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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"Arkema และ Elevance รวมลงทุนเพื่และพัฒนาพอลิเมอรจากวัสดุหมุนเวียน"
"รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น"
"BioMass Packaging ประกาศเปดตัวถวยชีวภาพ"
"การพัฒนาขั้นตอไปสําหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพจากถั่วเหลือง"
"Natureworks และ BioAmber ไดรวมลงทุนเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"UAE บังคับใชสารเติมแตงประเภทออกโซชีวภาพ"
กระทรวงสิ่งแวดลอมและน้ําของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (The United Arab
Emirates’ Ministry of Environment and Water (MoEW)) ใหขอมูลวา
ตั้งแตปหนาเปนตนไปผูผลิตและจําหนายถุงทั้งหมดในประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส (United Arab Emirate: UAE) จะตองใชสารเติมแตงชนิดยอย
สลายไดแบบออกโซ (OXO)
ใบประกาศอยางเปนทางการของกระทรวงไมไดบงั คับการใชพลาสติกชีวภาพแคถุงพลาสติก
เทานั้นแตครอบคลุมไปถึงบรรจุภณ
ั ฑและวัสดุที่ไมสามารถสลายได เชนบรรจุภัณฑพลาสติก
กึ่งแข็งสําหรับใสอาหาร พลาสติกที่มีอายุการใชงานนาน ถุงขยะและถังขยะ รวมไปถึงแผน
พลาสติกที่ใชในการขนสง (Pallet)
นับจากนี้ผลิตภัณฑพลาสติกใน UAE จะตองไดรับการรับรองจาก Emirates Authority
for Standardization & Metrology (ESMA) อยางไรก็ตามการรับรองนี้จะเปนขอกําหนด
สําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพชนิดออกโซและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ตองใชสาร
ชวยยอยสลายจากผูผลิตเทานั้น ซึง่ ผูผลิตผลิตภัณฑดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบ
จาก ESMA ถาผานการตรวจสอบจะไดการรับรองมาตรฐาน UAE Standard 5009 ซึ่ง
กําหนดขึ้นในป 2552 ESMA ประกาศใหถุงพลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ จะถูก
ตรวจสอบที่ทาเรือระหวางกระบวนการนําเขาสินคาหากไมมีใบรับรอง ECAS จะตองถูกยึด
สินคาชนิดนั้น
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"Arkema และ Elevance รวมลงทุนเพื่และพัฒนาพอลิเมอรจากวัสดุหมุนเวียน"

บริษัท Arkema ซึ่งเปนบริษัทผลิตเคมีภัณฑของประเทศฝรั่งเศส ไดรวมมือ
กับบริษัท Elevance Renewable Sciences ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อ
พัฒนาพอลิเมอรที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งสามารถนํากลับมาใชใหมได

บริษัท Elevance จะเปนผูเตรียมวัตถุดิบในขั้นตนเพื่อใหบริษัท Arkema พัฒนาเปนวัสดุชนิด
ใหมตอไป ทัง้ สองบริษัทไดลงนามขอตกลงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธที่ผานมาและในวันนั้น
Jean-Luc Dubois ผูอํานวยการดานวิทยาศาสตรของบริษัท Arkema ใหขอมูลวา
“ขอเสนอของบริษัท Arkema ถือเปนโอกาสที่สําหรับการขยายการผลิตวัตถุดิบที่มีอยูใน
ปจจุบัน โดยใชแหลงวัตถุดิบทางชีวภาพ” Andy Shafer ฝายขายและรองประธานบริหาร
ดานการตลาดของบริษัท Elevance กลาวเพิ่มเติมวา “จุดยืนของบริษัท Arkema ใน
บทบาทของผูผลิตพอลิเมอรชวี ภาพคือความตองการใชวัตถุดิบทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการผลิตเคมีภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะ”

