






L E A D E R  T E A M
การปรับตัวเปนส่ิงที่ยากตอ

องคกรที่เปดดําเนินการมาเปนระยะ
เวลานาน และบุคลากรที่ตองปรับ
เปลีย่นความเขาใจ และการรบัรูเพือ่
การพฒันางาน แตดวยความมุงมัน่
ตัง้ใจของ บคุลากรทัง้หมดทําใหเรา
ฟนฝาอุปสรรคแหงความลมเหลว
มาได จนสามารถเขาถึงหัวใจของ
การเปนผูนาํแหงส่ือโฆษณา โดยการ
ตอยอดสื่อนวัตกรรม และกิจกรรม
ที่สามารถเขาถึงผู ประกอบการ
ในระดับบรหิาร เพือ่การสรางความ
สัมพันธระหวางลูกคาได
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หัวใจสําคัญของการตลาด
ขององคกร คือการเขาถึงความ
ตองการของลูกคา และผูซื้อไดอยาง
ตรงตามวัตถุประสงค การพัฒนา
ช้ันเชิงกลยุทธการตลาดเชิงรุกเพื่อ
การสรางภาพลักษณแบบมีระบบ 
พฒันาเครือ่งมอืทางการตลาดเสรมิ
เขี้ ยว เล็บ ให ลูกค  าแบบมี ช้ัน เ ชิง
และตอเนื่องพรอมทั้งขยายตลาดใน
ประเทศ และกลุมประเทศ AEC

หัวใจสําคัญของงานไอที คือ 
การพัฒนาระบบเน็ทเวิรค เครือขาย
สังคมออนไลน  และการเท าทัน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการ
ปรับใชรวมกับส่ือโฆษณา

หัวใจสําคัญของการผลิตส่ือ
โฆษณา คอื ความปราณตีละเอยีดออน
และความคิดสรางสรรค งานดีไซนที่
สามารถสือ่สารใหผูพบเห็นเขาใจงาย
ใชส่ือโฆษณาไดอยางเหมาะสม
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ภายใตเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากการเปนผูผลิตส่ือสิ่งพิมพ
ไดเรก็ทอรี ่แจกจายแกโรงงานอตุสาหกรรมผลติในนิคมอตุสาหกรรมแตละ
ภูมิภาคของประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนา Website ระบบเครือขาย
สังคมออนไลนใหเขาถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

ในปจจุบันการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมนั้นไมเคย
หยุดนิ่ง บริษัท แบรนดเด็กซ ไดเร็กทอรี่ จํากัด ในฐานะท่ีเปนธุรกิจผลิต
ส่ือโฆษณาไดมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการตลาดใหเขากบัปจจุบนั ดวยการ
ผสมผสานเทคโนโลยเีขากบัส่ือสิง่พมิพ โดยการนาํ PIMAR Application 
เช่ือมโยงส่ิงพิมพสูส่ือดจิติอลในรปูแบบของ Animated advertisement 
ทั้งน้ีเพื่อการรับรูขอมูลสินคา และบริการของนักจัดซื้อ และผูประกอบการ
อยางละเอียด นอกจากนี้ ในป ค.ศ. 2018 บริษัทฯ ไดวางแผนขยายตลาด
ภูมิภาค ไปยังกลุมโรงงานผลิตในเขตอําเภอเมืองแตละจังหวัดเพื่อการ
เขาถึงผูซื้อไดมากยิ่งขึ้น ไดแก สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, 
ระยอง, ชลบุรี และปราจีนบุรี อีกดวย

ส่ือโฆษณาถือเปนสื่อสากล Worldwide medium และศาสตร
ทางการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่ง ไมวาธุรกิจใด ตองพึ่งพา
ส่ือโฆษณาเปนสําคัญในยุค Digital ซึ่งแนนอน บริษัทฯ เปนผู ผลิตส่ือ
ที่มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสาน เพื่อใหเปนส่ือโฆษณา
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะกับยุคแหง 
อุตสาหกรรม 4.0 ในปจจุบัน
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EXH I B I T I ON
P r o g r a m m e s

MARCH

MAY

01 - 06 May
ARCHITECT 2018

International exhibition for
architectural technology,

construction, and decoration from 
exhibitors around the world.

IMPACT, BANGKOK

03 - 05 May
ASEAN BEAUTY 2018

BITEC, BANGKOK

The international trade beauty 
show in southeast asia, features
a varity of cosmetics, as well as

new product launches, live
demonstrations and panel
discussions by experts.

10 - 12 May
LED EXPO THAILAND 

2018

The 6th Edition of asean’s Largest 
International Exhibition on LED
Lighting Product & Technology

IMPACT, BANGKOK

ASEAN's Largest Industry 
Machinery and Subcontracting 

Exhibition (35th Edition).

16 - 19 May
INTERMACH 2018

BITEC, BANGKOK

16 - 19 May
SHEET METAL THAILAND 

2018

ASEAN’s international sheet metal 
fabrication technology and machinery 

exhibition.

BITEC, BANGKOK

JUNE

06 - 09 June
PUMPS & VALVE 2018

The Region's Leading Exhibition 
Specializing in Boiler, Pressure

Vessel and Pumps, Valves 
Technology.

BITEC, BANGKOK

06 - 09 June
THAI WATER / BOILEX

2018

BITEC, BANGKOK

Meet the franchise business,
SME products & services. Create
opportunities for Thai investors

all over the country to have
connections with franchise owners 

over 10 business categories.

IMPACT, BANGKOK

15 - 18 March
THAI FRANCHISE & SME 

EXPO 2018

07 - 09 March
ASIA WAREHOUSING 

2018

BITEC, BANGKOK

International Meeting Place For
Warehousing, Material Handling,
Automation Packaging, Mobility,

Logistics & Supply chain Industry.

20 - 23 June
MANUFACTURING EXPO 

2018

ASEAN's Leading Machinery and 
Technology Event for Manufacturing 

and Supporting Industries.

BITEC, BANGKOK

JULY

11 - 13 July
( MDA 2018)

MEDICAL DEVICES ASEAN

The Internationnal Exhibition on 
Medical Technology, Device,

Services and General Healthcare.

IMPACT, BANGKOK

The 4rd International Exhibition of 
Boiler Technology and Pressure 

Vessel Exhibition and Conference. 
The show displays platform for 
manufacturers of electric boilers, 

fire-tube boilers, water-tube 
boilers and more.

06 - 09 June
ASEAN SUSTAIN 2018

International Exhibition and
Conference on Renewble
Energy, Energy Effciency,

Environmental and Electrical Vehicle 
Technology.

BITEC, BANGKOK

13-16 June
PROPAK ASIA 2018

The 26th international trade event 
for Food, Drink & Pharmaceutical 
Processing & Packaging Technology 

for Asia. 

BITEC, BANGKOK

ASEAN's Largest Industry 
Subcontracting and Business 
Matching Event (12th Edition).

16 - 19 May
SUBCON 2018

BITEC, BANGKOK

16 - 19 May
MTA 2018

BITEC, BANGKOK

The 16th edition of ASEAN’s
manufacturing markets in Thailand 

and the region focuses on Advanced 
Technologies for Manufacturing 

Excellence.
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NOVEMBER

2 0 1 8

12 - 15 July
(TFBO) 

THAILAND FRANCHISE 
& BUSINESS OPPORTUNITY

ASIA's No.1 International Franchise 
and Biz Opz show.

BITEC, BANGKOK

SEPTEMBER  

05 - 08 September
FOOD & HOTEL 2018

The 26th International Exhibition 
of Food & Drink, Hotel, Bakery, 

Restaurant & Foodservice
Equipment, Supplies & Services.

BITEC, BANGKOK

06 - 08 September

CONCRETE ASIA 2018

The 3rd International Exhibition 
and Conference for the Concrete 
and Building Construction Industry.

IMPACT, BANGKOK

AUGUST

29 - 31 August
TILOG - LOGISTIX 2018

BITEC, BANGKOK

the most comprehensive Exhibition 
on Logistics Service Providers 

and Intralogistics Technologies & 
Solution for ASEAN.

OCTOBER

06 - 08 October

OIL & GAS+MARIN

The 8th Edition of Thailand’s Most 
Successful Oil & Gas and
Petrochemical exhibition. 

IMPACT, BANGKOK

17 - 18 October
WORLD SUGAR

The International Exhibition of 
Sugar Companies, Sugar

Technology & Its supporting 
Industries.

BITEC, BANGKOK

01 - 03 November
THAILAND’S LEADING

EXHIBITION & CONFERENCE 
FOR SECURITY

Thailand’s Leading Exhibition &
Conference for Security, Smart 

Home and Fire & Safety.

BITEC, BANGKOK

10 - 12 October
ASEAN COLD PHARMA 

CHAIN 2018

ASEAN's International Trade Show 
Focusing on the Multi-Billion-Dollar 
Food and Pharma Cold Storage, 

Warehouse, and Logistics.

BITEC, BANGKOK

21 - 24 November
METALEX 2018 

ASEAN's Largest International 
Machine Tools and Metalworking 
Technologies Trade Exhibition & 

Conference (32nd Edition).

BITEC, BANGKOK

01 - 03 November
BUS & TRUCK EXPO

The ASEAN’s largest commercial 
vehicle exposition aims to
encourage the use of new

technology of buses, trucks, 
other special vehicles, system, 

equipment or services in business 
field in order to increase the 
competitiveness in business.

BITEC, BANGKOK
30 Oct.- 01Nov.

COSMEX 2018

ASEAN's Only Exhibition on 
Manufacturing Technologies, 

Machinery, Packaging &
ODM/OEM Services for

Cosmetics, Personal Care & 
Dietary Supplement Products.

BITEC, BANGKOK

28 - 30 November
ASEAN COLD PHARMA 

CHAIN 2018

BITEC, BANGKOK

The 4th Edition of International 
Exhibition & Conference for Cold 
Storage, Cold Transport and Cold 

Supply Chain Industry.
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ลวดเชื่ อมนาํเขา ................................................................................455
ลวดเชื่ อมไฟฟา ................................................................................455
ลวดซปุเปอรดวิ ................................................................................453
ลวดสลิง ..........................................................................................362
ลวดสลิงทุกชนิด ..............................................................................334
ลวดสลงิสแตนเลส ...........................................................................334
ลอเจยีรเพชร ....................................................................................451
ลอนั่งราน ........................................................................................113
ลูกกระพอพลาสติก - เหล็ก ..............................................................342
ลูกกลิ้งลําเลียง ................................................................................328
ลกูขดัเหล็กคารไบด ..........................................................................284
ลูกยางดูดจับช้ินงาน ........................................................................406
ลูกรีดเกรียว ....................................................................................369
ลูกลอย ............................................................................................209
ลกูลอลาํเลยีง ...................................................................................328
ลกูหมุนระบายอากาศ ..........................................................................92
โลจสิติกส .........................................................................................377
วัสดุบรรจุภัณฑ ...............................................................................390
วางระบบชิลเลอร .............................................................................268
วางระบบทอ .....................................................................................230
วางระบบไฟฟาโรงงาน .....................................................................150
วาลว ......................................................................................191 l 232
วาลว อตุสหกรรม .............................................................................406
วาลวทอแกสคุณภาพ .......................................................................427
วาลวนิรภัย ......................................................................................213

