
กรุณากรอกข้อมูลทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื�อสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ทั�ง 2 ภาษา

กรุณาส่งกลับมาที� …คุณจิราลักษณ์ อินวงศ์ สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 14 โทรสาร 02 661 9281 หรือ 
E-mail: info@thailandtapiocastarch.net, jiraluck.inwong@gtz.de

1. ข้อมูลเกี�ยวกับบริษัท

ชื�อบริษัท 

เลขที�: 43 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนน: ประเสริฐมนูกิจ

แขวง/ตําบล: จรเข้บัว เขต/อําเภอ: ลาดพร้าว

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย:์ 10230

โทรศัพท:์0 2570 5580 โทรสาร: 0 2570 5580 ต่อ 8009

เลขที�: ถนน:

แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:

จังหวัด: รหัสไปรษณีย:์

โทรศัพท:์ โทรสาร:

Website ของบริษัท (ถ้ามี)

สมาคม: วศิวกรรมสิ�งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เลขที�สมาชิก: ป.289

สมาคม: สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย เลขที�สมาชิก: A, 184/2549

       ผู้ผลิต กําลังการผลิต (ตันต่อป)ี:

       ผู้ส่งออก ปริมาณการส่งออก (ตันต่อป)ี:

       ตัวแทนจําหน่าย ปริมาณการจําหน่าย (ตันต่อป)ี:

       อื�นๆ

        แป้งมันสําปะหลังดิบ

       แป้งมันสําปะหลังแปรรูป

       มันเส้น

       มันอัดเม็ด

       เอทานอล

       อื�นๆ

ข้อมูลผู้เข้าร่วมเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังไทย

โครงการ“การเพิ�มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังไทย”

**โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื�อประโยชน์ของท่าน**

ที�อยู่โรงงาน

ปัจจุบัน บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคม

ใดหรือไม่

แบ่งตามประเภทการประกอบการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

(ยี�ห้อ/รายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างย่อ)

a) โรงงานแป้งมันสําปะหลัง

(โปรดระบุ): 

บริษัท ปภพ จํากัด

http://www.papop.com
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2.ลักษณะการประกอบการของบริษัท

(ถ้าเป็น กรุณาระบุชื�อสมาคม)

แบ่งตามผลิตภัณฑ์

(โปรดระบุ):

ที�อยู่สํานักงาน

http://www.papop.com/�
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d) บริษัท หรือ ผู้ประกอบการกลุ่มอื�นๆ

 รวมถึงหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง

บุคคลสําหรับการติดต่อ ชื�อ: คุณชวลิต นามสกุล: เจริญยิ�งวัฒนา

ตําแหน่ง

ที�อยู่ที�ติดต่อได้ เลขที�: 43 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนน: ประเสริฐมนูกิจ

แขวง/ตําบล: จรเข้บัว เขต/อําเภอ: ลาดพร้าว

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย:์ 10230

โทรศัพท:์0 2570 5580 โทรสาร: 0 2570 5580 ต่อ 8009

อีเมล

ช่องทางที�สะดวกในการติดต่อและรับ

ข่าวสาร (โปรดระบ)ุ

       ให้คําปรึกษาด้านอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

(โปรดระบุ):

แบ่งตามเทคโนโลยีการผลิตที�เกี�ยวข้อง

       เทคโนโลยีการอบแห้ง

รองกรรมการผู้จัดการ

chavalit@papop.com

แบ่งตามกลุ่มความเชี�ยวชาญ        ให้คําปรึกษาทั�วไป

       ให้คําปรึกษาด้านการจัดการกระบวนการผลิต              

       เทคโนโลยีอื�นๆ

โปรดระบุ:

       ให้คําปรึกษาด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์

       ให้คําปรึกษาด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร

       ให้คําปรึกษาด้านสิ�งแวดล้อม

       เทคโนโลยีการทําความสะอาดหัวมันสําปะหลัง

       เทคโนโลยีการสกัดแป้ง

       เทคโนโลยีการเพิ�มความเข้มข้นและทําความสะอาดนํ�าแป้ง

       เทคโนโลยีการลําเลียง

       เทคโนโลยีการผลิตความร้อน:หม้อไอนํ�า เครื�องแลกเปลี�ยนความความร้อน

c) บริษัทให้บริการด้านคําปรึกษา 

(หรือที�ปรึกษาอิสระ)

b) บริษัทจําหน่ายอุปกรณ/์เครื�องจักร

3.ข้อมูลเพื�อการติดต่อ

รายละเอียดการประกอบกิจการ ลักษณะการประกอบการ และ/หรือความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง: 

ออกแบบก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบนําก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นพลังงานทดแทน

       เทคโนโลยีสําหรับระบบ Utility: เครื�องปั�นไฟ ระบบควบคุม มอเตอร์ ปั�ม วาล์ว

1

2

3

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

(ยี�ห้อ/รายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างย่อ)

       เทคโนโลยีสําหรับระบบบําบัดและจัดการของเสีย
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ผู้กรอกข้อมูล ชื�อ: คุณวุฒิพงศ์

ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั�วไป

ที�อยู่ที�ติดต่อได้ เลขที�: 43 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5

แขวง/ตําบล: จรเข้บัว

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท:์0 2570 5580

อีเมล wuttipong@papop.com

ลงนาม: วุฒิพงศ์  ฉายาวุฒิพงศ์

วันที�: 20 มกราคม 3097

หมายเหต ุท่านสามารถแนบเอกสารแนะนําบริษัทขนาด 1 หน้า A4 มาพร้อมกับใบสมัครนี�

5.กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง เพื�อทางโครงการจะสามารถติดต่อกลับเพื�อแจ้งผลการเข้าร่วมเครือข่าย

รายละเอียดเพื�อการติดต่อ (ที�อยู่ เบอร์โทร อีเมล): 

1) ชื�อหน่วยงาน:

บทบาทของหน่วยงานต่ออุตสาหกรรม:

2) ชื�อหน่วยงาน:

4.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง

ชื�อผู้ติดต่อ: ตําแหน่ง:

ตําแหน่ง:

4.2) โปรดแนะนํา หน่วยงาน องค์กร (ราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา และอื�น )ๆ ที�มีบทบาทเกี�ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง เพื�อเชิญชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายฯ

บทบาทของหน่วยงานต่ออุตสาหกรรม:

ชื�อผู้ติดต่อ:

4.1) ความคาดหวัง/สิทธิประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่ายฯ (โปรดอธิบาย)

4.3) ข้อเสนอแนะอื�นๆ เพิ�มเติม

รายละเอียดเพื�อการติดต่อ (ที�อยู่ เบอร์โทร อีเมล):

1.ข้อมูลสมาชิกเครือข่ายฯ

2.ข้อมูลอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง

โทรสาร: 0 2570 5580 ต่อ 8009

นามสกุล: ฉายาวุฒิพงศ์

ถนน: ประเสริฐมนูกิจ

เขต/อําเภอ: ลาดพร้าว

รหัสไปรษณีย:์ 10230
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