บริษัท Arkema พรอมที่จะใชวัตถุดิบหมุนเวียนนี้การผลิตสารเติมแตงพลาสติกชนิดตาง ๆ
เชนการผลิตน้ํามันถั่วเหลืองยี่หอ Vioflex บริษัทเสถียรภาพทางการขายแตละปสูงโดยมี
รายไดมากกวา 7 พันลานเหรียญสหรัฐ และเปนผูผลิตอะคริลิคทั้งชนิดเรซินและชนิดแผนที่
ใหญที่สุดในโลก ซึ่งผลิตและจําหนายสินคาภายใตชื่อทางการคาวา Plexiglas และ Altuglas
ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมาบริษัท Elevance ไดเปดเผยถึงการรวมลงทุนในลักษณะเดียวกัน
นี้กับบริษัท Swiss firm Clariant International เพื่อทําการคาดานสารตัวเติมพลาสติก
ชนิดใหมที่ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียน บริษัท Elevance ไดผลิตโอเลฟนดวยกระบวนการ
Metathesis ซึ่งปกติสามารถใชเฉพาะกับ Nylon ตลอดจน Polyols Polyester
Epoxies และ Polyurethane
หมายเหตุ : Metathesis คือปฏิกิริยาเคมีที่มีการสับเปลี่ยนตําแหนงของธาตุในสารประกอบ
2 ชนิด
อางอิงจาก : European Plastics News
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"ทําเนียบขาวมีบันทึกถึงหนวยงานของรัฐบาลกลางใหซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น"

กระทรวงการเกษตรของสหรัฐ (The United States Department of
Agriculture: USDA) แถลงการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธถึงวัตถุประสงคใน
การเพิ่มอาชีพและพัฒนาดานเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้
เนื่องจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา มีนโยบายใหหนวยงานของรัฐเพิ่ม
การซื้อขายผลิตภัณฑที่มีองคประกอบหลักเปนสารชีวภาพ
กลุมบริษัทที่เปนพันธมิตรทางดานอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเปนผูผลิตสินคาชีวภาพ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดซื้อผลิตภัณฑที่มีวัสดุชีวภาพเปนองคประกอบ
ผลิตภัณฑดังกลาวประกอบไปดวยสี สบูและผงซักฟอก รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ฟารมซึ่งสามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑที่ใชแทนสารเคมีหรือผลิตภัณฑตางๆที่มาจาก
ปโตรเลียม
การกําหนดใหหนวยงานของรัฐบาลกลางจัดซื้อผลิตภัณฑชีวภาพเปนแผน
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยเริ่มจากการที่ USDA กําหนดใหมีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑใหมเปนผลิตภัณฑชีวภาพรอยละ 50 ของผลิตภัณฑที่ซื้อใหมทั้งหมด

การจัดซื้อผลิตภัณฑดังกลาวของหนวยงานรัฐบาลสหรัฐจะถูกสุมตรวจสอบวาผลิตภัณฑที่
มีองคประกอบหลักเปนวัสดุชีวภาพไดอยูในสัญญาการซื้อขายโดยมีเอกสารที่แจงสมบัติของ
ผลิตภัณฑอยางชัดเจนหรือไม โดยรัฐบาลจะมีการกําหนดขั้นตอนการทําสัญญา การ
ดําเนินการ มีการฝกอบรม การศึกษาและการเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ นโยบายนี้รวม
ไปถึงการใหความชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็กใหมีการปรับปรุงการขายและการใหบริการ
สําหรับผลิตภัณฑชีวภาพเพื่อตอบสนองความตองการของรัฐ
นอกจากนี้เพื่อสงเสริมการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑชีวภาพของรัฐบาลกลาง USDA ยังได
ประกาศการเรงเพิ่มงานในชนบทโดยมีโครงการมูลคา 15 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อสงเสริม
การสรางงานดานพลังงานในชนบท บันทึกความเขาใจระหวางกรมอนามัยและการบริการ
ประชน และกระทรวงแรงงานเพื่อสนับสนุนขอมูลและเทคโนโลยีดานสุขภาพในชนบทมากขึ้น
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเชื่อมตอหนวยงานทางการศึกษาในชุมชนและวิทยาลัยเทคนิคในภูมิภาค
ชนบทซึ่งมีทรัพยากรและผูเชี่ยวชาญดานไอทีที่สามารถทํางานในโรงพยาบาลและคลินิก
ตางๆ ได
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"BioMass Packaging ประกาศเปดตัวถวยชีวภาพ"