วาลวลดแรงดนัไอน้าํ ........................................................................213
วาลวอตุสาหกรรม ...........................................................................191
วาลวไอน้าํ ........................................................................................213
แวนนิรภัย ........................................................................................410
สกรู .................................................................................................362
สกรู ผลิต - จําหนาย .......................................................................450
สกรนูอตสแตนเลส ...........................................................................434
สปริง ผลิต และจําหนาย ..................................................................371
สปริงกด ..........................................................................................370
สปริงจากตางประเทศ ......................................................................371
สปรงิจายผานกระแสไฟฟา ...............................................................370
สปริงดัด งานดัดลวด ......................................................................370
สปรงิดดี ..........................................................................................370
สปริงดึง ..........................................................................................370
สปริงเบาะ .........................................................................................370
สปรงิแผน ........................................................................................370
สปริงลาน ........................................................................................370
สปริงอุตสาหกรรม ..........................................................................371
สรางบานช้ันเดียว ............................................................................104
สรางบานสองชั้น .............................................................................104
สลักเกลยีว .......................................................................................450
สลักภัณฑเหล็ก ................................................................................434
สลิงกันสะบัด ....................................................................................418
สายถกัสแตนเลส ..............................................................................454
สายพาน .............................................................................................54
สายพานยกของ ...............................................................................334
สายพานลําเลียง ...................................................................328 l 342
สายพานลําเลียง - จําหนาย .............................................................317
สายพาวเวอร ...................................................................................454
สายไฟ และสายเคเบิ้ล .......................................................................143
สายไฟ - จําหนาย ............................................................................151
สายรดั .............................................................................................390
สารกรองน้ําที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย .................................................121
สารเคมทีี่ใชในการบําบดัน้าํเสีย .........................................................121
สินคา BOI - บริการทําลาย .............................................................422
สินคาทีร่ะลกึ .....................................................................................246
สินคาลิขสิทธิ์ - บริการทําลาย .........................................................422
สินคาออฟสเปค - บริการทําลาย .....................................................422
สินคาอุปกรณระบบทําความเย็น .......................................................280
สีทาภายในภายนอก ............................................................................84
สีปองกันสนิม .....................................................................................84
สีพื้นโพลียูรีเทน ..................................................................................84
สีพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ..................................................................84
สีพืน้อพีอ็กซ ี.......................................................................................84
สีสะทอนความรอน ..............................................................................84
สีสําหรับกันรั่วกันซึม ..........................................................................84
เสาเขม็คอนกรตีอัดแรง ....................................................................100
เสาเขม็เจาะ .......................................................................................100
เสาเข็มเจาะระบบเปยก ......................................................................100
เสาเข็มเจาะระบบแหง ........................................................................100
เสาเข็มตอก .....................................................................................100
เสาเขม็ตัวไอ .....................................................................................120
เสาเข็มส่ีเหล่ียมจตัรุสั .......................................................................120
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เสาค้ํายัน เสาดึงดัน .........................................................................113
ไสกรอง ............................................................................................121
ไสกรองอากาศ .................................................................................173
หนากากนริภยั ..................................................................................410
หมอแปลงไฟฟา - งานซอม  ............................................................147
หมอแปลงไฟฟาพรอมติดตั้ง ............................................................155
หลังคาเมทัลชีท ..................................................................................92
หองปลอดเชื้อ ..................................................................................281
หองเย็น ...........................................................................................281
หองสะอาด .......................................................................................281
หัวจายอากาศใตน้ํา ..........................................................................209
หัวจายแอร ......................................................................................172
หัวพนไฟ ..........................................................................................260
หัววาลวทอกาซ - เปลี่ยน และแกไข......................................................73
หางปลา ...........................................................................................159
หุนยนตมอืสอง .................................................................................404
หุนยนตมอืหนึง่ .................................................................................404
หุนยนตอตุสาหกรรม ........................................................................320
เหล็กกอสราง ...................................................................................371
เหล็กรูปพรรณ ......................................................................113 l 371
เหล็กรปูพรรณทกุชนิด .....................................................................371
เหล็กเสน ..........................................................................................371
แหวนรอง ....................................................................362 l 450 l 454
ใหเชาเครื่ องจักรสําหรับงานกอสราง ...............................................100
อลมูเินยีม .........................................................................................366
อลูมิเนียมฟอยล - แพ็คกิ้งฟอยล .....................................................390
ออกแบบ - ผลิต - ติดตั้ง เครื่ องกวน ..............................................367
ออกแบบเครื่ องจกัร ..........................................................................317
ออกแบบเครื่ องจกัรบรรจขุองเหลว ..................................................309
ออยลชิลเลอร ..................................................................................276
อะไหล ช้ินสวน ระบบทําความเย็น .....................................................280
อะไหลเครน - จําหนาย .....................................................................376
อะไหลเครื่ องจักร CNC - จําหนาย ....................................................312
อะไหลเครื่ องไวทคทั ..........................................................................453
อะไหลตูแอรคอนโทรล .......................................................................276
อะไหลทาวเวอรเครน .........................................................................108
อะไหลรถไถ รถเกี่ยวขาว .....................................................................54
อะไหลรอก ........................................................................................332
อะไหลแอรรถบัส .................................................................................66
อดัย้าํผาเบรค .....................................................................................69
อางน้าํ ..............................................................................................116
อุตสาหกรรมอลูมิเนียม ....................................................................366
อุปกรณ Suction Cup ....................................................................406
อุปกรณ - เครื่ องมือ สําหรับการขนสง และโลจิสติกส .....................390
อุปกรณ และอะไหล สําหรับระบบบรรจุภัณฑ .....................................242
อุปกรณกระจก ...................................................................................88
อปุกรณกระจกนาํเขา ..........................................................................88
อปุกรณแกสทุกชนิด ...........................................................................73
อุปกรณขอตอลม .............................................................................454
อุปกรณเครื่ องจักร CNC - จําหนาย ................................................312
อุปกรณเครื่ องมืองานกระจกทุกชนิด ..................................................88
อุปกรณเครื่ องมือสแตนเลส .............................................................367
อปุกรณจราจร .................................................................................414

อปุกรณเชื่ อมตอสายเคเบิล้ ...............................................................358
อปุกรณเซฟตี ้...................................................................................410
อปุกรณดบัเพลงิ ..............................................................................414
อุปกรณนั่งราน ................................................................................113
อปุกรณบาํบดัน้าํเสีย ........................................................................204
อปุกรณประกอบทอ ..........................................................................212
อปุกรณประดบัยนต ............................................................................70
อุปกรณประมง เครื่ องใช ..................................................................362
อปุกรณปองกนัความปลอดภยัในการทาํงาน ....................................414
อปุกรณปองกนัไฟฟารัว่เกนิ .............................................................143
อุปกรณฟอรมไท ..............................................................................113
อปุกรณไฟฟา ..........................................................................191 l 446
อุปกรณไฟฟาทุกชนิด - งานซอม .....................................................151
อปุกรณไฟฟาแรงสงู ........................................................................159
อปุกรณรองรบัสายไฟฟา .................................................................358
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน - เย็น ................................................255
อุปกรณสงกําลัง - บริการติดตั้ง .....................................................200
อปุกรณสงกาํลงั ................................................................................54
อปุกรณสระวายน้าํ ...........................................................................121
อุปกรณสําหรับหองเย็น ...................................................................124
อุปกรณสําหรับหองเย็น จําหนายพรอมการติดตั้ง ..........................124
อุปกรณเสริมเครน ...........................................................................325
อปุกรณอเิลค็ทรอนกิ ..........................................................................70
อุปกรณไฮดรอลิค .................................................................195 l 454
เอกสารความลับ - บริการทําลาย ....................................................422
แอมแปรมินิต - อาวล .......................................................................277
แอร - อุปกรณ - อะไหล ...................................................................251
แอรเครื่ องจักร - งานซอม  ..............................................................273
แอรตดิเครื่ องจกัร ............................................................................273
แอรติดตั้งเครื่ องจักร .......................................................................276
แอรตูคอนโทรล ................................................................................273
แอรตูคอนโทรล เครื่ องจักร พรอมติดตั้ง .........................................272
แอรตูคอนโทรล - งานซอม  .............................................................272
แอรตูคอนโทรลพรอมตดิตัง้ .............................................................273
แอรเปาลมเยน็ ..................................................................................276
ฮอตแสตมปงฟอยล .........................................................................382
ไฮดรอลิค ...............................................................................196 l 318
ไฮดรอลิค ทอรค ..............................................................................418
ไฮโดรลิก และนิวเมติกส ....................................................................251
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เจ เอ็ม ดับบลิว มอเตอรส บจก.
ปรับปรุงซอมแซมเครื่ องมือการเกษตร
Add. : 370 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-326-0455 

ดี.พี.ดับบลิวอิมปอรตเอ็กซปอรต บจก.
นําเขา-สงออก เครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 137 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel. : +668-1637-3553

อาร.เอ็ม.อินเตอรเนช่ันแนล
ซื้อมา-ขายไป เครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 323 หมู 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-326-0455-6 

จรัญ อิมปอรต เอ็กซปอรต บจก.
รับซอมแซม เครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 186 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลา
ทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel. : +662-739-6750-4 

พี.แมกซโกลด เทรดด้ิง บจก.
ซื้อ-ขาย ซอมแซม ยานยนตการเกษตร
Add. : 188 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel. : +662-739-6750-3 

เอฟ.เอ.ไอ.ที.คอรโปเรช่ัน บจก.
แบงบรรจุสินคาเกษตรกรรมตางๆ 
Add. : 99/222, 99/244 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-295-5061 

องคการคลังสินคา
หองเย็นเก็บสินคาทางการเกษตร
Add. : 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-221-8818

กลุมพัฒนาคลอง 12
บริการสีขาว
Add. : 34/1 หมู 3 ซอยประชาสําราญ3 (คลอง 12) 
แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-543-2325

มหานครธัญกิจ จํากัด
บริการสีขาว
Add. : 85 หมู 9 ถนนสุวินทวงศ แขวงลําผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-988-4700

อุตสาหกรรมไมทองฮวด จํากัด
ไส-เซาะรองรางลิ้น ทําคิ้ว ไมบัว โมเสค
Add. : 8 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-5046

โรงไสไมพัฒนา
บริการรับ ไสไม สอยไม
Add. : 1156 ซ.ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250
Tel. : +668-6344-5459

นครธนไสไม จํากัด
บริการรับ ไส ซอยไมแปรรูป
Add. : 26/8 ม.3 ซ.เพชรเกษม 114 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองคางพล เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel. : +662-810-7034

วินวัน บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel. : +662-678-1937-40

สยามคัทติ้ง อีควิปเมนท หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 48 ซอย 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-871-5675-7

สยามเฟรม บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 1118 ซอยยิ้มพัฒนา 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +668-9952-0526

สยามอาณาจักร 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 1979/3-4 ปากซอยสุขุมวิท 75/2-พระโขนง 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10260
Tel. : +662-311-2110

สหกิจ มีดบลอค หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 84/28 หมู 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-1931

กิตติคุณเฟลาเวอร หจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 322/13 หมูบานกลอรี่เฮาส ซ.33 ถ.สายไหม 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
Tel. : +662-996-3911

เอนเกรท (ประเทศไทย) บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 821 ซ.ปุณวิถี 35 ถ.สุขุมวิท 101 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel. : +662-332-2011-3

เอนเกรท อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 821 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-332-2011-3

เอ็นพี ออรคิด บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 40/7 หมู 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-517-8487-8

เทคโนโลยีระบบนํ้า บจก.
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร
Add. : 1785, 1787, 1789 ซอยพหลโยธิน 31
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-6362-5

เนตาฟม (ประเทศไทย) บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-308-0100

ชัชวาล ราน  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 91/82 ซอยวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง 
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม 10120
Tel. : +662-291-7880-1

เทคโนโลยีระบบนํ้า บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 1785,1787,1789 ซอยพหลโยธิน 31 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-6362-5

เนตาฟม (ประเทศไทย) บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-308-0100

ชัชวาล ราน  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 91/82 ซ.วัดราชสิงขร ถ.เจริญกรุง 
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม 10120
Tel. : +662-291-7880-1

ชัยพิพัฒนฮารดแวร หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 28/62 ถนนเพชรเกษม 20 แขวงปากคลอง-
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-868-4889

ซิ้มเมงเฮงฮวด หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 114 ซ.31/1 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงราษฎรบูรณะ เขต
ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-873-7445

ณัฏฐา แซเบ แผง 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 1-2 ถนนแขวงคลองสาน แขวงคลองสาน 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-437-3106

ดับบลิว พี บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 232/18 หมูบานสัมมากร ซ.110 ถ.รามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel. : +662-373-6065

ดีเคไดคัท บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 25, 27, 29 ซ.เทียนทะเล 8 ถ.บางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-893-4272

ไทยเรมสชายด บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 216 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-0225

ไทยหวุนซิน หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 6/428-9 ม.8 หมูบานทุงเศรษฐี ถ.บางนา-ตราด 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-740-9147

ม. ทวีภัณฑ ราน  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 132/1 ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กทม 10100
Add. : +662-221-7712

ล้ิมคงงวน ราน  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 283 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-5267

Agricultural Technology
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การเกษตร และเทคโนโลยี

ชัยพิพัฒนฮารดแวร หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 28/62 ถนนเพชรเกษม 20 แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-868-4889

ซิ้มเมงเฮงฮวด หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 114 ซ.31/1 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงราษฎรบูรณะ
เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-873-7445

ณัฏฐา แซเบ แผง 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 1-2 ถนนแขวงคลองสาน แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-437-3106

