ืองอบแห้ง แบบไซโล
Motor Bower 5.5 แรงม้า

ขนาดเคร่ือง(กxยxส)          100x850x300 cm.

ขนาดไซโล                       70 x 150 cm.

ความยาวท่อ 600 cm.

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 10 cm.

ใช้แก๊ส LPG



เคร่ืองปลอกฉลากขวดน า้                                                                                      
Label  Removing Machine

รุ่นใหม่   ใบมีด
คาร์ไบด์

“ใบมีดคาร์ไบด์
คมทนยาวนาน
ใช้งานจนลืม”





Remover Label  Machine

NO TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 ขนาดเคร่ืองจกัร ( mm.) 6500 x 1000 x 2300

2 ขนาดท่อปอกฉลาก( mm.) 500 mm. หนา 10 mm.

3 ขนาดเพลากลาง ( mm.) 150 mm. หนา 10 mm.

4 ขนาดโบว์เวอร์ ดดูฉลาก ( mm.) 560 x 200

5 จ านวนเพลา  (Number of shaft) /PCS 1

6 จ านวนใบมีด (Rotor knives x Stator knives) /PCS 35 x 35 x 70

7 วสัดทุ าใบมีด(Knives type) คาร์ไบด์ (Carbide)

8 เหลก็โครงสร้าง เหลก็ราง ขนาด 5 นิว้

9 Motor เคร่ืองปอก 30 HP. 3 Phase 380 V.

10 Motor Blower 3 HP. 3 Phase 380 V.

11 Motor แขนกวกัฉลาก 1 HP. 3 Phase 380 V.

12 ก าลงัการผลิต ( Capacity ) 2,000 - 3,000 kg./Day

ข้อมูลทั่วไป
1 Safety  System Emergency Stop 

2 Color  System รองพืน้กนัสนิม 2 รอบ,สีจริง 1 รอบ
3 Electric  System Box Control 

4 Warrantee 2 ปี (มอเตอร์ และ ลกูปืน)
หมายเหตุ :                                                                                                          
1.ใช้ไม่ได้กบัขวดท่ีมีฉลากสติ๊กเกอร์ และ ติดกาว
2.ปอกฉลากขวดปกตปิระสิทธิภาพ ไม่ต ่ากวา่ 90% สว่นขวดท่ีอดัก้อน ประสิทธิภาพจะลดลง 10-20%                                                                       
3.ขวดท่ีอดัก้อนด้วยเคร่ืองอดัแรงสงู ขวดจะแบนมาก ประสิทธิภาพจะลดลง 50% 



Remover Label  Machine

NO TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 ขนาดเคร่ืองจกัร ( mm.) 4000 x 1000 x 2300

2 ขนาดท่อปอกฉลาก( mm.) 500 mm. หนา 10 mm.

3 ขนาดเพลากลาง ( mm.) 150 mm. หนา 10 mm.

4 ขนาดโบว์เวอร์ ดดูฉลาก ( mm.) 560 x 200

5 จ านวนเพลา  (Number of shaft) /PCS 1

6 จ านวนใบมีด (Rotor knives x Stator knives) /PCS 23 x 23 x 46

7 วสัดทุ าใบมีด(Knives type) คาร์ไบด์ (Carbide)

8 เหลก็โครงสร้าง เหลก็ราง ขนาด 5 นิว้

9 Motor เคร่ืองปอก 20 HP. 3 Phase 380 V.

10 Motor Blower 3 HP. 3 Phase 380 V.

11 Motor แขนกวกัฉลาก 1 HP. 3 Phase 380 V.

12 ก าลงัการผลิต ( Capacity ) 2,000 - 3,000 kg./Day

ข้อมูลทั่วไป
1 Safety  System Emergency Stop 

2 Color  System รองพืน้กนัสนิม 2 รอบ,สีจริง 1 รอบ
3 Electric  System Box Control 

4 Warrantee 2 ปี (มอเตอร์ และ ลกูปืน)

หมายเหตุ :                                                                                                          
1.ใช้ไม่ได้กบัขวดท่ีมีฉลากสติ๊กเกอร์ และ ติดกาว
2.ปอกฉลากขวดปกตปิระสิทธิภาพ ไม่ต ่ากวา่ 90% สว่นขวดท่ีอดัก้อน ประสิทธิภาพจะลดลง 10-20%                                                                       
3.ขวดท่ีอดัก้อนด้วยเคร่ืองอดัแรงสงู ขวดจะแบนมาก ประสิทธิภาพจะลดลง 50% 