บริษัท BioMass Packaging เพิ่มการผลิตภาชนะที่เรียกวา “Greenware”
ประกอบดวยถวยพลาสติกและฝาเพื่อใชสําหรับงานบริการดานอาหาร โดย
วัสดุดังกลาวเปนวัสดุที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ ฝาที่ปดภาชนะผลิต
จากพอลิเมอรชีวภาพของบริษัท NatureWorks Ingeo พอลิเมอรชีวภาพดัง
กลาวคือ Polylactic ถวยนี้ประกอบดวยตัวถวยพลาสติกขนาดพื้นฐาน มีฝา
แบนหรือฝาโคงที่บิดดานบน
บริษัทจะจัดสงสินคาโดยไมคิดคาใชจายเมื่อ
ลูกคาสั่งสินคาตั้งแต 1,000 หนวยขึ้นไป

บริษัท Havi Global Solutions and NextLife ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดแรกที่ไดรับ
การรับรองจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (the U.S. Food and Drug
Administration: FDA) พลาสติกชนิดนี้จะถูกนําไปใชในรานอาหารตางๆ พลาสติกรีไซเคิล
ตางๆที่ไดรับการยอมรับจาก FDA ไดแก Polypropylene และพอลิเมอรผสมระหวาง Polystyrene และ Polyethylene จากขอมูลการวิจัยพบวาการใชเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทําใหประ
ยัดการใชแผนอลูมิเนียมบางไดมากกวา 500,000 กลอง
บริษัท Havi เปนหนึ่งในบริษัทเจาภาพรวมที่จัดตั้งโครงการรักษาปาที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม
ปที่แลว สมาชิกของโครงการ GreenBlue's Forest Products นี้ไดแกบริษัท Staples
บริษัท Domtar บริษัท Bank of America และบริษัท Avery Dennison โดยมี
วัตถุประสงคที่จะแกไขปญหาภูมิอากาศแปรปรวน
รักษาคุณภาพของปาและเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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"การพัฒนาขั้นตอไปสําหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพจากถั่วเหลือง"

OH-The United Soybean Board (USB) ใหทุนบริษัท Battelle เพื่อชวย
บริษัท Biobent Polymers ในการพัฒนาพอลิเมอรชีวภาพ ใหสามารถเขาสู
การผลิตเชิงพาณิชยได Biobent Polymers เปนพลาสติกชีวภาพชนิดใหมนี้
เปนการปฏิวัติพอลิเมอรคอมพอสิตชีวภาพที่ผลิตจากถั่วเหลือง พลาสติก
ชีวภาพประเภทใหมนี้ถูกพัฒนาโครงสรางในระดับโมเลกุลเพื่อคงสมบัติหลัก
ของพลาสติกเอาไว
เนื่องจากพลาสติกชีวภาพทั่วไปจะขาดสมบัติตางๆ
เหลานี้
ขณะนี้มีความพยายามลดการใชพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเลียม
ดังนั้นพลาสติกชีวภาพใหมนี้สามารถใชแทน Polypropylene (PP)
และ Polyethylene (PE) ที่ใชกันอยูทั่วไป
ทุนของ USB จะทําใหบริษัท Battelle และบริษัท Biobent Polymers สามารถดําเนินการ
คิดคน พัฒนาและผลิตพอลิเมอรจากถั่วเหลืองเพื่อเสริมจุดยืนที่มั่นคงใหกับบริษัท Biobent
ในการเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลงพลาสติกชีวภาพดวยการพัฒนาและการสรางความ
เฉพาะเจาะจงใหพลาสติกชีวภาพใหเหมาะสําหรับกระบวนการผลิตขั้นตอไป Rick Heggs
ผูจัดการฝายการตลาดดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัตถุดิบดานวิทยาศาสตรระดับโลก
ของบริษัท Battlelle และ Keith J. Masavage หัวหนาดานยุทธศาสตรและดําเนินการดาน
พอลิเมอรของบริษัท Biobent แถลงการเพื่อการประกาศความรวมมือในการพัฒนาและ
ผลิตพอลิเมอรชวี ภาพใหมนี้ Heggs กลาววา “การสนับสนุนของ USB ทําใหบริษัท Battell
สามารถทํางานรวมกับบริษัท Biobent Polymers อยางตอเนื่องเพื่อใหพอลิเมอรจากถั่ว
เหลืองเขาสูเสนทางเชิงพาณิชยและมีการพัฒนาเทคโนโลยีมีกระบวนการผลิตที่งายและ
ยั่งยืน”