ดับบลิว พี บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 232/18 หมูบานสัมมากร ซ.110 ถ.รามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel. : +662-373-6065

ดีเคไดคัท บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 25, 27, 29 ซ.เทียนทะเล 8 ถ.บางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-893-4272

ไทยเรมสชายด บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 216 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-0225

ไทยหวุนซิน หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 6/428-9 ม.8 หมูบานทุงเศรษฐี ถ.บางนา-ตราด 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-740-9147

ม. ทวีภัณฑ ราน  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 132/1 ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-7712

ล้ิมคงงวน ราน  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 283 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-5267

วินวัน บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 2210/70 ถนนนราธิวาสราชนครินทร 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-1937-40

สยามคัทติ้ง อีควิปเมนท หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 48 ซอย 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-871-5675-7

สยามเฟรม บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 1118 ซอยยิ้มพัฒนา 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +668-9952-0526

สยามอาณาจักร 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 1979/3-4 ปากซอยสุขุมวิท 75/2-พระโขนง 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10260
Tel. : +662-311-2110

สหกิจ มีดบลอค หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 84/28 หมู 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-1931

กิตติคุณเฟลาเวอร หจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 322/13 หมูบานกลอรี่เฮาส ซ.33 ถ.สายไหม 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
Tel. : +662-996-3911

เอนเกรท (ประเทศไทย) บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 821 ซอยปุณวิถี 35 ถนนสุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-332-2011-3

เทคโนโลยีระบบนํ้า บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 1785,1787,1789 ซอยพหลโยธิน 31 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-6362-5

เนตาฟม (ประเทศไทย) บจก. 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-308-0100

ชัชวาล ราน  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 91/82 ซ.วัดราชสิงขร ถ.เจริญกรุง 
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม 10120
Tel. : +662-291-7880-1

ชัยพิพัฒนฮารดแวร หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 28/62 ถนนเพชรเกษม 20 แขวงปากคลอง-
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-868-4889

ซิ้มเมงเฮงฮวด หจก.  
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 114 ซ.31/1 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงราษฎรบูรณะ เขต
ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-873-7445

ชุมแพเมืองทองการเกษตร จํากัด
อบขาวเปลือก
Add. : 123 หมู 13 ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 40130 
Tel. : +66-43-311-216

เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
คัดแยกขนาดไขไก (สนง. จ.ขอนแกน)
Add. : 351 หมู 14 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานเปด 
อําเภอเมือง-ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-470-108

เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
บริการฆา และชําแหละสุกร
Add. : 201-202 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน
จ.ขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-327-498

ชุมนุมสหกรณการเกษตรขอนแกน 
โรงสีขาว
Add. : 204 หมู 7 ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน 40280 
Tel. : +668-1051-4743

เค.ซี.รุงเรืองการเกษตร จํากัด
บริการรับสีขาว
Add. : 163 หมู 4 ถนนขอนแกน-กาฬสินธุ ตําบลบึงเนียม 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-370-333

บริษัท แบร่ิงเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

ขอมูลติดตอ
25/9-10 ถนนพระรามท่ี 6 (อุรุพงษ) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน  

 กรุงเทพมหานคร 10330

+662-613-9060

info@bearingscenter.co.th

www.bearingscenter.brandexdirectory.com

นําเขา และจําหนาย อะไหลรถไถ  เครื�องจักรกล
การเกษตร และเปน ศูนยรวม
ตลับลูกปนทุกชนิด
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ชุมแพเมืองทองการเกษตร จํากัด
สีขาว (กําลังสีสูงสุด 60 เกวียน/วัน)
Add. : 123 หมู 13 ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +66-43-311-216

สหกรณการเกษตรหนองหวาย จํากัด
บริการรับสีขาว
Add. : 190 หมู 5 ถนนนํ้าพอง-โคกสี ตําบลทากระเสริม 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 40140
Tel. : +66-43-459-679

ส. ศิริอุตสาหกรรมการเกษตร หจก.
บริการรับทํามันเม็ดแข็ง
Add. : 285 หมู 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลทาพระ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40260 
Tel. : +66-43-261-209 

เกษตรสิน
บริการรับทํามันเสน
Add. : 70 ถนนแจงสนิท ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +66-43-273-122

สหกรณการเกษตรชุมแพ
ผลิตช้ินไมสับจากไมยางพารา และอื่ นๆ
Add. : 361 ถ.มะลิวัลย ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 
40130
Tel. : +66-43-311-874

โรงงานศูนยพัฒนาเกษตรฯ
ผลิตปุยอินทรีย อินทรียเคมี และชีวภาพ
Add. : 123 ถ.มะลิวัลย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแกน 40210
Tel. : +66-43-294-866

สหกรณการเกษตรแวงนอย จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 169 ถนนเมืองพล-แวงนอย ตําบลแวงนอย 
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 40230
Tel. : +66-43-499-012

โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแกน 
ผลิตเครื่ องจักรสําหรับใชในกสิกรรม
Add. : 20 ม.3 ซ.บานหนองน้ําเกลี้ยง ถ.มิตรภาพ 
ต.สําราญ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-379-144-8

เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม บจก.
ฆา และชําแหละสุกร
Add. : 201-202 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-327-498

โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแกน 
ผลิตเครื่ องจักรสําหรับใชในกสิกรรม
Add. : 20 ม.3 ซ.บานหนองน้ําเกลี้ยง ถ.มิตรภาพ 
ต.สําราญ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-379-144-8

กูหลิน โฟโมซา เทคโนโลยี บจก.
ผลิตอุปกรณ และเครื่ องมือการเกษตร
Add. : 233 หมู 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลทาพระ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40260
Tel. : +66-43-346-888

คอรนยูโคเปย บจก.
อบ คัด เก็บรักษา กะเทาะเมล็ดพันธุ
Add. : 310 หมู 3 ถนนบานทม-มัญจาคีรี ตําบลบานทุม
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-255-173

ราชาแมชีนเนอร่ี บจก.
ผลิตเครื่ องนวดขาว รถไถนา 
Add. : 267/1-10 หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-225-256

มอนซานโต ไทยแลนด บจก.
คัด แยกขนาด คุณภาพผลิตผลเกษตร
Add. : 341 ม.4 ซ.บานโคกฟนโปง ถ.เล่ียงเมือง ต.บานเปด 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-243-520-1

ยูนิไลฟอินเตอรเนช่ันแนล บจก.
การคาผลิตผลเกษตรกรรม
Add. : 646/7-8 ถนนมลิวรรณ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +66-43-384-169

เจ.ซี.มารีน เซอรวิส บจก.
ขนสงสินคา ผลิตผลทางการเกษตร
Add. : 153 หมู 1 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-1309-5708

ไทเกอร คาวาชิมะ (ประเทศไทย)
ผลิต จําหนาย เครื่ องจักรทางการเกษตร
Add. : 789/60 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-348-3789

ธัญญากลกิจ บจก.
ผลิต รับจางประกอบเครื่ องอบเมล็ดพืช
Add. : 21/4 ม.5 ต.หนองขางคอก อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +668-1861-3290 

โอทีอาร วีล แฟบริเคช่ัน บจก.
ผลิตช้ินสวนรถแทรกเตอรเกษตรกรรม
Add. : 222 หมู 2 ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +668-2258-5995

คิตากาวา (ประเทศไทย) บจก.
ช้ินสวนผลิตภัณฑเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 39 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลบอวิน 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-345-528-33

เด็นโซ (ประเทศไทย) บจก.
ช้ินสวนอุปกรณเครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 700/87 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-214-649

ซุปเปอรริช โลจิสติกส แอนด เซอรวิส
คลังสินคาจัดเก็บสินคาเกษตรกรรม
Add. : 41/10 หมู 8 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-401-444

ล้ิมศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร
อบ และเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโล
Add. : 309/1 ม.3 ถ.วงแหวนรอบ 2 ต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 50220 
Tel. : +66-53-011-751-2

สุภิราชการเกษตร บจก.
อบแหงพืชผลทางการเกษตร
Add. : 272 หมู 1 ถนนแมโจ-พราว ตําบลแมปง 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 50190
Tel. : +668-1724-8733

สหกรณการเกษตรสันปาตอง บจก.
บริการรับอบแหงสินคาการเกษตร
Add. : 157 หมู 1 ถนนสันปาตอง-แมจาง ตําบลทุงสะโตก 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +66-53-311-296-7

สหกรณการเกษตรหางดง บจก.
บริการรับอบเมล็ดพืช
Add. : 80 หมู 4 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-441-223

เอเซีย เกษตร แฟคทอร่ี บจก.
กะเทาะเปลือกถั่วลิสง, โมถั่ว, โมพริก
Add. : 55 หมู 8 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220 
Tel. : +66-53-495-480

โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุพืช
บริการรับคัดคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
Add. : 256 ถนนปงโคง-พราว ตําบลเวียง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม 50190
Tel. : +66-53-475-247

แอล เอส เค การเกษตร บจก.
คัด-แยก เมล็ดถั่วเหลือง
Add. : 204 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-441-199

สหกรณการเกษตรแมริม บจก.
แยก ขนาด-คุณภาพ ผลิตผลการเกษตร
Add. : 38/5 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลริมใต 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : +66-53-297-129

เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม
ผลิต และขายสงอาหารสัตว
Add. : 105/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000 
Tel. : +66-53-203-200

เชียงใหมเมาเทนการเกษตร บจก.
ผลิตน้ําผึ้ง และผลิตภัณฑจากผึ้ง
Add. : 331 หมู 4 ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +668-6917-9998

ผลิตภัณฑอาหารเกษตรฝาง บจก.
ทําผักดอง ผัก ผลไมบรรจุกระปอง
Add. : 211 หมู 17 ตําบลเวียง อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-452-074-5

กวางเกษตรยนต
อุปกรณ และเครื่ องมือเกษตรกรรม
Add. : 13/4 หมู 2 ถนนโชตนา ตําบลแมสูน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-346-362

เคมีกิจเกษตร หจก.
วัตถุเคมีเกษตรกรรม
Add. : 252/11-2 ถนนพระปกเกลา ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-210-656-7

ไชยวิวัฒนอุตสาหกรรมเกษตร บจก.
ผูคาขาว
Add. : 78 ม.7 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.แมเหียะ อ.เมือง-
เชียงใหม จ.เชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-270-025-8
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การเกษตร และเทคโนโลยี

ดิน ดี เกษตรภัณฑ หจก.
ขายสง และผูผลิตปุย
Add. : 564/3 ม.3 ถ.สันทรายสายเกา ต.สันทรายนอย 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-490-990-1

ไทยเฮงจ่ันเคมีเกษตร
ขายปลีกปุย
Add. : 317-9 ถ.วิชยานนท ต.ชางมอย อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-251-716

แมขามิตรเกษตร หจก.
วัตถุเคมีเกษตรกรรม
Add. : 205 หมู 1 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-882-093

กิจทรัพยเกษตร
อุปกรณ และเครื่ องมือเกษตรกรรม
Add. : 338 ม.1 ถ.เชียงราย-เชียงใหม ต.เวียง 
อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 57170
Tel. : +66-53-781-071

ก่ิวแลนอยเกษตรชีวภาพ
วัตถุเคมีเกษตรกรรม
Add. : 239/13 ม.10 ต.บานแม อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
50120
Tel. : +66-53-836-186

ต. เคมีเกษตร
วัตถุเคมีเกษตรกรรม
Add. : 156/3 ม.1 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
50110
Tel. : +66-53-885-215

นิยมเคมีเกษตร
วัตถุเคมีเกษตรกรรม
Add. : 182 ม.1 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.ทาวังพราว 
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120
Tel. : +668-1950-7130

บุญมาเคมีเกษตร 928
วัตถุเคมีเกษตรกรรม
Add. : 430/2 ม.14 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.ยุหวา 
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120
Tel. : +66-53-824-638

ป. พัฒนาการเกษตร
ขายปลีกปุย
Add. : 63/17 ถนนอารักษ ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-814-860

แมโจเคมีเกษตร
อุปกรณ และเครื่ องมือเกษตรกรรม
Add. : 423/10-12 ม.1 ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม 
50180
Tel. : +66-53-044-269

โรงวัวเพื่ อนเกษตร
วัตถุเคมีเกษตรกรรม
Add. : 185 ม.5 ถ.โรงวัว-ทากอมวง ต.แขวงแมสอย 
อ.เขตจอมทอง จ.เชียงใหม 50240
Tel. : +668-6179-2589

