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ผูนํ้าในดา้นเทคโนโลยี เครือ่งพมิพ์วนัที ่วนัผลติ วนัหมดอายุ ลงบนบรรจุภณัฑทุ์กชนิด หลายระบบ มีทีมงานผูเ้ชีย่วชาญทีม่ากดว้ย

ประสบการณ์ พรอ้มใหค้าํปรกึษา คาํแนะนํา และบรกิารหลงัการขายในทุกกลุม่อุตสาหกรรม ท ัง้ขนาดใหญ ่และ ธุรกจิ SME

ทอมโกฯ้ อนัดบัหน่ึงเรือ่งเครือ่งพมิพ์วนัที่

เครือ่งพมิพ์วนัทีแ่ละรหสัสนิคา้ เครือ่งพมิพ์บาร์โคด้และตดิฉลาก เครือ่งตรวจสอบคณุภาพ เครือ่งบรรจุภณัฑ์



เกีย่วกบัเรา

กว่า 27 ปี บรษิทัทอมโกมุ้ง่ม ั่น เพือ่การพฒันาอยา่งย ั่งยืน 

กอ่ต ัง้เมือ่ปี 2533 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 20 ลา้นบาท 
TOMCO เป็นบรษิทัช ัน้นําดา้นโซลูช ั่น 
เหมาะสาํหรบัทุกกลุม่อตุสาหกรรม

อาหารและ
เครือ่งดืม่

เครือ่งสาํอาง
และยา

น้ํามนัและ
เช้ือเพลงิ

ยานยนต์

พลาสตกิ
และยาง

เคมภีณัฑ์ ชิ้นสว่นและ
อปุกรณ์ไฟฟ้า

สนิคา้เกษตร



พนกังานผูช้าํนาญมากกวา่ 140 คน
ทัง้ทีมชา่ง และทีมบรกิาร ทีค่อยดแูลคณุลูกคา้ และทีมเทคนิค 

พรอ้มดว้ยศนูย์บรกิาร 8 แหง่ท ั่วประเทศไทย

บรษิทัพนัธมติรทางการคา้ ในประเทศไทย
มกีารตดิต ัง้เครือ่งจกัรมากกวา่ 5,500 แหง่ ฐานลูกคา้มากกวา่ 

1,700 ราย และมบีรษิทัในเครือ ประเทศลาว พมา่และกมัพูชา

ผูแ้ทนจาํหน่าย
จากแบรนด์ช ัน้นําระดบัโลก อกีมากมาย อาทิ



Coding & Marking
เครือ่งพมิพ์วนัที ่และรหสัสนิคา้



เครือ่งพมิพ์รหสัสนิคา้และวนัที ่ระบบองิคเ์จ็ท ใชส้าํหรบั

การพมิพ์ขอ้มลูอาท ิวนัทีผ่ลติ/วนัหมดอายุ Lot No. ลาํดบั

การผลติ โลโก ้หรอื สญัลกัษณ์ ลงบนบรรจภุณัฑ์สนิคา้ หรอื

วสัดปุระเภทตา่งๆ

เครือ่งพมิพ์รหสัสนิคา้และวนัที ่ดว้ยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ 

แบบ CO2 และแบบ Fiber ลงบนผวิวสัด ุอาท ิยาง แกว้ 

กลอ่งกระดาษ สามารถป้องกนัการลบเลอืนไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ อกีท ัง้ยงัทาํใหพ้ืน้ทีก่ารพมิพ์สะอาด

เครือ่งพมิพ์รหสัสนิคา้ และวนัทีส่าํหรบัอกัษรขนาดใหญ่

ความละเอยีดสงู รวมถงึรปูกราฟฟิก บาร์โคด้หรอืโลโก้

มรีะบบลา้งหวัพมิพ์อตัโนมตักิอ่นการพมิพ์ สามารถ

เชือ่มตอ่ระบบแลน จากหอ้งปฏบิตักิารไปยงัเครือ่งพมิพ์ได้

Small Character Inkjet (CIJ)