การพัฒนานี้จะสงเสริมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกาวหนามากขึ้นดังจะเห็นไดจาก
การไดรับรางวัลชนะเลิศดานวัสดุคอมพอสิตชีวภาพจากถั่วเหลืองซึ่งเปนผลิตภัณฑทาง
การเกษตร นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพรอมดานการผลิตและขยายตลาดสําหรับพลาสติก
ชีวภาพชนิดใหมนี้ไปพรอมๆกัน
Masavage กลาววา “บริษัทประสบความสําเร็จในการผลิตเรซินดวยถั่วเหลืองโดยบริษัท
B a t t e l l e สามารถลดการใชวัสดุจากปโตรเลียมในกระบวนการผลิตพลาสติกไดมากถึง
40% ซึ่งในขั้นตอไปจะเปนการผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพและเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพหลาย
เกรดสําหรับการใชงานที่หลากหลาย ผลการพัฒนาทําใหบริษัทไดผลิตพลาสติกชีวภาพที่มี
ความสามารถในการแขงขันดานราคาและประสิทธิภาพในหลายๆตลาดซึ่งมีมูลคาหลาย
พันลานเหรียญสหรัฐ และการผลิตพลาสติกชีวภาพที่เปนพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สามารถชวยลดปญหาขอจํากัดของทรัพยากรน้ํามันของสหรัฐอเมริกา

อางอิงจาก : Sustainable Plastics

http://plastic.oie.go.th

Russ Carpenter เจาของไรถั่วเหลืองที่ Trumansburg ในมหานครนิวยอรกกลาวไววา
“การพัฒนาดานผลิตภัณฑถั่วเหลืองเริ่มตนโดยการสนับสนุนขององคกรที่ชื่อวา O h i o
Soybean Council ซึ่งเปนผูใหทุนสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและผลิตพลาสติกชีวภาพ
จากถั่วเหลืองเปนครั้งแรกแตบริษัท Battelle การสนับสนุนของ USB มีผลตอศักภาพใน
การดําเนินโครงการนี้ใหรุดหนาและจะเกิดประโยชนกับเจาของไรถวั่ เหลืองในสหรัฐและมี
ประโยชนตอสิง่ แวดลอม”
Images from : amazonaws.com, greenerpackage.com, biobent.com
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"Natureworks และ BioAmber ไดรวมลงทุนเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ"

บริษัท AmberWorks ซึ่งเกิดจากการรวมลงทุนของหุนสนรายใหมระหวาง
ผูผลิต Polylactic Acid อยางบริษัท NatureWorks LLC และบริษัทผูผลิต
สารเคมีชีวภาพคือ BioAmber Inc กําลังพัฒนาสวนผสมชนิดใหมเพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติใหกับพลาสติกชีวภาพ
บริษัท BioAmber ผลิตกรดซัคซินิคชีวภาพ ซึง่ เปนสารตั้งตนสําหรับการผลิตพอลิเมอรช
นิด Polybutylene Succinic ที่ปรับปรุงโครงสรางแลวและมีวัสดุชวี ภาพเปนองคประกอบ
หลัก (mPBS) โดยมีจุดมุงหมายในการผลิตอุปกรณที่ใชสําหรับการบริการผลิตภัณฑดาน
อาหารที่ยอยสลายไดเชน ชอนและสอมที่ขึ้นรูปดวยการฉีด ถวยที่ขึ้นรูปดวยกระบวนการ
เทอรโมฟอรมและการผลิตภาชนะพรอมฝาปด
บริษัท NatureWorks ตั้งอยูที่
Minnetonka-Minnesota ซึ่งผลิต PLA ในแบรนด Ingeo