สันปาตองเคมีเกษตร
อุปกรณ และเครื่ องมือเกษตรกรรม
Add. : 27 หมู 10 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-355-659

สหกรณการเกษตรสันปาตอง บจก.
บริการรับอบแหงสินคาการเกษตร
Add. : 157 หมู 1 ถนนสันปาตอง-แมจาง ตําบลทุงสะโตก 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +66-53-311-296-7

สหกรณการเกษตรหางดง บจก.
บริการรับอบเมล็ดพืช
Add. : 80 หมู 4 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-441-223

เอเซีย เกษตร แฟคทอร่ี บจก.
กะเทาะเปลือกถั่วลิสง, โมถั่ว, โมพริก
Add. : 55 หมู 8 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220 
Tel. : +66-53-495-480

โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุพืช
บริการรับคัดคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
Add. : 256 ถนนปงโคง-พราว ตําบลเวียง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม 50190
Tel. : +66-53-475-247

แอล เอส เค การเกษตร บจก.
คัด-แยก เมล็ดถั่วเหลือง
Add. : 204 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-441-199

สหกรณการเกษตรแมริม บจก.
แยก ขนาด-คุณภาพ ผลิตผลการเกษตร
Add. : 38/5 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลริมใต 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : +66-53-297-129

เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม
ผลิต และขายสงอาหารสัตว
Add. : 105/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000 
Tel. : +66-53-203-200

เชียงใหมเมาเทนการเกษตร บจก.
ผลิตน้ําผึ้ง และผลิตภัณฑจากผึ้ง
Add. : 331 หมู 4 ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +668-6917-9998

ช.ย่ิงโชคชัย (หนองไทร)
กะเทาะเมล็ดขาวโพด และทํามันเสน
Add. : 5 ม.11 ต.คลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
30130
Tel. : +668-7106-7200

ลานก่ิงทองแท
การกะเทาะเมล็ดขาวโพด
Add. : ม.8 ต.ทาอาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
30190
Tel. : +668-1877-4075

วีรวัฒนรุงเรืองผล
รับซื้อพืชผลทางการเกษตร รับสี และตาก
Add. : 8 หมู 13 ตําบลบุงข้ีเหล็ก อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 30170
Tel. : +668-1279-0382

ที.เอ็ม. อินเตอรกรุป
รับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
Add. : 33 หมู 1 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel. : +668-0796-3110 

ลานมัน พอดีเกษตร
ทํามันเสน และรับซื้อพืชผลการเกษตร
Add. : 50/3 ม.13 ถ.ปกธงชัย-หนองเสือขอน
ต.สะแกราช อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
Tel. : +668-5479-2337

ฮะหลีพืชผล
ทํามันเสน และสีพืชผลทางการเกษตร 
Add. : 185/7 ม.3 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา 30210
Tel. : +668-1838-6945

เค.ที.เอ็ม. สตีล บจก.
ทําช้ินสวนโลหะเครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 375/3 ม.8 ต.บานโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30310
Tel. : +66-44-415-500-8

ตี๋การชาง หจก. 
กลึง เชื่ อม ซอมเครื่ องมือการเกษตร
Add. : 343 ม.1 ถ.นิคมลําตะคอง ต.หนองสาหราย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-312-040

ดํารงการชาง
ซอมอุปกรณเครื่ องยนต และรถเกษตร
Add. : 219 หมู 11 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30320
Tel. : +66-44-361-141

อูเจริญมอเตอร
ซอมเครื่ องยนต ผลิตเครื่ องมือเกษตร
Add. : 937-939 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-311-252

อูธนาทรัพย (ชางจันทร)
ผลิตอุปกรณเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 131 ม.19 ถ.นิคมลําตะคอง ต.หนองสาหราย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-313-512

ปากชอง-ธีระบริการ หจก.
ผลิต และซอมเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 885 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-312-338

อิสานแมชินเนอร่ี หจก.
ทําอุปกรณการเกษตรเฉพาะรถไถนา
Add. : 72/9 หมู 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel. : +66-44-411-184

อ.อะไหลเกษตรรุงเรือง
จําหนายอะไหลรถแทรคเตอร
Add. : 77 ม.3 ถ.เสิงสาง-หนองก่ี ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา 30330
Tel. : +66-44-447-090

เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
ผลิตผัก และผลไมแปรรูปทุกชนิด
Add. : 34/16 ม.11 ซ.ไอยรา 5/3 ถ.ไอยรา 2 ต.คลองสอง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-833-8000

เอ็ม ที เกษตรแปรรูป จํากัด
บรรจุกระเทียม ผักกาดดอง น้ําปลารา
Add. : 91 ม.3 ต.นพรัตน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
12170
Tel. : +668-1809-5299 



ผูแทนจําหนาย ตลับลูกปน, โซ, เฟอง, สายพาน, 
ลูกลอกสายพาน, มูเลย, ซีลยาง, โอริง, ลวดเชื่ อม, 
อะไหลรถเกี่ยวขาว, รถไถนา จําหนายตลับลูกปน
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตลับลูกปนเครื่ องจักร  
Bearings Oil Seal  ยี่หอ NTN, BOWER, TIMKEN, 
NSK, RHP, FAG,IKO, KOYO, SDK, LDK, MACHI, 
TR, CIE, FK หลากหลายกวา 100,000 ชนิด ซึง่เหมาะ
สําหรับทุกอุตสาหกรรม อาทิเชน อุตสาหกรรมผลิต
รถยนต, อตุสาหกรรมผลติเหล็ก อกีทัง้เรายงัรวบรวม
ตลบัลกูปนสําหรบัโรงงานอตุสาหกรรมนานาชนดิที่ ได
มาตรฐาน เราจึงเปนศูนยรวมตลับลูกปน และตัวแทน
จําหนายตลับลูกปน 

ไมเพยีงเทานี ้ในยุคดิจติอล ยคุทีเ่รยีกไดวาอะไรๆ 
กส็ะดวกแลวกด็ไูปเรว็มาเรว็ กจ็าํเปนทีจ่ะตองเขาใจถงึ
ความสําคญัของสินคา และบรกิารกบัการสื่ อสารผาน
เทคโนโลยียุคดิจิตอลให้ดี แน่นอน แบริ่งเซ็นเตอร์ 
กต็องมกีารปรบัตวัใหเขากบัยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงไม
วาจะเปนสินคาทีต่อบสนองความตองการกบัลกูคาเนน
ไปท่ีคณุประโยชนทีล่กูคาจะไดรบัจากการซือ้สนิคา และ
บริการเปนหลัก

คุณ ธีรเศรษฐ อภิชวกูลขจร
Thiraset Aphichawakunkhachon

กรรมการผูจัดการ / Managing Director
บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

C O M P A N Y  L I M I T E D

BEARINGSCENTER
(THAILAND)

AGRICULTURE TECHNOLOGY CEO  V I S ION 

คลังแหงตลับลูกปนทุกชนิด
58 CEO
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AGRICULTURE TECHNOLOGYPRODUCT  H I L I GHT 

ดวยการออกแบบโครงสรางภายใน จนทําใหเกิดมาตรฐานสูงสุดในโลกอุตสาหกรรมดานการรับภาระที่หนักหนวง และหมุนได้อย่างแม่นยํา 
ถูกออกแบบโครงสรางภายในใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเลือกใชเม็ดลูกกลิ้งขนาดใหญที่สุดและมีจํานวนเม็ดสูงสุดถูกนํามาใชอยางกวางขวางใน
เครื่ องจักรที่ตองรับภาระหนัก ดังเชนในเครื่ องฉีดอัดแรงดันสูง หรือในช้ินสวนบดอัดแบบสกรูที่หมุนดวยความเร็วรอบสูงในเครื่ องปน และกรองกาก 
อุปกรณตางๆที่กลาวมาถูกออกแบบใหมีระบบการทํางานในหลายๆหนาที่ จึงตองเลือกใชตลับลูกปนที่ถูกออกแบบมาสําหรับรับภาระหนัก และรองรับ
การหมุนไดอยางแมนยําที่ความเร็วรอบสูงๆ

With the design of interior structure provides the highest 
standard in the industrial world, durability for heavy materials 
and precisely rotation. Bearing is designed to be the
highest effective product by using the largest rollers and 
lots of rollers, widely used in heavy industry such as 
High pressure injection molding machine as well as 
Screw compactor with high cycle speed of rotary 
drum filter. These materials are said provide various 
functions. So, the best bearing for heavy loads need 
to support high speed rotation.

ตลับลูกปนที่ถูกออกแบบมาสําหรับ
รับภาระหนัก และรองรับการหมุน
ไดอยางแมนยําที่ความเร็วรอบสูงๆ

s the highest 
materials 

nd 
s 

SPHERICAL ROLLER 
THRUST BEARINGS

“

“

ULTAGE

ตลับลูกปน เม็ดโคงแบบกันรุน

รุนอัลเทจ

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.bearingscenter.brandexdirectory.com
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เกษตรถาวร จํากัด
สีขาว (กําลังสูงสุด 200 เกวียน/วัน)
Add. : 4 ถนนพหลโยธิน-คลอง 16 ตําบลพืชอุดม
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +668-1868-8040 

โรงสีขาวสหกรณการเกษตรลําลูกกา 
สีขาว, แยกแกลบ, แยกรํา
Add. : 44/3 หมู 5 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา
ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +662-569-2099

ศ.วัฒนาการเกษตร จํากัด
ผสม และแบงบรรจุปุยเคมี
Add. : 6/4 หมู 1 ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160 
Tel. : +662-979-8922

ส่ีหาการเกษตร จํากัด
ผสมปุยเคมี และปุยธรรมชาติทุกชนิด
Add. : 38 หมู 2 ถนนเลียบคลองลากฆอน ตําบลหนาไม
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-979-3411

รังสิตเศรษฐกิจการเกษตร หจก. 
ผสมปุยเคมี ปุยอินทรีย
Add. : 45 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
Tel. : +662-531-0662 

กิจเสรีเคมีเกษตร หจก. 
แบงบรรจุยาปราบศัตรูพืช, กําจัดโรคพืช 
Add. : 20/2 หมู 1 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +668-1825-4935

เกษตรหองเย็น จํากัด
ใหบริการหองเย็น
Add. : 29/2 หมู 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-990-8440

สยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด
ผลิต, ประกอบ, จําหนาย รถแทรกเตอร
Add. : 101/19-24 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662 909 0300

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม
ผลิตนมสด
Add. : 142 ม.3 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
90180
Tel. : +66-74-389-118

สมพร เกษตรภัณฑ
ขายสง และผูผลิตปุย
Add. : 9 ซ.18 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-356-867

รานไทยเกษตร
ขายปลีกปุย
Add. : 102 ถ.มนตรี 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-245-684

บานเกษตร
อุปกรณ และเครื่ องมือเกษตรกรรม
Add. : 52 กม.14 ม.7 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.สะทอน 
อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
Tel. : +66-74-372-777

หาดใหญตรังเกษตร
ขายสง และผูผลิตปุย
Add. : 1 ถนนฉัยยากุล อําเภอเมืองหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-244-781

ราน ช. เกษตร
อุปกรณ และเครื่ องมือเกษตรกรรม
Add. : 171 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 90170
Tel. : +66-74-541-042

ดาว ตนเกษตรไทย จํากัด
การคาผลิตผลเกษตรกรรม
Add. : 57/4 หมู 1 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 90180
Tel. : +66-74-536-154

รานเพื่ อนเกษตร
ขายปลีกปุย
Add. : 385 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90230
Tel. : +66-74-291-938

รานเมืองเกษตร
ผูขายอาหารสัตว
Add. : 376-80 ถนนไทรบุรี ตําบลบอยาง อําเภอเมือง-
สงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-311-693

รานบุญสมเคมีเกษตร
ขายปลีกปุย
Add. : 8 ถนนนครใน ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-315-014

รานเมืองไทย
การคาผลิตผลเกษตรกรรม
Add. : 179 หมู 5 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพังลา 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
Tel. : +66-74-541-044

รานรุงเรืองพืชผล
การคาผลิตผลเกษตรกรรม
Add. : 56/15 ซอยเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-245-971

รานโชติภัณฑ
เครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 91 ถนนนครนอก อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-311-026

ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
ขายปลีกปุย
Add. : 124 หมู 1 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะวง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Tel. : +66-74-333-035