เครือ่งพมิพ์วนัที ่ระบบ Inkjet เครือ่งพมิพ์วนัที ่ระบบ Hires

High Resolution Inkjet (Hi-res)

เครือ่งพมิพ์วนัทีร่ะบบ Laser

Laser Marking

กลุม่เครือ่งพมิพ์วนัที ่และรหสัสนิคา้

https://tomco.co.th/product-category/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-laser/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C-hi-resolution/


เครือ่งพมิพ์วนัทีล่งบนกลอ่ง เหมาะสาํหรบัการพมิพ์อกัษร

ขนาดใหญ ่โดยเฉพาะการพมิพ์บนกลอ่งบรรจุสนิคา้ 

สามารถพมิพ์รหสั ขอ้มลูผลติภณัฑ์ บาร์โคด้ โลโก้ หรอืรปู

กราฟฟิกได ้รองรบัการเชือ่มตอ่หลายหวัพมิพ์

เครือ่งพมิพ์ Thermal Inkjet ตวัเครือ่งมขีนาดเล็กกะทดัรดั 

เป็นเครือ่งทีม่คีณุภาพการพมิพ์สงู พมิพ์ไดร้วดเร็วและมี

ความละเอยีด 600 dpi ซึง่ชว่ยใหต้วัอกัษรมคีวามคมชดั 

โดยสามารถพมิพ์ตวัอกัษร ตวัเลขและบาร์โคด้ตา่งๆ

เครือ่งพมิพ์ขอ้มลูผลติภณัฑ์ลงบนบรรจภุณัฑ์ทีใ่ชก้บัเครือ่ง

บรรจซุองอตัโนมตัิ ท ัง้แบบ Intermittent และ แบบ 

Continuous ใหค้วามละเอยีดสงู 300 dpi รองรบัการ

พมิพ์หลายบรรทดัและโลโกห้รือสญัลกัษณ์ ไมม่กีลิน่รบกวน

Large Character Marking (DOD)

เครือ่งพมิพ์วนัทีข่า้งกล่อง เครือ่งพมิพ์วนัทีร่ะบบ Thermal Transfer 

Thermal Transfer Overprinter

เครือ่งพมิพ์วนัทีร่ะบบ Thermal Inkjet 

Thermal Inkjet (TIJ)

กลุม่เครือ่งพมิพ์วนัที ่และรหสัสนิคา้

https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-marsh-unicorn/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-tij/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-tto/


Barcode & Labeling
เครือ่งพมิพ์บาร์โคด้และตดิฉลาก



เครือ่งพมิพ์ฉลาก และ เครือ่งตดิสติก๊เกอร์ ออกแบบใหใ้ช้

งานไดท้ ัง้สองอยา่งในเวลาเดีย่วกนัเพือ่ประหยดัตน้ทนุ และ

เพิม่ความคุม้คา่ของการลงทนุสามารถตดิต ัง้ไดห้ลายทศิทาง

เครือ่งพมิพ์และตดิฉลากสนิคา้แบบอตัโินมตั ิสามารถพมิพ์

ไดต้อ่เนื่องกาํหนดความเร็วไดต้ามตอ้งการตวัเครือ่ง

ออกแบบใหง้า่ยตอ่การตดิต ัง้เขา้กบัไลน์ผลติ ใชง้านควบคู่

กบัสตกิเกอร์ไดท้กุรปูแบบ

Label Print and Apply

เครือ่งพมิพ์และตดิสตกิเกอร์ เครือ่งพมิพ์และตดิฉลาก

Label Print and Apply

กลุม่เครือ่งบาร์โคด้และเครือ่งปิดฉลาก

เครือ่งตดิสตกิเกอร์ ทีม่กีารพฒันาระบบการทาํงานใหม้ี

ประสทิธภิาพ ชว่ยอาํนวยความสะดวกและช่วย

ประหยดัเวลาในการทาํงานในสายงานผลติ สามารถเลอืก 

Option การตดิฉลากไดห้ลายรปูแบบ

เครือ่งตดิสตกิเกอร์

Label Applicator

https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94/label-print-and-apply/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94/label-print-and-apply/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94/label-print-and-apply/