สายพานล าเลียง (Belt Conveyor)
สายพานล าเลียง (Belt  Conveyor)

ความยาวโครงสร้าง  5.00    m.
ความยาวสายพาน  10.00  m.               
ความกว้างสายพาน 70.00  cm.                                                                           
สายพานPVCเขียว  2 ชัน้ หนา 3 mm. 
ติดบัง้ “T”  สงู 5 cm. 
ก าลงัมอเตอร์ 2 แรงม้า                                                                                          
มอเตอร์                                          รับประกนั 2 ปี                                                                                          
ไฟฟา้ 3 เฟส 4 สาย 380 V.
โครงสร้างเหลก็พน่สีรองพืน้กนัสนิม 2 รอบ 



สายพานคัดแยก (Belt Conveyor)
สายพานคัดแยก (Belt  Conveyor)

ความยาวโครงสร้าง  6.00    m.
ความยาวสายพาน  12.48 m.               
ความกว้างสายพาน 70.00  cm.                    
สายพานยางด าบัง้V 2 ชัน้  หนา      11.00  mm.
ก าลงัมอเตอร์ 3 แรงม้า                                                                                          
มอเตอร์                                          รับประกนั 2 ปี                                                                                          
ไฟฟา้ 3 เฟส 4 สาย 380 V.
โครงสร้างเหลก็พน่สีรองพืน้กนัสนิม 2 รอบ 



Remove   label  PET bottom system by RUX69 

ระบบปอกฉลากขวดเพท



การรีไซเคิลพลาสตกิ โดยวิธีล้างพร้อมบด ในเคร่ืองเดียวกัน

กระบวนการนีจ้ะเป็นการใส่สารเคมีตามสูตร ลงในเคร่ืองบดพลาสติก โดย
พลาสติกจะถกูบดเป็นชิน้เล็กๆ ขณะเดียวกนั พลาสติกก็จะถกูล้างภายในเคร่ือง
บดไปด้วย  เกล็ดพลาสติกท่ีได้ขนาดจะ ถูกดูดขึน้มาโดย     สกรูขัดเกล็ด และ
ล้างคราบสกปรก โดยสกรูล้างน า้สะอาด ก่อนลงสู่เคร่ืองแยกลอยจม เพ่ือแยกฝา
และหลอดออก  ซึง่เกล็ดพลาสติกท่ีได้จะมีความสะอาด ไม่มีความชืน้ ขายได้ใน
ราคาสงู  เป็นท่ีต้องการของตลาด  











บริษัท รักษ์69 จ ำกัด          111 หมู่5 ต ำบลพงสวำย อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุร ี 70000
RUX69 Company Limited  111 M. 5  Pong sa wai Muang Ratchaburi 70000

โทรศัพท์ : 032-348228-9 โทรสำร : 032-317392

Website :   WWW.RUX69.COM

Fanpage :   https://www.facebook.com/RUX69

Email :   INFO@RUX69.COM

089-696-696-1
RUX69COMPANY

http://www.rux69.com/


ด้วยการบริการที่เหนือกว่า  ซึ่งจะน าพาไปสู่ความส าเร็จ

• เคร่ืองจกัรทกุชนิดเราสร้างจากประสบการณ์จากการท าธุรกิจรีไซเคิลโดยตรง    
จงึสามารถแก้ จดุด้อย เสริมจดุเดน่ ได้อยา่งตรงจดุ ก่อให้เกิดเคร่ืองจกัรในการรีไซเคิล  
ท่ีสงูด้วยประสทิธิภาพ สมราคา

• เคร่ืองจกัรทกุชนิดมีคูมื่อการใช้งานอยา่งละเอียดและใบรับประกนั  2 ปี
บริษัท รักษ์69 จ ากดั ได้จดัตัง้ทีมงานเคลื่อนท่ีเร็ว ไว้ส าหรับบริการท่านในยามท่ีท่านมี 
ปัญหา “ปัญหาเล็กหรือใหญ่ เราแก้ได้ รวดเร็ว ว่องไว คือหวัใจของเรา”

• บริษัท รักษ์69 จ ากดั มีบริการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองจกัรให้ท่านเป็นประจ าทกุๆ 6 เดือน   
ณ. โรงงานของท่าน ฟรี...

• อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทกุชนิด ท่ีจ าเป็น   บริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้ให้อยา่ง
เพียบพร้อมครบครัน

เหตุผลที่คุณควรท าธุรกิจกับ บริษัท รักษ์69 จ ากัด



.............  ผู้อนมุตัิ ......................................           (............../............./......- LOG IN เช็คราคาเกลด็พลาสติก  ใน WWW.RUX69.COM
- ตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ีส าหรับการท าโรงงานรีไซเคลิพลาสติก
- มีทีมพี่เลีย้ง สอนเร่ืองการคดัแยกประเภทพลาสติก และการผลิต 
- เทคนิคการจดัหาวตัถดุิบ อย่างเซียน รับประกนั ไหลมาเทมา แน่นอน 
- สอนการดแูลและซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรเบือ้งต้น และอื่นๆ
- เอกสารส าคญัที่จ าเป็นตอ่การจดัหาเงินทนุกบัสถาบนัการเงินตา่งๆ
- รับซือ้เกล็ดพลาสตกิทุกชนิด ไม่จ ากัดจ านวน ราคาสูง เงนิสดสด



การฝึกอบรม 
1. บริษัท รักษ์69 จ ากดั เราสอนเร่ืองการรีไซเคิลพลาสติก

ตัง้แตว่ิธีการจดัหาวตัถดุิบเข้าโรงงาน เทคนิคการซือ้วตัถดุิบ โดย
ไมถ่กูเอาเปรียบ การตรวจสอบพลาสติกก่อนซือ้ การคดัแยกชนิด
ของพลาสติก การผลติเกลด็พลาสติกรีไซเคิล ให้ได้คณุภาพสงู
ขายได้ราคาดี เป็นท่ีต้องการของตลาด โดยทีมงานมืออาชีพ
ท่ีมากด้วยประสบการณ์ด้านการรีไซเคิลพลาสติก อย่างยาวนาน
การฝึกอบรมแตล่ะครัง้จะใช้เวลา 7 วนั หรือตามผู้ ฝึกสอนจะ
เห็นสมควร โดยสถานท่ีท่ีใช้ในการฝึกอบรม คือ โรงงานของท่าน
เราสอนทา่นแบบ learning by doing เรียนไป ท าไป จนเป็น
จนเก่ง สามารถท าธรุกิจด้วยตวัเองได้ อย่างยัง่ยืน

2. เราบริการทีมพ่ีเลีย้งธรุกิจ ทา่นสามารถติดตอ่ขอ
ความชว่ยเหลือหรือ ขอค าแนะน า ตลอดจนขอการสนบัสนนุ
จากบริษัท รักษ์69 จ ากดั ได้ตลอดเวลา ท่ี Call Center
032-348228-9 HOT LINE : 0830885883

3. ผลผลติทัง้หมด บริษัท รักษ์69 จ ากดั ยินดีรับซือ้ใน
ราคาสงู ไมจ่ ากดัจ านวน ท่ีส าคญัเราจ่ายเงิน สด สด

4. ทา่นสามารถตรวจเช็คราคาพลาสติกได้ทกุวนั โดย
เข้าไปท่ี  WWW.RUX69.COM ท าการ LOGIN เข้าสูร่ะบบเพ่ือ
ดรูาคา และข่าวสาร ตลอดจนการคาดการณ์ลว่งหน้า

รักษ์69เราสอนท าธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก ให้อยุ่รอด มีก าไร อย่างยั่งยืน

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQP7Pn72bsWZsS9nSYgE8OM8U7msw:1576909767760&q=learning+by+doing&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwighbPUjsbmAhVKfisKHTFID2QQkeECKAB6BAgOECo
http://www.rux69.com/