กรุงสยามเครื่ องดื่ ม บจก.
ผลิตเครื่ องดื่ มจากผลิตผลการเกษตร
Add. : 413 ถนนประชาอุทิศ ตําบลบานคลองสวน
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Tel. : +662-461-5600

ธัญญไรซ (ไทยแลนด) บจก.
ขัดขาว ปรับปรุงคุณภาพขาว
Add. : 88 ม.1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ถ.รัตนราช ต.บางบอ 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-707-9945 

ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูช่ันส บจก.
ผลิตภัณฑเคมี และสารเคมีการเกษตร
Add. : 303 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-3650-9

เชลล ฟอรมูเลเตอร บจก.
รักษา, ผสม, แบงบรรจุ เคมีการเกษตร
Add. : 269/6 ม.4 ซ.4 ถ.พัฒนา 3 ต.แพรกษา อ.เมือง-
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-4608-9

โพลี อโกรเทด บจก.
ผสม และแบงบรรจุเคมีทางการเกษตร
Add. : 269/7 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-182-0331 

วีพีอินเตอรเนช่ันแนล พารท บจก.
ทําชิ้นสวนอุปกรณเกษตรจากพลาสติก
Add. : 92/2 ซ.มังกร-ขันดี ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-755-3495 

ซี เอส เอ็ม ออโตเทค บจก.
รับทําสวนประกอบเครื่ องจักรการเกษตร 
Add. : 284 ซอยทองนพคุณ ถนนแพรกษา ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-707-8511

ไทยพัฒนาเครื่ องยนต บจก.
ผลิตเครื่ องยนต เครื่ องจักรเกษตรกรรม
Add. : 199 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-388-0868

นครินทร ธุรกิจ และการคา บจก.
ผลิต ประกอบ ซอมแซมเครื่ องยนต
Add. : 488/23 หมู 1 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-330-8601-2

กรีน โกรเวอร บจก.
ลาง คัดแยกขนาด สินคาการเกษตร 
Add. : 69/1 ม.2 ต.หลักสาม อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
74120
Tel. : +668-1705-6075

พี.เอส.แวกซเทค บจก.
ทําผลิตภัณฑเคมีที่ใฃเคลือบผลผลิต
Add. : 29 หมู 4 ถนนวัดชองลม ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-88+662-81-3 

ไชโย ไปปแอนดฟตติ้ง บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติกอุปกรณเกษตร 
Add. : 71/6 หมู 1 ถนนเอกชัย ตําบลคอกกระบือ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-867-390

บางนา สเตนเลส บจก.
ทําอุปกรณ เครื่ องมือการเกษตร
Add. : 29/3 หมู 4 ถนนพระรามที่ 2 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-874-088

แอล.พี.พี.การเกษตร 2017 บจก.
ผลิตปมสูบนํ้าเพื่ อการเกษตร
Add. : 39/14 หมู 8 ถนนพระรามที่ 2 ตําบลบางกระเจา 
อําเภอเมือง-สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-462-6053

Agricultural Technology
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การเกษตร และเทคโนโลยี

ยู.เอ็ม.ซี.ได คาสต้ิง บจก.
ช้ินสวนยานยนต และเครื่ องจักรเกษตร 
Add. : 35 ถนนพระราม 2 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-490-382-3 

ส.รวมไทย บจก.
หองเย็นแชสัตวน้ํา และสินคาเกษตร
Add. : 24/15 หมู 1 ถนนพระรามที่ 2 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-713-5

พี.เอส.แวกซเทค บจก.
ทําผลิตภัณฑเคมีที่ใฃเคลือบผลผลิต
Add. : 29 หมู 4 ถนนวัดชองลม ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-88+662-81-3

นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม
อบขาวโพด
Add. : 1/3 ถ.ทาเรือ-ทาลาน ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 
Tel. : +668-1451-3835

สหกรณการเกษตรทาเรือ จํากัด
คัดแยกขนาด อบ เก็บเมล็ดพันธุพืช
Add. : 81 หมู 3 ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 
Tel. : +66-35-341-589

ชุมนุมสหกรณการเกษตรประเทศไทย
ปรับปรุงคุณภาพขาว
Add. : 1/16 ม.5 ต.บอโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
13260 
Tel. : +662-561-4567

เกษตรรุงเรืองพานิช จํากัด
สีขาวเปลือก และอบขาวเปลือก
Add. : 55/5 หมู 5 ตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 
Tel. : +66-35-782-349

นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม 
ขัดขาว กะเทาะเมล็ดพืชหรือเปลือก
Add. : 39/9 ม.1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 
Tel. : +66-35-741-302-5

แหลมทองเกษตรภัณฑ จํากัด
ผลิตอาหารสัตว
Add. : 91 ถนนทาเรือ-พระพุทธบาท ตําบลทาเรือ 
อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
Tel. : +66-35-341-097

ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จํากัด
ผลิตรถเกี่ยวขาว รถจอบหมุนไฮโดรลิค
Add. : 98/1 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
Tel. : +66-35-378-112-3

ธัญ ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 27/209 หมู 3 ถนนเอกชัย ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-408-5728

ธัญ ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
เกษตรกรรม และอุปกรณการเกษตร 
Add. : 27/209 ม.3 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง-
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  74000
Tel. : +662-408-5728

โรงสีเกษตรเพ่ิมพูนผล จํากัด
สีขาวแยกแกลบแยกรํา 150 เกวียน/วัน
Add. : 336 หมู 4 ถนนอุดรธานี-ขอนแกน ตําบลบานจั่น 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1871-6864

นํ้าตาลเกษตรผล จํากัด
ทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
Add. : 9 ม.9 ซ.บานปะโค ถ.มิตรภาพอุดร-ขอนแกน 
ต.ปะโค อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41370
Tel. : +66-42-398-48+662-

ทองดีกาวหนาการเกษตร จํากัด
ทําปุยอินทรีย
Add. : 24/2 หมู 7 ซอยบานโนนพิบูลย ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1975-0213

ยงยนตรการ บจก.
ซอม และดัดแปลงเครื่ องจักรกลเกษตร
Add. : 57/3-7 ถ.ทหาร ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-223-823

คูโบตาอุดรธานี บจก.
ซอมรถยนต รถสําหรับใชในการเกษตร
Add. : 299 ม.5 ซ.บานดงอุดม ต.หมากแขง อ.เมือง-
อุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-224-266

สิริวัฒนาโลหะกิจ บจก.
ผลิต ประกอบ เครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 135 ม. 2 ถ.อุดรธานี-หนองบัวลําภู ต.นิคม-
สงเคราะห อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +668-9622-2336

สุรียการเกษตร
ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ และปุยเคมี
Add. : 83/2 ม.7 ซ.ศรีสุข ถ.อุดรธานี-หนองสําโรง 
ต.หมูมน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +668-6221-6264

โชคชัยกิจเจริญ
ผลิต และซอมเครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 29 ม.8 ถ.ศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ 
อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
Tel. : +668-3455-0093

กลางใหญรุงเรืองการเกษตร
ทํามันเสน
Add. : 108 ม.10 ต.กลางใหญ อ.บานผือ จ.อุดรธานี 
41160
Tel. : +668-1965-1956

สุรไหมทอง การโลหะกิจ
เชื่ อมโลหะท่ัวไป เชนโครงรถการเกษตร
Add. : 55 หมู 3 ซอยบานสันติสุข ถนนบานผือ-นํ้าโสม 
ตําบลนางัว อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
Tel. : +66-42-287-206

ชุมนุมสหกรณการเกษตรอุบลราชธานี
สีขาว (กําลังสีสูงสุด 60 เกวียน/วัน)
Add. : 208 ถนนเทศบาล 12 ตําบลวารินชําราบ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-321-640

บริษัทโรงสีขาว เกษตรธัญอุบล จํากัด
สีขาว (กําลังสีสูงสุด 300 เกวียน/วัน)
Add. : 72 ม.9 ถ.ชยางกูร ต.ยางโยภาพ อ.มวงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี 34140
Tel. : +668-6584-0899

โรงสีขาวพิบูลดอกคูณเกษตรไทย
สีขาว (กําลังสีสูงสุด 150 เกวียน/วัน)
Add. : 262 ม.19 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 34110
Tel. : +66-45-85+662-62

โรงสีขาวสหกรณการเกษตรเขื่ องใน 
สีขาว (กําลังสีสูงสุด 40 เกวียน/วัน)
Add. : 49 หมู 7 ถนนแจงสนิท ตําบลเขื่ องใน 
อําเภอเขื่ องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel. : +66-45-203-035

ผูแทนจําหนาย
รวมทั้งผลิต  l ซ่อม  l ประกอบ
เกียร์เรือ   เครื ่องยนต์การเกษตร
เครื�องตัดหญา   เครื�องกําเนิดไฟฟา

บริษัท พัฒนายนตชลบุรี จํากัด

ขอมูลติดตอ
40 ม.13 ถ.บางนา-ตราด กม. 9 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

+662-317-1290-2

sdmr02@patco.co.th

www.patcogenerator.brandexdirectory.com 
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อูสหายยนต
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 40/2 ม.14 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพราว แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กทม. 10230
Tel. : +662-931-0417

อูสุวรรณการชาง
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 59 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-510-1308

อูวินัยเซอรวิสรามอินทรา
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 92/2 หมู 9 ซอยเปรมฤทัย 3 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-510-9358

อนันต 2539การาจ บจก.
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 77/113 ม.7 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน 
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. : +662-888-4112

อูวิชิตยนต
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 54 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-869-3601

อูโชคศิริวัชรยนต
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 11/414 หมู 10 ซอยเอกชัย 94 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-0683

อูตงเจริญยนต (3) บจก.
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 1 ซอยบางบอน 5 ซอย 6/1 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-9678-3200

อุดมทรัพย การาจ บจก.
เคาะ-พนสีรถยนต
Add. : 109/207 หมู 1 ซอยวัดบางกระด่ี ถนนพระราม 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-2281

นวมินทร การาจ บจก.
เคาะ-พนสีรถยนต
Add. : 19/41 ม.7 ซ.นวมินทร 103 ถ.นวมินทร 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10240
Tel. : +662-949-7223-5

อูเทพหัสดิน
เคาะ-พนสีรถยนต
Add. : 1136/11 ซอยเจนพัฒนา ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-579-9051

อูเค้ียงการชาง
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 138 ม.14 ซ.บานหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-238-955

อูเย่ียมสี
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 168/73 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง-
ขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-239-237

อูขอนแกนเจริญอะไหล
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 165 ถนนเทพารักษ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-241-372

ไดอะ โมเดิรน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผลิตช้ินสวนรถยนต
Add. : 700/422 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม. 57 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-454-161

เคียวคุโย อินดัสเตรียล บจก.
ผลิตช้ินสวนรถยนต
Add. : 700/615 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-210-021-8

ซีท เมทัล พารทส (ไทยแลนด)บจก.
ผลิตช้ินสวนรถยนต (Seat metal parts)
Add. : 700/901 ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
20160
Tel. : +66-38-109-380

บริษัท สยาม เอ็นดีเค บจก.
ผลิตช้ินสวนรถยนต
Add. : 789/165 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230
Tel. : +66-38-296-670

สยามโตโยตาอุตสาหกรรม บจก.
ผลิตช้ินสวน และประกอบรถยนต
Add. : 700/109, 111, 113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.57 
ต.บานเกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-213-451-5

อิฮารา แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.
ผลิตช้ินสวนรถยนต, รถจักรยานยนต
Add. : 700/384 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.57 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-743-553-5

ซากุระ อินดัสทร้ี (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนรถยนต รถจักรยานยนต
Add. : 41/4 ม.8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต.บอวิน 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-346-380

นิยมพานิช บจก.
ซอม พนสีรถจักรยานยนต
Add. : 62 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 
50000
Tel. : +66-53-270-020

เชียงใหมยนตกิจ หจก.
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 13-17 ถ.ศรีดอนชัย ต.ชางคลาน อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-272-673

อู บี เอ็ม ที เซอรวิส
ซอมเครื่ องยนต และตอตัวถังรถยนต
Add. : 80/1 หมู 7 ถนนโชตนา ตําบลสันมหาพน 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150
Tel. : +66-53-471-051

นิยมพานิช บจก. (สาขาสันปาตอง)
ซอมเครื่ องยนตรถยนต,รถจักรยานยนต
Add. : 33 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
Tel. : +66-53-311-098

