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บันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ
TIPMSE เปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร ริเริ่มกอตั้งโดยกลุมอุตสาหกรรมภายใต

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม และสมาชิกทีผ่ลติสนิคาท่ีเก่ียวของกับการใชบรรจุภณัฑ เพือ่รณรงค
ใหทุกภาคสวนรวมกันคัดแยกบรรจุภัณฑใชแลวออกจากขยะต้ังแตตนทาง เพื่อใหปริมาณบรรจุภัณฑใชแลว
ในกองขยะทั่วประเทศลดลงดวยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม ภายใตแนวคิด “บรรจุภัณฑไมใชขยะ” คัดแยก
กอนทิ้ง เงินสนับสนุนหลักมาจากผูประกอบการซ่ึงเปนสมาชิกกลุมอุตสาหกรรมและสมาชิกที่ผลิตสินคา
ที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ สถาบันฯ ถือเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ที่ดําเนินการโดยอิสระ ภายใตการบริหารของคณะกรรมการสถาบันฯ และคณะกรรมการบริหาร 

สถาบันฯ ไดถือกําเนิดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และเริ่มมีบุคลากรและสํานักงาน
ชัว่คราวทีจ่งัหวดัปทมุธาน ีซึง่ครัง้นัน้ไดรบัความอนเุคราะหสถานทีจ่ากบรษิทั ไทยน้าํทพิย จาํกดั ในชวงระหวาง
เดอืนเมษายนถึงเดือนมิถนุายน 2549 และไดยายมาเชาสาํนกังานท่ีอาคารวังเด็ก ถนนวิภาวดี-รงัสติ ตัง้แตเดอืน
กรกฎาคม 2549-2553 จากนัน้ในป 2553 ไดยายสาํนกังานมาอยูทีอ่าคารเลาเปงงวน 1 ชั้นท่ี 20 จนถงึปจจุบนั 

Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment, 
the Federal of Thai Industries or TIPMSE is a non-pro t organization founded by the industrial 
clubs under the Federation of Thai Industries, associations and member from packaging 
and consumer products manufacturers. TIPMSE was established with an aim to promote 
at-source segregation of used packaging from garbage in order to reduce amount of used 
packaging in the waste countrywide, TIPMSE also promote appropriate management system 
for used packaging and recycled materials through the concept “Packaging creates value…
Separate them out”. TIPMSE is primarily funded by members of the Federation of Thai 
Industries and private enterprises who are producer and manufacturers of packaging and 
consumer products. TIPMSE is an institute under the umbrella of the Federation of Thai 
Industries but independently operate by its own executive and management board. 

TIPMSE was offi  cially established on 20 December 2005 starting from limited number 
of staff , its  rst offi  ce was located at Thai Namthip Co., Ltd. In Pathum Thani province. From 
April to June 2006, TIPMSE offi  ce was moved to Wangdek Building on Vibhavadi Rangsit 
Road. Since 2010 to the present, TIPMSE head offi  ce is located at at Lao Peng Nguan 
Building 1, Floor 20th in Chatuchak district. 

สถา
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วิสัยทัศน
เปนองคกรของภาคเอกชนที่สนับสนุนใหเกิดสังคมรีไซเคิล

อยางยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพการจัดการบรรจุภัณฑใชแลวและวัสดุ

รีไซเคิลใหกับทุกภาคสวนอยางครบวงจร 
2. สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เพ่ือสงเสริมการคดัแยกบรรจุภณัฑใชแลวและวสัดุรไีซเคิล
อยางตอเนื่อง 

3. เปนศนูยกลางขอมูลการจดัการบรรจภุณัฑใชแลวและวสัดุ
รีไซเคิล

เปาหมาย
1. รวมผลักดันให เกิดการเ พ่ิมอัตราการรีไซเ คิลของ

ประเทศไทยเปนรอยละ 25 ภายใน 5 ป เทียบกับขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในประเทศ 

2. สรางเครือขายการจัดการบรรจุภัณฑใชแลวและวัสดุ
รีไซเคิลอยางครบวงจร 

3. ภาคสวนตางๆ มีความรู ความเขาใจในบรรจุภัณฑใชแลว
และวัสดุรีไซเคิลอยางครบวงจร ผานเครื่องมือที่เหมาะสม 

4. สงเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑรีไซเคิลอยางครบวงจร

กลยุทธ
1. สรางความรู ความเขาใจบรรจุภณัฑใชแลวและวัสดรุไีซเคิล

ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง 
2. รณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกทุก

ภาคสวน 
3. สรางศูนยเรียนรูเพื่อเปนแหลงสืบคนขอมูลและรวบรวม

เครื่องมือการจัดการบรรจุภัณฑใชแลวและวัสดุรีไซเคลิ 
4. เชื่อมโยงวงจรบรรจุภัณฑและรีไซเคิลใหครบวงจร 
ภารกิจ และเปาหมายของสถาบันฯ ป 2554-2558 ตามมติ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2553 

Vision
To be a representative of private organization that 

promotes a recycling-oriented society.