ล าดบั รายช่ือลูกค้า บริษัท รักษ์69 จ ากัด 

1 เครือข่ายธุรกิจรีไซเคิลพลาสตกิ บริษัท รักษ์69 จ ากัด  กว่า 300  สาขา

2 บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน)

3 บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)

4 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน)

5 บริษัท เจท็สปีด รีไซเคิล จ ากัด (รับท าลาย บรรจุภณัฑ์ บ.ลิเวอร์ฯ,บ.สหพฒันฯ ฯลฯ)

6 บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน)

7 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด

8 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน)

9 โรงงานหลอมเม็ดพลาสตกิ หลายแห่งทั่วประเทศ ใช้บดก้อนพลาสตกิ 

10 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์้ จ ากัด (มหาชน)

11 บริษัท คาดนิอลเฮลส์ 222 จ ากัด (บดถุงมือยาง)

12 บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) บดงาน reject

13 บริษัท โมเดร์ินเฟอร์นิเจอร์  จ ากัด  (ModernFurniture) บดงาน reject

14 บริษัทในกลุ่ม ไทยซัฟมทิ ออร์โต้พลาส จ ากัด บดงาน reject

15 บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด บดงาน reject

16 บริษัท ผลิตภณัฑ์ 3 เค จ ากัด บดเปลือกแบตเตอร่ี

17 บริษัท ชะอ าพรีพัฒน์ จ ากัด (มหาชน) บดบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ

18 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)   Geocycle

ล าดบั รายช่ือลูกค้า บริษัท รักษ์69 จ ากัด 

18 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)   Geocycle

19 บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซเิบิล้ ประเทศไทย  จ ากัด  ทุกโรงงาน บดซองบรรจุภณัฑ์

20 บริษัท ยูเน่ียนพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) บดงาน reject

21 บริษัท เจริญ โภคภณัฑ์ อาหาร จ ากัด (มหาชน)

22 บริษัท รับจัดการบ่อขยะ หลายแห่ง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

23 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)

24 บริษัท อีสเทร์ิน ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด

25 บริษัท แลคตาซอย จ ากัด

26 บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

27 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จ ากัด

28 บริษัท เบียร์ลาว จ ากัด   ประเทศลาว

29 Suntory Pepsico Baverage Thailand  CO.,LTD

30 GEO GREEN CO.,LTD.   ประเทศเวียดนาม

31 BIG WONG RECYCLE CO.,LTD. ประเทศพม่า

32 Diamond Waste Management Co.,Ltd ประเทศกัมพชูา

33 MM Environment service ,Ltd. บริหารจัดการขยะ ในกลุ่มประเทศ Asean

34 ShinMaywa Industries,Ltd. Japan : Refuse management in Asia

35 บริษัทชัน้น าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อีกมากมาย

Customer Reference

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAB&url=http://profile.yellowpages.co.th/72942910037001&ei=ZRpXU8L2CYSRrQfGxoDwDg&usg=AFQjCNHC7WUwKaet_M8fP67e6aDkmJ9XHA&bvm=bv.65177938,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CGQQFjAH&url=http://profile.yellowpages.co.th/522122482025001&ei=HhdXU6VPw_2sB9PagEg&usg=AFQjCNH6c1zfdm7SJPuqERcganzam7JbfA&bvm=bv.65177938,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAB&url=http://profile.yellowpages.co.th/21819662041002&ei=tBZXU4KlD477rAfKwIDYDQ&usg=AFQjCNGh1Zfg5kCMbiJVIxaeJN_MaWT5og&bvm=bv.65177938,d.bmk




สิ่งส าคัญที่สุดที่เราได้รับการตอบรับอย่างดี
งามทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 

15 ปีที่ผ่านมา คือ
“การบริการหลังการขาย”

ปัญหาเล็ก หรือ ปัญหาใหญ่
พวกเราเตม็ใจบริการ

รวดเร็ว ว่องไว ไม่งี่เง่า ถงึมือเรา จบปัญหา



ผลิตและออกแบบ โดยคนไทย 
อะไหล่ และอุปกรณ์ อยู่ในประเทศไทย

รักประเทศไทย อุดหนุนคนไทย               
เงนิทองไม่ร่ัวไหลออกนอก

ปัญหา จบ…