อูสมานการชาง
ซอมเครื่ องยนต และเคาะพนสีรถยนต
Add. : 86 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-244-559

ธารา บจก. สาขาศูนยอีซูซุ
ซอมเครื่ องรถยนต
Add. : 464-464/1 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง-
เชียงใหม จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-244-671-7

Automotive and Auto Parts

จัดจําหนาย
ผาเบรคอุตสาหกรรมทุกชนิด
ผาเบรคอุตสาหกรรม  ผาเบรคเครื�องจักร  งานแมชชีน
บริการรับขึ้นรูปผาเบรครถยนต 

บริษัท ไทรอัมพผาเบรคอุตสาหกรรม จํากัด

ขอมูลติดตอ
9/11 ม.20 ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

+662-136-2471-2, +668-1344-1776

info@triumphbrake.com

www.triump.brandexdirectory.com 
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ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

อู มนัสการาจ
เคาะ พนสีรถยนต
Add. : 111 หมู 5 ซอยบานคลองบริบูรณ ตําบลหมื่ นไวย 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1955-9787

อู ชางชัย
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 172/4 ถ. 30 กันยา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-271-565

บี เอส ซี ออโตเซอรวิส บจก.
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 186 ซ.4 ถ.นครราชสีมา-ปกธงชัย ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-211-177
อู สําราญ
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 254/1 ซ.14 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง-
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-252-051

อู อรชุนการชาง
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 117 ม.1 ถ.นิเวศรัตน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-339-285

ช.ดีย่ิงเจริญยนต
ซอม เคาะพนสีรถยนต
Add. : 249 ม.7 ถ.เล่ียงเมือง ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30310
Tel. : +668-1876-8500

อู ชางพันธ
ซอม เคาะพนสีรถยนต
Add. : 7 ถ.หนองขาม 4 ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 30120
Tel. : +66-44-461-210

อู มนัสการาจ
เคาะ พนสีรถยนต
Add. : 111 หมู 5 ซอยบานคลองบริบูรณ ตําบลหมื่ นไวย 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1955-9787

ขอมูลติดตอ  
944 ถ.สวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160

+662-809-9652

SKBinter@gmail.com

www.skbinter.brandexdirectory.com 

บริษัท สหการคิวบิค อินเตอรเทรด จํากัด

บริการผลิต และจําหนาย
ลายไม   ลายเคฟลารคารบอน
เคลือบลายกราฟฟก อุปกรณประดับยนต

ปยะวัฒนยานยนต 
อูซอมรถยนต 
Add. : 91 ม.1 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หนาไม 
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140
Tel. : +662-979-3958

พรเทพยานยนต บจก. 
รถจักรยานยนต และรถสกูตเตอร 
Add. : 216, 218, 220 ถ.รังสิต-ปทุม ต.ประชาธิปตย 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-567-2994-5

ยานยนตทวีลาภ บจก. 
อุปกรณ และอะไหลรถจักรยานยนต
Add. : 11/27-8 ม.5 ถ.ลําลูกกา-คลอง 2 ต.คูคต 
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-531-7694

นวนครยานยนต บจก. 
รถจักรยานยนต และรถสกูตเตอร 
Add. : 73/172 ม.19 หมูบานไทยธานี ซ.11 ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-7650-1

พี วิน โปรดักส บจก. 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลรถยนต 
Add. : 37 หมู 3 ถนนเลียบคลองแปด ตําบลบึงบอน 
อําเภอหนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี 12170
Tel. : +662-905-5022-3

ธนชัยออโตคาร
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 111/8 หมู 4 ถนนนิพัทธสงเคราะห 1 
ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-1959-3519

สงขลาการาจ
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 457 ถนนไทรบุรี ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-322-620

กาญจนยนต
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 492/4 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-245-279

ชานนทเซอรวิส
เคาะ, พนสีรถยนต
Add. : 1561 ซ.ที่ดินทอง 6 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-759-5478

ส.การชาง
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 119/1 ม.2 ซ.อุดมเดช ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง 
อ.เมือง-สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-1116

หางหุนสวนจํากัด เจ เจ อิเล็คทริค

ขอมูลติดตอ
132/142 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+662-580-2564, +662-955-6074, +662-955-6075

jj_elec@hotmail.com

www.jjelectric.brandexdirectory.com

ซอมแซม l แกปญหา
ระบบแอร และไฟฟา
รถตู   รถบัส   หองเย็น
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จิว ออโต แซจิว หจก.
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 80/19 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-464-1247

สหกิจ อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 21/5-7 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-0840

อูการชางยนตดีเซล
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 526 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-395-4424

อูเน้ียวเจริญยนต
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 143/15 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางพึ่ง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-5829

โรงกลึงปากนํ้าเฮงก่ี
ซอมเครื่ องยนต อุปกรณของเครื่ องยนต
Add. : 106 ถนนสายลวด ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-395-1398

จุติการชาง
ซอมเครื่ องยอม, เครื่ องกรองน้ํา
Add. : 2/33 หมู 3 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-5860

อู ส.สกุลชัยการชาง
ซอมเคาะพนสีรถยนต
Add. : 266 ม.4 ซ.ดานสําโรง 14 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-757-3579

บี-ควิก บจก.
ซอมแซมรถยนต
Add. : 971 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง-
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-380-3237-8

พัฒนายนตการาจ บจก.
ซอมแซมรถยนต
Add. : 2389 ม.3 ซ.ท่ีดินทอง 1 ถ.สุขมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-2958

รวมถาวรขนสง (2002) บจก.
ซอมแซมรถยนต และรถบรรทุก
Add. : 2/4 ม.10 ถ.เทพารักษ กม. 15 ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-2929

หาดใหญสหมอเตอร บจก.
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 456/3 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-244-233

อริยะมอเตอร บจก. สาขานาทวี
ซอมเครื่ องยนต และเคาะพนสีรถยนต
Add. : 182/2 หมู 6 ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 90160
Tel. : +66-74-341-999

ลอยานยนต (บางปู) บจก. 
รถจักรยานยนตและรถสกูตเตอร 
Add. : 555/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง-
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-323-3714

ชานนทเซอรวิส
เคาะ, พนสีรถยนต
Add. : 1561 ซ.ที่ดินทอง 6 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-759-5478

โรงกลึงปากนํ้าเฮงก่ี
ซอมเครื่ องยนต อุปกรณของเครื่ องยนต
Add. : 106 ถนนสายลวด ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-395-1398

จุติการชาง
ซอมเครื่ องยอม, เครื่ องกรองน้ํา
Add. : 2/33 หมู 3 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-5860

อู ส.สกุลชัยการชาง
ซอมเคาะพนสีรถยนต
Add. : 266 ม.4 ซ.ดานสําโรง 14 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-757-3579

ส.การชาง
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 119/1 ม.2 ซ.อุดมเดช ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง 
อ.เมือง-สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-1116

จิว ออโต แซจิว หจก.
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 80/19 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-464-1247

จุติการชาง
ซอมเครื่ องยอม, เครื่ องกรองน้ํา
Add. : 2/33 หมู 3 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-5860

อู ส.สกุลชัยการชาง
ซอมเคาะพนสีรถยนต
Add. : 266 ม.4 ซ.ดานสําโรง 14 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-757-3579

บี-ควิก บจก.
ซอมแซมรถยนต
Add. : 971 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง-
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-380-3237-8

ส.การชาง
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 119/1 ม.2 ซ.อุดมเดช ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง 
อ.เมือง-สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-1116

ณ ปฐมยานยนต บจก. 
รถจักรยานยนต และรถสกูตเตอร 
Add. : 45/10-1 ม.2 ถ.บานแพว-พระประโทน 
ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-845-237

หลียานยนต ลิสซ่ิง บจก. 
รถจักรยานยนต และรถสกูตเตอร 
Add. : 129/126-9 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-4636

บางกอกพัฒนามอเตอร บจก. 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลรถยนต 
Add. : 73 ม.7 ซ.81 ถ.เพชรเกษม ต.สวนหลวง 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-805-9012

สุชาติเจริญยนต 
รถจักรยานยนตและรถสกูตเตอร 
Add. : 814/174 ก ถนนนรสิงห ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-424-807
อูไพศาลยนต
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 2/15 ม.2 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-241-898

Automotive and Auto Parts

จําหนาย เข็มขัดรัดทอ
รัดทอไดหลายขนาด แข็งแรงเปนพิเศษ

บริษัท ออรบิท ฟาสเทนเนอร จํากัด

ขอมูลติดตอ
9 ซอย 13 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+668-1969-9556

info@orbit-clips.com

www.orbit.brandexdirectory.com 
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ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

สมบริการอยุธยา
ซอมรถยนต, ปะยาง, ตั้งศูนยถวงลอ
Add. : 46/6 ม.6 ถ.โรจนะ ต.ไผลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-242-614

บริษัท ปยะพล อยุธยา บจก.
ซอมเครื่ องยนต ชวงลาง และเคาะพนสี
Add. : 189 หมู 5 ถนนเอเซีย ตําบลบานกรด 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-346-111

หจก. อยุธยาแทรกเตอร
ซอมเครื่ องยนต รถตัดหญา รถไถนา
Add. : 63/4 ม.1 ถ.โรจนะ ต.ไผลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-241-194

จ.เจริญชัย ฮอนดาคารส (อยุธยา)
ซอมเครื่ องยนต ชวงลาง และเคาะสี
Add. : 111 ม.7 ถ.เอเซีย ต.บานกรด อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-213-630-7

ซ.แสงมงคลอีซูซุ หจก.
ซอมเครื่ องยนต และชวงลางรถยนต
Add. : 80/1 ม.2 ถ.โรจนะ ต.ไผลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-880-888

โตโยตาประตูนํ้าพระอินทร บจก.
ซอมเครื่ องยนต และชวงลางรถยนต
Add. : 125/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากนอย 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. : +66-35-361-090

โตโยตาอยุธยา บจก.
ซอมรถยนต
Add. : 111 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-334-000

บี-ควิก เซอรวิส บจก.
ซอมรถยนต
Add. : 1/8 ม. 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากนอย 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. : +66-35-353-711

บริดจสโตน เอ.ซี.ที สาขานวนคร
ซอมรถยนต
Add. : 85 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา 
13180
Tel. : +66-35-353-555

ซี เอ วาย มอเตอร บจก.
ซอมรถยนต
Add. : 99/8 หมู 3 ถนนเอเซีย ตําบลบานกรด 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10240
Tel. : +66-35-880-900

อู น.เจริญยนต
ซอมรถยนต
Add. : 6 ม. 3 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
13210
Tel. : +66-35-771-317

อยุธยาแทรกเตอร
ซอมเครื่ องยนต รถตัดหญา รถไถนา
Add. : 63/4 ม.1 ถ.โรจนะ ต.ไผลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-241-194

ผลิต และจําหนาย
อุปกรณ ช้ินสวนยานยนต

บริษัท แอดวานซ ออโตซัพพลาย จํากัด

ขอมูลติดตอ
1361/16 ซ.เพชรเกษม 4 แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กทม. 10600 

+662-465-6453

info@advanceauto.co.th

www.advance.brandexdirectory.com 

ขอมูลติดตอ
125, 7 หมู 10 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

+662-384-1188

Yontwiwat_brake@yahoo.com

www.yontwiwat.brandexdirectory.com

บริษัท ยนตวิวัฒน ผาเบรค จํากัด

จําหนาย ผาเบรค มาตรฐาน
อัด - ยํ้า ผาเบรค

อู ต.เจริญบอด้ีเซอรวิส
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 74/1 ม.4 ซ.บานนา ถ.อุดรธานี-สกลนคร
ต.หนองขอนกวาง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +661-965-2573

อู ท.ไทยศิลป
เคาะพนสีรถยนต
Add. : 379 หมู 4 ซอยบานวาป ถนนมิตรภาพ ตําบลพัน-
ดอน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41370
Tel. : +66-42-331-640

อูชางหน่ึง
เคาะ พนสี และซอมเครื่ องยนต รถ
Add. : 103/1 ม.7 ซ.บานหนองสรางคํา ต.โนนสูง 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
Tel. : +661-954-2008

โรงกลึงมิตรไทย
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 541-542/1 ถ.โพศรี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-252

ประเสริฐการชาง
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 140/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-243-185

จีนเฮง
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 593 ม.15 ซ.บานน้ําฆอง ถ.พิศาลสารกิจ ต.พัน
ดอน อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41370
Tel. : +66-42-331-159