ขณะนี้บริษัท AmberWorks ผลิตชิ้นงานตัวอยางของพลาสติกชีวภาพ 2 เกรดแรกเพื่อให
ลูกคาไดพัฒนาตอไปไดแก Ingeo AW 200 D ซึ่งเปนพลาสติกชีวภาพสําหรับกระบวนการ
ขึ้นรูปแบบเทอรโมฟอรมและ Ingeo AW 300 D สําหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป เกรดนี้เปนที่
ยอมรับสําหรับการนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหารจากบริษัท
U.S. Food และบริษัท Drug Administration บริษัท NatureWorks มีความคาดหวังที่จะ
นําวัตถุดิบนี้ออกสูต ลาดใหเร็วที่สุด
บริษัท AmberWorks ตั้งอยูในเมือง Montreal ประเทศแคนาดามีโรงงานผลิตกรดซัคซินิค
ชีวภาพดวยระบบการหมักแบบอุตสาหกรรมที่เมือง Pomacle ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งโรงงาน
จะถูกสรางขึ้นอีกในเมือง Sarnia และ Ontario ภายใตการรวมมือกับบริษัทบริษัท Mitsui
& Co. Ltd โรงงานจะเปดใชงานในป 2556 เพื่อผลิตกรดซัคซินิคชีวภาพรวมไปถึง BDO
(1,4 butanediol) โรงงานประกอบไปดวยตึกคูขนาดใหญสําหรับการผลิต mPBS การ
รวมลงทุนในครั้งนี้จะอาศัยการโฆษณาผานสื่อจนกวาจะมีการผลิต mPBS เกิดขึ้น
Marc Verbruggen ประธานของบริษัท NatureWorks กลาวถึงความเปนไปไดในการรวม
ลงทุนของบริษัทเพื่อขยายการลงทุนในเชิงพาณิชย โดยจะใชวัตถุดิบใหมที่จะเพิ่มคุณสมบัติ
ของ Ingeo ดานของความยืดหยุน ความแข็งแรงและความทนตอความรอน แมวา PBS
จะมีคุณสมบัติใหมที่โดดเดน แตก็ยังมีขอจํากัดในการใชงานแมมีอายุการใชงานหลายๆป
นอกจากนี้ราคาแพงอีดดวย แตบริษัท NatureWorks ยังคงเชื่อวาทายที่สุดแลว PBS
ชีวภาพจะมีราคาถูกกวาวัตถุดิบจากปโตรเลียม ซึง่ จะชวยใหมีการใชงาน PBS ในขอบเขตที่
กวางขึ้น
อางอิงจาก : Plastics News

http://plastic.oie.go.th

Images from : infobarrel.com, ggpht.com, bio.org
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"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพตนแบบ M-BIO รายแรกของบริษัท
เอกชนไทย โดยมีสวนผสมจากมันสําปะหลัง มีจุดเดนที่สามารถยอยสลาย
ได 100% ภายในระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งได
ผานการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems)
ประเทศเบลเยี่ยม พลาสติกชีวภาพของบริษัทฯทั้งชนิดที่เปนเม็ดวัตถุดิบ
และถุงพลาสติกนั้นไดขอการรับรองมาตราฐานจากสถาบันที่ใหการรับรอง
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ทั้ง 4 แหงไดแก
1.DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน
2.VINCOTTE ประเทศเบลเยี่ยม
3.FSWA ประเทศฟนแลนด
4.BPI สหรัฐอเมริกา

Bio Polymer Resin

ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ

ภาชนะผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

สวนการทดสอบประสิทธิภาพพบวาสามารถใชประโยชนไดดี เทียบเทากับพลาสติกที่ผลิต
จากปโตรเลี่ยม หรือพลาสติกที่ใชในปจจุบัน บริษัทมัลติแบกซอยูในฐานะผูผ ลิตตนน้ํา
หรือเปนผูปอนวัตถุดิบใหเทานั้น หนวยงานหรือองคกรเอกชนใดที่สนใจจะเขารวมพัฒนา
หรือตอยอดธุรกิจสามารถติดตอไดที่โทร.081-819-4708, 038-491725 ตอ 109,222
หรือที่ www.multibax.com
สนใจลงโฆษณาหรือประชาสัมพันธบริษัทหรือสินคาของทาน ฟรี!
กรุณา ติดตอ02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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จัดทําโดย

สนับสนุนโดย

สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

สถาบันพลาสติก

ชั้น 11 อาคารเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนชั้น 2
ซอยตรีมิตร ถนนพระพราม 4
แขวงกลวยน้ําไท เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-537-0440
โทรสาร : 02-537-0449
เว็บไซต : http://www.ptit.org

โทรศัพท : 02-391-5340-3
โทรสาร : 02-712-3341
เว็บไซต : http://www.thaiplastics.org

Disclaimer
BIOPlastics News เปนวารสารรายปกษที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอขอมูลขาวสารดานไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงตางๆ เพื่อให
เกิดความสะดวกตอผูใชงานในเว็ปไซต http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซตไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับแหลงขาว จึงขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนผลสืบเนื่องจากการนําขาวหรือขอมูลในขาวไปใช

พื้นที่โฆษณาบริษัทหรือสินคาของทาน
ฟรีไมมีคาใชจาย
สนใจติดตอ 02-537-0440 #407
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