เครือ่งพมิพ์ขอ้มลูลงบนสตกิเกอร์หรือฉลาก สามารถพมิพ์

ขอ้มลูอาท ิวนัทีผ่ลติ / หมดอายุ ขอ้มลูการผลติ สามารถ

เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ๆเชน่ เครือ่งช ั่ง เครือ่งแสกน 

คย์ีบอร์ด หรอืเชือ่มตอ่กบัระบบ MCL หรอืระบบ RFID

เครือ่งอา่นบาร์โคด้ เครือ่งสแกนบาร์โคด้ ประสทิธภิาพสงู

จากอเมรกิา อา่นบาร์โคด้ไดร้วดเร็ว แมน่ยาํ อา่นบาร์โคด้

ดว้ยเลเซอร์เสน้เดยีว ความเร็ว 100 Scans Per Second

สามารถเชือ่มตอ่ขอ้มลูดว้ย USB,Keyboard

Wedge,RS232 ไดใ้นเครือ่งเดยีว

Barcode Printer

เครือ่งพมิพ์สตกิเกอร์ ฉลาก เครือ่งแสกนเนอร์

Barcode Scanner

กลุม่เครือ่งบาร์โคด้และเครือ่งปิดฉลาก

Zebra รุน่ ZT400 เครือ่งพมิพ์บาร์โคด้ขนาดกลาง ใชง้าน

งา่ยดว้ยหน้าจอ LCD มคีวามละเอยีดหวัพมิพ์ใหเ้ลือกท ัง้ 

203dpi , 300dpi และ 600dpi ออกแบบสาํหรบังาน

อตุสาหกรรมขนาดยอ่มและกลาง เครือ่งพมิพ์ประสทิธภิาพ

สงู มคีวามแข็งแรง ทนทาน

เครือ่งพมิพ์สตกิเกอร์ ฉลาก

Barcode Printer

https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94/barcode-printer/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94/barcode-scanner/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94/barcode-printer/


Inspection
เครือ่งตรวจสอบคณุภาพ



เครือ่งตรวจสอบคณุภาพ สามารถตรวจคณุภาพการบรรจ ุ

Vacuum, pressure, Fill level การตดิฉลาก การปิดฝา 

เพือ่ชว่ยใหส้นิคา้ผา่นมาตรฐานการผลติ

เครือ่งตรวจจบัโลหะคณุภาพสูงประมวลผลดว้ยระบบ DSP 

(Digital Signal Processor) เหมาะสาํหรบัการตรวจจบั

สิง่แปลกปลอมทีอ่าจปนมาในผลติภณัฑ์ ซึง่ชว่ยสรา้งความ

ม ั่นใจในดา้นความปลอดภยัอาหาร

เครือ่ง X-ray ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตรวจจบัสิง่แปลกปลอมใน

ตวัผลติภณัฑ์ งา่ยตอ่การตดิต ัง้เครือ่งและม ีSoftware ที่

ออกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดง้า่ย มรีะบบการรบัรอง

ความปลอดภยัทางดา้นอาหาร

Leak Inspection System

เครือ่งตรวจสอบคณุภาพการบรรจุ เครือ่งตรวจจบัสิง่แปลกปลอม

X-Ray

เครือ่งตรวจจบัโลหะในอาหาร

Metal Detector

กลุม่เครือ่งตรวจสอบคณุภาพ

https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/metal-detector/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/metal-detector/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/x-ray-inspection-system/


กลอ้งตรวจจบัคณุภาพบนตวัผลติภณัฑ์ มเีทคโนโลยีทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่การระบขุอ้บกพรอ่งและความผดิปกตบินพืน้ผวิ ท ัง้