รานพรชัยเฮดเดอร
ซอมเครื่ องยนต
Add. : 23-24 ม.2 ถ.สถลมารค ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-268-583

ศูนยเทคนิค (2006) บจก.
ซอมเครื่ องยนต เคาะพนสีรถยนต
Add. : 39/171 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ 
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-311-134
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ผลิต และจําหนาย “ เคมีคูลล่ิง”
ขจัดตะกรัน ปองกันตะไครน้ํา

บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอรเทรด จํากัด

ขอมูลติดตอ
254/144 ถนนรามคําแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

+662-729-3124-5, +668-1802-1877

pornpen@lspsiam.com

www.LSP.brandexdirectory.com 

เครื่ องสําอางเฟรนซไทย บจก.
ทําเครื่ องสําอาง
Add. : 968 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-234-5021

ฮานิว โคเรีย บจก.
ทําเครื่ องสําอาง
Add. : 1693 ซ.อรุณอมรินทร 53 ถ.อรุณอมรินทร 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel. : +662-116-6378

ชาญกิจเทรดด้ิง บจก.
ทําเครื่ องสําอาง
Add. : 1009 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-314-0416

รวมใจโปรดักส หจก. 
ทําเครื่ องสําอาง
Add. : 28/2 ม.5 ซ.3 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel. : +662-428-7730

นันทวัชร คอสมิค บจก.
ทําเครื่ องสําอาง, ครีม
Add. : 627, 629 ซ.เพชรชายทะเล ถ.บางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-459-1824

เอสพี แอนด ดับบลิว อินดัสเทรียล
ทําเครื่ องสําอาง, ครีมทาผิว, น้ํามันใสผม 
Add. : 462-462/2 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-742-5551-4

คูลา โฮลติ้ง บจก.
ทําเครื่ องสําอาง, แปงฝุน, แปงน้ํา 
Add. : 47 ซอยสาธุประดิษฐ 6 แขวงทุงวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-5696-9

ไทย-มีโก บจก.
ทําเครื่ องสําอาง ภาชนะบรรจุพลาสติก
Add. : 2 ซอยทาขาม 5 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-6901-8

ไฉยงอุตสาหกรรม บจก.
ผสมปุยเคมี
Add. : 120 หมู 9 ถนนเหลานาดี ตําบลบานเปด 
อําเภอเมือง-ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-222-823

รวมเกษตรชุมแพ หจก. 
วัตถุเคมีเกษตรกรรม 
Add. : 2249-50 ถ.ราษฎรบํารุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแกน 40130
Tel. : +66-43-311-134

ไทยออยล บจก. (มหาชน)
กลั่นน้ํามันปโตรเลียม 
Add. : 42/1 ม.1 ซ.อาวอุดม ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-351-555

เอสโซ (ประเทศไทย) บจก. (มหาชน)
กลั่นน้ํามัน ทําผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม
Add. : 118 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 7 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-408-000

ไทยลูบเบส บจก.(มหาชน)
กลั่นน้ํามันหลอลื่ นพื้นฐาน
Add. : 163/19 ม.7 ถ.อาวอุดม ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-359-400

สเปเช่ียลต้ี เนเชอรัล โปรดักส บจก.
เคมีภัณฑสวนประกอบเครื่ องสําอางค
Add. : 700/364 หมู 6 ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง-
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-458-698-9

ซิกา(ประเทศไทย) บจก.
เคมีภัณฑสําหรับงานกอสราง
Add. : 700/37 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-214-270-85

เอสโซ (ประเทศไทย) บจก. (มหาชน)
กลั่นน้ํามัน ทําผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม
Add. : 118 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 7 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-408-000

อุตสาหกรรมใบยาสูบไทย บจก.
บมใบยาสูบ
Add. : 130 หมู 5 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลเขื่ อนผาก
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 50190
Tel. : +66 889067

แกสซัพพลายส บจก.
บรรจุกาซหุงตม
Add. : 244/1 ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-234-538

หนองหอยปโตรเลียม
แบงบรรจุกาซ เพื่ อใชในการหุงตม
Add. : 71/1 ม.1 ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม 
50180
Tel. : +66-53-465-632

สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส 
แบงบรรจุ LPG โดยไมผลิต ขัดพนถัง
Add. : 81 หมู 1 ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +668-9927-2853

โรงงานบรรจุสยามแกส สาขาฝาง
แบงบรรจุกาซหุงตม
Add. : 33 หมู 12 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลสันทราย 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +661-961-6379

ตะวันอินดัสเตรียลแกส หจก.
แบงบรรจุกาซออกซิเจน
Add. : 8/8 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +668-6300-9525

สีมารวมกาซ แอนด คัทติ้ง บจก.
แบงบรรจุกาซออกซิเจน
Add. : 111 ม.4 ถ.เพชรมาตุคลา ต.พะเนา อ.เมือง-
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-342-548

เบสทฟด ที.ซี.บจก.
ผลิต สง และจําหนายกาซชีวภาพ
Add. : 64 ม.13 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองหัวแรต 
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410
Tel. : +66-44-493-333

ซี.เอ็น.เอส. อินดัสเตรียลแกส บจก.
แบงบรรจุกาซ อารกอน ไนโตรเจน
Add. : 100/28 ม.1 ซ.ทรัพยทวีแยก 1 ถ.ปทุมธานี-
สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
Tel. : +662-977-2459

รัชกิจโอฬาร ออกซิเยน หจก. 
แบงบรรจุกาซออกซิเจน
Add. : 27/2 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-516-8251

สามโคกออกซิเยน
แบงบรรจุกาซออกซิเจน
Add. : 235/4 ม.9 ซ.สุขาภิบาล 2 ถ.ปทุมธานี-เสนา 
ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
Tel. : +662-977-3232

โรงงานเคมีองคการเภสัชกรรม
ผลิตเคมีภัณฑใชในงานเภสัชกรรม
Add. : 138 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสน่ัน 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel. : +662-523-8118

Chemical Industry
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

เฮอรริเคน คอรปอเรช่ัน บจก.
ผลิตเคมีภัณฑใชในระบบบําบัดน้ําเสีย 
Add. : 55/7 หมู 4 ซอยโครงการบ๊ิกเกอรแลนด ตําบลบึง-
คําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-159-9844

โควิก เคทท บจก.
ผลิตเครื่ องสําอาง
Add. : 9/30 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10330
Tel. : +662-902-2880

หาดใหญออกซิเยน บจก.
บรรจุกาซออกซิเยน และกาซอารกอน
Add. : 366 ม.4 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-232-528

สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส
แบงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
Add. : 24/2 ม.7 ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
90000
Tel. : +66-74-438-458

ไอกะ หาดใหญ บจก.
ผลิตเคมีภัณฑ (FORMALDEHYDE)
Add. : 417/112-113 หมู 1 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะ
ตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90230
Tel. : +66-74-291-572

ไมลอทท แลบบอราทอรีส บจก.
ทําเครื่ องสําอาง เครื่ องเสริมความงาม 
Add. : 84/55 ม.11 ซ.ธนสิทธ์ิ ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-1178-81

เบรนนแท็ก อินกรีเดียนส บจก.
แบงบรรจุแกสทําความเย็น เคมีภัณฑ
Add. : 89 ม.15 ถ.วัดกิ่งแกว ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-689-5999

ใตเซงซัน หจก. 
แบงบรรจุเคมีภัณฑ
Add. : 76 ม.5 ซ.สุขสวัสด์ิ 45 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-464-3934-5

คลังสินคาเคมี บจก.
แบงบรรจุเคมีภัณฑ
Add. : 90 ม.7 ซ.บางยอ ถ.เพรชหึงส ต.บางยอ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-461-0005

โมเดอนเคมีเคิล บจก.
แบงบรรจุเคมีภัณฑ (Hydrocarbon)
Add. : 414, 412 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-715-0897-9

บี เอส อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
แบงบรรจุเคมีภัณฑ (โซดาไฟ, กรดเกลือ)
Add. : 650 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-323-2965-7

ไมลอทท แลบบอราทอรีส บจก.
ทําเครื่ องสําอาง เครื่ องเสริมความงาม 
Add. : 84/55 ม.11 ซ.ธนสิทธ์ิ ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-1178-81

เบรนนแท็ก อินกรีเดียนส บจก.
แบงบรรจุแกสทําความเย็น เคมีภัณฑ
Add. : 89 ม.15 ถ.วัดกิ่งแกว ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-689-5999

ใตเซงซัน หจก. 
แบงบรรจุเคมีภัณฑ
Add. : 76 ม.5 ซ.สุขสวัสด์ิ 45 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-464-3934-5

ศิริภรณเคมี หจก. 
วัตถุเคมีเกษตรกรรม 
Add. : 196 หมู 1 ถนนพระประโทน-บานแพว ตําบล
บานแพว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
Tel. : +66-34-480-957

ปุยเอเชีย บจก.
แบงบรรจุ และผสมปุยอินทรีย
Add. : 9/2 หมู 4  ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
Tel. : +66-35-343-333

ราน นิวัฒนการเกษตร 
วัตถุเคมีเกษตรกรรม 
Add. : 16/1 หมู 2 ถนนเจริญเมือง ตําบลวังสามหมอ 
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
Tel. : +66-42-387-684

เอสที เคมิคอล 
ขายสง และผูผลิตเคมีภัณฑ 
Add. : 969/12 ถนนรอบเมือง ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-520

เคมล้ิงค ซัพพลาย หจก. 
ขายสง และผูผลิตเคมีภัณฑ 
Add. : 118-22 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-246-708

แสงศิริอุบลเคมีเกษตร หจก. 
วัตถุเคมีเกษตรกรรม 
Add. : 447/1 ถนนสถลมารค ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-321-775

ตวงสินเกษตรภัณฑ หจก. 
วัตถุเคมีเกษตรกรรม 
Add. : 117 ถนนปทุมเทพภักดี ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-266-471

อุบลกิมบวนเซง หจก. 
ขายปลีกปุย 
Add. : 73, 75 ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-265-536-7

ไทยลูบเบส บจก.(มหาชน)
กลั่นนํ้ามันหลอลื่ นพื้นฐาน
Add. : 163/19 ม.7 ถ.อาวอุดม ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-359-400

สเปเช่ียลต้ี เนเชอรัล โปรดักส บจก.
เคมีภัณฑสวนประกอบเครื่ องสําอางค
Add. : 700/364 หมู 6 ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง-
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-458-698-9

ซิกา(ประเทศไทย) บจก.
เคมีภัณฑสําหรับงานกอสราง
Add. : 700/37 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-214-270-85

คูลา โฮลติ้ง บจก.
ทําเครื่ องสําอาง, แปงฝุน, แปงน้ํา 
Add. : 47 ซอยสาธุประดิษฐ 6 แขวงทุงวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-5696-9

ราน ส.นิมิต ออกซิเจน

ขอมูลติดตอ  
60/31-32 หมู2 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 12110

+662-075-8953, +668-1819-7196

patthawan.nhupan030@gmail.com

www.s.sn-oxygen.brandexdirectory.com 

จําหนายแกส
ออกซิเจน  ไนโตรเจน  ฮีเลี่ยม
บริการเปลี่ยนถังแกส หัววาลว







76 LISTING HIGHLIGHT 



CONTACT US : +662 398 9377-8SPEC I F I CAT ION

 Polyethylene Base

  Finite Element

Body: UPVC
Seat seal: EPDM
Gate: UPVC

Bolt cap: UPVC
Body: UPVC
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สหไพบูลย คาวัสดุกอสราง จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอ เสา
Add. : 648/30 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-424-0730

ผลิตภัณฑคอนกรีตชูสินกอสราง 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต, ทอคอนกรีต
Add. : 319/1 หมู 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-521-0481

วิน คอนกรีต โปรดักส จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเชน พื้นสําเร็จรูป
Add. : 88 หมู 9 ถนนหลวงแพง แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร10520
Tel. : +662-738-0124-7

พัฒนผลิตภัณฑคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเชน พื้นสําเร็จรูป
Add. : 31 หมู 12 ถนนบางบอน 5 แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-42+662-213

สหกิตต คอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเชน เสาเข็ม 
Add. : หมู 1 ถนนหทัยราษฎร แขวงบางชัน เขตคลอง-
สามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-012-1150

พีระมิดคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเชน เสา คาน
Add. : 184 ถนนสุวินทวงศ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-540-7917-8

ทาพระคาอุปกรณกอสราง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเชน เสาคอนกรีต 
Add. : 13/7 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-467-2613