Mission
1. Develop capacity building on the comprehensive 

management of used packaging and recycled materials in all 
sectors. 

2. Building collaboration between government, private, 
and public sectors to promote used packaging and recycling 
material separation continuously. 

3. Become center for database on used packaging and 
recycling material management. 

Goals
1. Jointly promote activity to achieve the country’s 

annual recycling rate of Thailand to 25% within 5 years as per 
total amount of waste generated. 

2. Building network of used packaging and recycling 
material management. 

3. Dissemination knowledge and understanding in used 
packaging and recycling material management in all sectors 
through appropriate tools. 

4. Promote recycled packaging industry comprehensively. 

Strategies
1. Provide knowledge and understanding of used 

packaging and recycling material through its entire cycle. 
2. Campaign and PR to build awareness to all sectors. 
3. Create learning center as a source of information 

search and collection of used packaging and recycling material 
management. 

4. L ink the cycle of packaging and recycl ing 
comprehensively.
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บทบาทของสถาบัน
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนหนวยงานท่ีไมแสวงหา
ผลกาํไร รเิร่ิมกอตัง้โดยกลุมอตุสาหกรรม ภายใตสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สมาคม และสมาชิกที่ผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับ
การใชบรรจุภัณฑ เพื่อวางแผน ประสานงาน และดําเนินการเพื่อ
ใหปรมิาณบรรจภุณัฑใชแลวและวสัดรุไีซเคิลในกองขยะทัว่ประเทศ
ลดลง ดวยรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสม โดยการนํารูปแบบการ
ดําเนินงานของ CEMPRE ประเทศบราซิล ที่ประสบความสําเร็จ
มาดดัแปลงใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอม
ของประเทศไทย 

เงินสนับสนุนหลักมาจากสมาชิกกลุมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สมาคม และผูผลิตสินคาที่ เกี่ยวของกับ
บรรจุภัณฑ 

สถาบันถือเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ที่ดําเนินการโดยอิสระ ภายใตการบริหารของ
คณะกรรมการสถาบันฯ จาํนวน 53 คน และคณะกรรมการบริหาร
และท่ีปรึกษา จํานวน 34 คน โครงสรางสถาบันฯ ประกอบดวย
หนวยงาน 4 ฝาย คอื ฝายปฏบิตักิาร ฝายวชิาการและสารสนเทศ 
ฝายบริหาร และฝายการตลาด

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม 
เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 20 บี ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท (66) 0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2 
โทรสาร (66) 0-2272-1551 อีเมล : recycle@tipmse.or.th

Remark Mission and goals of the Institute year 2011- 
2016 approved at the board meeting on 25th March, 2010 

Role
Thailand Institute of Packaging and Recycl ing 

Management for Sustainable Environment, the Federation of 
Thai Industries is a non-pro t organization. The Institute was 
 rst initiated by the associations and member of the Federation 
of Thai Industries and private sectors from packaging and 
consumer products manufacturers which have joined together 
to establish master plan and coordination on the appropriate 
and sustainable management and reduction of used packaging 
and recyclables in the wastes countrywide. TIPMSE was 
established based on the success case of Brazilian counterpart, 
CEMPRE which have similar socio-economic condition and 
environment of Thailand.

Financial support is sponsorship from members and 
associations of the Federation of Thai Industries and private 
sectors from packaging and consumer products manufacturers.

TIPMSE is an institute under the umbrella of the 
Federation of Thai Industries but independently operate by its 
own executive and management board. TIPMSE management 
board consist of 53 members including external consultants 
and 34 members of executive board. The organizational 
structure of TIPMSE comprises 4 departments; technical 
operation, academic and information services, administration, 
and public relations and market communication.

Thailand Institute of Packaging and Recycling Management 
for Sustainable Environment (TIPMSE)
333 Loa Peng Nguan 1, 20B  ., Soi Choe Phuang,
Vibhavadee-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, 
Bangkok 10900
Tel : (66) 0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2 
Fax : (66) 0-2272-1551 Email : recycle@tipmse.or.th