ยงัสามารถวดัรปูทรง ขนาด เพือ่ประเมนิการวางผดิแนว

ทีต่ ัง้ไวอ้กีดว้ย

เครือ่งช ั่งน้ําหนกั Yamato ปรบัปรงุประสทิธภิาพการ

ทาํงานใหม้กีารใชง้านไดง้า่ย มคีวามคลอ่งตวัในการ

เคลือ่นยา้ยเครือ่ง มรีะบบการปรบัสภาพการใชง้านเขา้กบั 

สภาพแวดลอ้ม ปรบัลดขนาดของเครือ่งใหเ้ล็กลง เพือ่ชว่ย

ลดพืน้ทีใ่นการตดิต ัง้เครือ่งฯ

เครือ่งช ั่งน้ําหนกัมรีะบบการทาํงานทีอ่อกแบบมาเพือ่ผู้

ประกอบในทกุกลุม่อตุสาหกรรม ประสทิธภิาพด ีชว่ยเพิม่

ความถกูตอ้งแมน่ยาํ เคลือ่นยา้ยสะดวก ใชง้านงา่ย ชว่ยลด

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

Vision Inspection

กล้องตรวจจบัคุณภาพ เครือ่งช ั่งน้ําหนกัสนิคา้

Checkweigher

เครือ่งช ั่งน้ําหนกัสนิคา้

Checkweigher

กลุม่เครือ่งตรวจสอบคณุภาพ

https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/vision-and-inspection/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/checkweigher/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/checkweigher/


Packaging & Weighing
เครือ่งบรรจุภณัฑ์             และเครือ่งช ั่งน้ําหนกัอาหาร



เครือ่งบรรจหุลายหวั เป็นระบบทีม่คีวามสามารถในการทาํงาน

อตัโนมตั ิเหมาะสาํหรบัการบรรจอุาหาร บรรจภุณัฑ์ขนาดเล็ก 

เชน่ เมล็ดถ ั่ว ลกูอมฯ ของแหง้ มคีวามเร็วในการบรรจุที่

สามารถกาํหนดคา่ได ้เพือ่ใหต้รง ตอ่การผลติของลกูคา้

เครือ่งบรรจภุณัฑ์แนวต ัง้ คณุภาพสงูตอบโจทย์ในการลด

ตน้ทนุการบรรจซุอง ประเภท ถงุลามเินต ถงุพลาสตกิฟิล์ม 

ถงุอลมูเินียมลามเินช ั่น เหมาะสาํหรบับรรจอุาหารแหง้ 

อาหารชนิดผง ขนมขบเคีย้ว ลกูอม เป็นตน้

ออกแบบใหใ้ชง้านงา่ย ท ัง้เมนูภาษาไทย ดว้ย Function ที่

ไมซ่บัซอ้น มอีอฟช ั่น ใหเ้ลอืกมากมายเหมาะสมกบัชิน้งาน 

ท ัง้การโหลดฟิล์ม จากดา้นบนหรอืดา้นลา่ง และมดีตดัหลาย

ขนาด ความเร็ว สงูสดุ 130 ซองตอ่นาที

Multihead Dataweigher

เครือ่งบรรจุแบบหลายหวั เครือ่งบรรจุแนวนอน

Horizontal Form Fill Seal

เครือ่งบรรจุแนวต ัง้

Vertical Form Fill Seal

กลุม่เครือ่งบรรจุภณัฑ์

[ 10, 14, 20, 24 หวั ] พิเศษ : สามารถเพิม่เครือ่ง TTO ประกอบลงเครือ่งได้ พิเศษ : สามารถเพิม่เครือ่ง TTO ประกอบลงเครือ่งได้

https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C/multihead-weigher/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C/vertical-form-fill-seal-machine/
https://tomco.co.th/product-category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C/vertical-form-fill-seal-machine/


Supply
&Part
วสัดุสิน้เปลือง
หมกึพมิพ์ เมคอพั 

รบิบอน และอะไหล ่ซพัพลายตา่งๆ



สายการผลติเครือ่งดืม่

คลกิชมวดิีโอ คลกิชมวดิีโอ

ทา้ยไลน์การผลติของการบรรจเุครือ่งดืม่ การตรวจเช็ครอย

ร ั่วบนผลติภณัฑ์ และพมิพ์รหสัสนิคา้เป็นสิง่จาํเป็นทีท่กุ

โรงงานตอ้งม ีโซโลช ั่นน้ียงัครอบคลมุไปถงึการตดิฉลาก

และบรรจลุงกลอ่ง

Total Solution ตอบโจทย์ทกุสายการผลติ

บรรจภุณัฑ์แนวต ัง้ เหมาะสาํหรบัการบรรจอุาหารชนิด

ตา่ง ๆ การบรรจลุงซองซองฟิล์มอยา่งรวดเร็ว รวมถงึการ

ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ เพือ่คดัแยกสนิคา้ทีอ่าจมีสิง่

แปลกปลอมปะปน กอ่นถงึมอืผูบ้รโิภค

สายการผลติขนม สายการผลติขนมคกุกี้

บรรจภุณัฑ์แบบแนวนอน เป็นการบรรจภุณัฑ์ทีจ่ะชว่ยลด

ความเสยีหายของตวัสนิคา้ ในข ัน้ตอนการบรรจ ุทอมโก้

ใหค้วามสนใจ ในเรือ่งมาตรฐานและคณุภาพของสนิคา้

ทกุชิน้กอ่นถงึมอืผูบ้รโิภค

คลกิชมวดิีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=oIx1jkgElnI&list=PLzY0k2L55DACIzXw_coP4LXFlwTeX55PP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PVZA_I8oiGU&index=2&list=PLzY0k2L55DACIzXw_coP4LXFlwTeX55PP
https://www.youtube.com/watch?v=-p3xJHVP-9M&index=5&list=PLzY0k2L55DACIzXw_coP4LXFlwTeX55PP
https://www.youtube.com/watch?v=oIx1jkgElnI&list=PLzY0k2L55DACIzXw_coP4LXFlwTeX55PP&index=1


บรกิารหลงัการขาย
บรกิารใหค้าํปรกึษา การจดัอบรมท ัง้ในและนอกสถานที ่รวมไปถงึ

การบรกิารการซอ่มบาํรุงรกัษาเครือ่งทีค่รอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที ่

ดว้ยพนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามชาํนาญ มคีวามพรอ้ม

ใหค้าํปรกึษา

อบรมการใชง้านเครือ่ง
มกีารจดัอบรม การดแูลรกัษา และซอ่มแซมเครือ่ง

ทุกเดอืน จดัอบรมทีบ่รษิทั รวมถงึจดัอบรมนอก

สถานที่

อบรมวชิาการ
บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญั ในการจดัฝึกอบรม

วชิาการสาํหรบัวศิวกร ฟรี ไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ไดท้ีศ่นูย์ฝึกอบรม ณ.บรษิทั



การจดัการความปลอดภยั
ตอ่สิง่แวดลอ้ม
เรามุง่เน้นสรา้งมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสิง่แวดล้อมและการบรหิาร

จดัการในระดบัสากล รวมไปถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยให้

ความสาํคญัตอ่สิง่แวดล้อมรอบดา้น เพือ่ความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ใน

ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

1.ระบบการรกัษาความปลอดภยัของสนิคา้คงคลงั

2.เอกสารรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัและวตัถุอนัตราย

3.ระบบการทาํลายและการรีไซเคลิ



ตดิตอ่เรา

บรษิทั ทอมโก ้ออโตเมตกิ แมชชนิเนอร์รี ่จาํกดั

212,212/1,212/2 ซอยพระรามที ่2 ซอย 69 แขวงแสมดาํ 
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพ 10150
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี: 0105533093841

Tel      : 02-892-1600 & 02-451-1330
E-Mail : sales@tomco.co.th & service@tomco.co.th
Line@ : @tomco
Facebook : @TomcoThailand
Website    : www.tomco.co.th

https://www.facebook.com/TomcoThailand/
https://www.facebook.com/TomcoThailand/
https://line.me/R/ti/p/%40tomco
https://line.me/R/ti/p/%40tomco
mailto:sales@tomco.co.th
mailto:sales@tomco.co.th
https://tomco.co.th/
https://tomco.co.th/
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