อึ้งเอ่ียมฮง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเชน อิฐ ทอกลม 
Add. : 57 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-437-7454

ชูสินคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเชน ทอคอนกรีต
Add. : 319 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-521-0481

นครหลวงวัสดุภัณฑ จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเชน แอสฟสต
Add. : 228 ก. หมู 9 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-523-6230

ซีคอน จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
Add. : 36 ซอยออนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-320-0977

สินธุโปรดักส จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป
Add. : 59 หมู 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-517-5167

บริษัท อัลติมัสซ จํากัด

ขอมูลติดตอ
557/15 ซอยลาดพราว 64 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  

 กรุงเทพมหานคร 10310

+662-539-7555, +669-2889-5500

info@ultimus.co.th

www.ultimus.brandexdirectory.com

นําเขา และจําหนาย “รถมัลติวัน ”
รถแทรคเตอรอเนกประสงค l รถมินิโหลดเดอรคุณภาพ 

ดีแทค จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปตาง ๆ
Add. : 118 หมู 13 ซอยคันนายาว ถนนรามอินทรา กม.8 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-510-9704

สุวรรณภูมิเครื่ องเรือนไทย
เลื่ อย ไส ซอย เซาะรอง หรือแปรรูปไม
Add. : 117/13 ม.1 ซ.หมอจุล ถ.รมเกลา 1 แขวงคลอง-
สองตนนุน เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel. : +662-737-8990

ไรทแมน
วงกบขอบประตู-หนาตาง
Add. : 47 หมู 8 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-4500
วูดแอนดคัลเลอรเดคคอรปอเรช่ัน
เลื่ อยซอย ไส วงกบ
Add. : 123/5 ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-749-0281

วีเอส.แอร-ซีแพ็คก้ิง เซอรวิส 
เลื่ อยซอยไม
Add. : 123/4 ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-737-5955

ชิดอุตสาหกรรมไม จํากัด
เลื่ อยไม อบ และอัดน้ํายาไม
Add. : 44/45 หมู 4 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-6228

ดาวคะนองเหล็กกลา หจก. 
ตัด และพับเหล็กเปนโครงหลังคา, รางน้ํา
Add. : 484/24 หมู 12 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-468-6611

แสงชัย
ทําเครื่ องใช ประตู หนาตาง จากโลหะ
Add. : 25/27 หมู 10 ถนนรามคําแหง แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-517-1424

ไทยดํารงค
ทําบานประตู หนาตาง และวงกบไม
Add. : 75/13-14-15 ม.9 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-454-1455

ไทยฮ่ัวเส็ง หจก.
ทําบานประตู หนาตางไม
Add. : 15-17-19-21-23 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-1108

ก.การชาง
ทําบานประตู หนาตางเหล็กดัด
Add. : 17/2+662-1 ม.11 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230
Tel. : +662-579-1003

เอนกประสงคการชาง
ทําบานประตู, หนาตางดวยไม
Add. : 81/7 ม.4 ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กทม. 10170
Tel. : +668-1632-5448

เจริญพานิชย
ทําบานประตู และหนาตางไม
Add. : 25/25 หมู 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-420-1029

รัชดาอัลลอย
ทําบานประตูโลหะ
Add. : 627, 629 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-945-4578-9

บริษัท โรยัล เฟรม จํากัด
ทําบานประตู-หนาตาง กรอบรูปจากไม
Add. : 2242, 2244 ม.10 ซ.ลาดพราว 101 
ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม. 10240
Tel. : +662-377-7088

สยามการชาง
ทําบานประตู-หนาตาง และวงกบไม
Add. : 12/5 หมู 6 ถนนเชื่ อมสัมพันธ แขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-543-1611

Construction and Utilities Contractors
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หางหุนสวนจํากัด อรุณเซอรวิส แอนด ซัพพลาย

ขอมูลติดตอ  
14/15-18 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร         

   10250

+662-398-9377-78, +668-5959-9960

Arunservice@hotmail.com

www.arunservice.brandexdirectory.com

จําหนาย ทอ  วาลว  ถังน้ํา
ถังบําบัดน้ําเสีย, ถังดักไขมัน, ถังน้ําไฟเบอรกลาส

กิจไพศาลการชาง จํากัด
ทําบานพับดวยเหล็ก
Add. : 2 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-510-9223

ชัยณรงคอุตสาหกรรม หจก.
บานไมน็อคดาวน และทําเครื่ องเรือน
Add. : 9 หมู 4 ซอยออนนุช ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-321-3800

พจนพรชัย เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
ทําประตู หนาตาง จากเหล็กดัด
Add. : 8 ซ.เฉลิมพระเกียรติร.9 48 แยก 17 
ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-328-0304

คณะบุคคล ฮั่วฮง(2005)
ทําประตู หนาตางไม
Add. : 363/10-11 ถ.จักรพรรดิพงษ แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
Tel. : +662-224-5962 

ไทยนิยม
ทําประตูไม หนาตางไม และวงกบ
Add. : 6 ถนนเทอดไท แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-467-2967 

รานกิจม่ันคง
ทําประตู-หนางตางเหล็กดัด
Add. : 157 ซอยจุฬา 5 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-216-8138 

พ. รุงเรืองการชาง
ทําประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 1148 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-277-1584 

เมอรแคนสตีล หางหุนสวนจํากัด
ทําประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 38/2 หมู 12 ซอยมหาดไทย ถนนสุขุมวิท 103 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-337-5936-7

วอเตอร เซ็นเตอร เวิรคชอป
ประตูหนาตางเหล็ก ตัด, พับ มวนโลหะ
Add. : 15 ซ.เสรีไทย 77 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กทม. 10230
Tel. : +662--517-6765 

จูเพียงเซ็ม
ทําประตูเหล็ก และหนาตางเหล็ก
Add. : 14 ซอยอิสรภาพ 24 แขวงวัดกัลยาณ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-466-5440

บริษัท อาร.เอส.ซัตเตอร จํากัด
ประตูเหล็กมวน, อุปกรณช้ินสวนประตู
Add. : 664 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-3333 

รานวรพจนการชาง
ทําบานประตูหนาตางไม
Add. : 1698-1700 หมู 11 ถนนลาดพราว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-514-2526

โรงขายไมยูไถ
ทําบานประตูหนาตางไม และวงกบไม
Add. : 54-56 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-0451

ฮงไทย
ทําบานประตูหนาตางไมและวงกบ
Add. : 606-608 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-465-4561

วินัยเจริญการชาง
ทําบานประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 13 ถนนมิตรพันธ แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-5233

ต.ธนาชัยกิจ หางหุนสวนจํากัด 
ทําบานประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 319 ถนนบํารุงเมือง แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-0622

รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

บี.ที.เอนจิเนียร่ิง จํากัด
ทําบานพับตางๆ
Add. : 116 ซ.สาธุประดิษฐ 58 แยก 4 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel. : +662-294-0160

กิจไพศาลการชาง จํากัด
ทําบานพับดวยเหล็ก
Add. : 2 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-510-9223

รุงภพกิจ
ทําบานพับทองเหลือง ลวดผามาน
Add. : 46/44 ซ.ศรีนวล (เพชรเกษม 6) ถ.เพชรเกษม 
แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กทม. 10600
Tel. : +662-466-9396

ไวทโกโก
ทําบานพับ และกลอนประตูหนาตาง
Add. : 597/30-31-32 ซ.ประดู 1 ถ.จันทน 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel. : +662-289-2131

ชัยณรงคอุตสาหกรรม 
ทําประดิษฐกรรมจากไม บานสําเร็จรูป
Add. : 9 หมู 4 ซอยออนนุช ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-321-3800

รุงศิลปโลหะกิจ
ทําประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 14 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-328-152+662-

แสงเจริญผาใบ
ทําประตู - หนาตาง เหล็กดัด
Add. : 205 ซ.ปากซอยวิจิตรชัย ถ.ประชาราษฏรบําเพ็ญ 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-691-0870-1

พจนพรชัย เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
ทําประตู หนาตาง จากเหล็กดัด
Add. : 8 ซ.เฉลิมพระเกียรติร.9 48 แยก 17 
ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-328-0304

เกโลหะการ
ทําประตู หนาตาง ลูกกรง มุงลวด
Add. : 262/18, 262/86-87 ถนนจรัญสนิทวงศ 
แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-424-5553

พรชัยการชาง
ทําประตู หนาตาง และวงกบไม
Add. : 954 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-0625

ศรีโลหะกิจการชาง
ทําประตู หนาตางเหล็ก
Add. : 10/43 ซ.กิ่งเพชร ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel. : +662-281-1816

ประจวบโลหะกิจ
ทําประตู หนาตางเหล็ก
Add. : 6/222-223 ม. 5 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
Tel. : +662-521-5416
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คุณ ธนาดล เตชชินสิริ
Tanadol Techachinsiri

กรรมการผูจัดการ / Managing Director
หางหุนสวนจํากัด อรุณเซอรวิส แอนด ซัพพลาย

ARUNSERVICE
AND SUPPLY 

CONSTRUCTION AND UTILITIES CONTRACTORS CEO  V I S I ON 

ถังเก็บนํ้า ตราเพชร รุน DMCB มีคุณสมบัติพิเศษ 
(Features) ผลติดวยสเตนเลสเกรด 18-8 ( AISI 304) 
คุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยใน
การใชงาน ขาแทงคน้ําและฝาแทงคน้ํา แข็งแรง 
ทนทาน ไมเกิดสนิม ความหนาของเนื้อสเตนเลส 0.6 
มม.( รุน DMCB เทานั้น) มีขนาดใหความจุใหเลือก
ตั้งแต 250 - 2000 ลิตร ทุกรุนไดรับการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 989-2533) พรอมรับ
ประกันคุณภาพนานถึง 5 ป

บริการ รวดเร็ว ราคายอมเยาว
ใหความซื่ อสัตยกับลูกคา

80 CEO
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CONSTRUCTION AND UTILITIES CONTRACTORSPRODUCT  H I L I GHT 

ถังเก็บน้ํา ตราเพชร รุน DMCB มีคุณสมบัติพิเศษ (Features)
ผลติดวยสเตนเลสเกรด 18-8 ( AISI 304) คณุภาพสูง มคีวามแขง็แรง ทนทาน 
และปลอดภัยในการใชงาน ขาแทงคน้ํา และฝาแทงคน้ํา แข็งแรง ทนทาน 
ไมเกิดสนิม ความหนาของเนื้อสเตนเลส 0.6 มม.( รุน DMCB เทานั้น) 
มีขนาดใหความจุใหเลือกตั้งแต 250-2,000 ลิตร ทุกรุนไดรับการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 989-2533) พรอมรับประกันคุณภาพนาน
ถึง 5 ป

The water tank is produced by stainless steel grade 18.8 (AISI 304)
with high quality, durable, and safe to use. Legs tank and plastic 
water tank cover are durable and rustproof. The thickness of 
stainless steel is 0.6 mm. (only DMCB model). There are various 
sizes available to choose from 250 to 2000 liters. All models are 
certified by industry standard (TIS 989-2533), and also provide 
5 year quality guarantee. 

คุณภาพสูง มีความแข็งแรง 
ทนทาน และปลอดภัยในการใชงาน 

ถังเก็บนํ้า ตราเพชร
รุน DMCB

STAINLESS STEEL WATER TANK

“

“DIAMOND BRAND
DMCB MODEL

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.arunservice.brandexdirectory.com
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บริษัท ไอโซ พาแนล จํากัด

ขอมูลติดตอ
82 หมู 6 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

+668-9411-6360, +668-1450-7764

lookbas_nattawut@hotmail.com

www.isopanel.brandexdirectory.com

จําหนาย และติดตั้ง
“ แผนฉนวนกันความรอน ”
จําหนายอุปกรณสําหรับหองเย็น

ย่ิงเจริญใชเฮง หางหุนสวนจํากัด 
ทําประตู หนาตางเหล็กดัด
Add. : 1723/1-2 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-286-7714

ช.การชาง
ทําประตู หนาตางเหล็กดัด
Add. : 1573 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-862-6458

ชุงเส็งการชาง
ทําประตู หนาตางเหล็กดัด
Add. : 501/11-12 ม.12 ซ.สุขสวัสด์ิ 4 ถ.สุขสวัสด์ิ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-468-2437

รานฮ้ัวเจริญ
ทําประตู หนาตางเหล็กดัด
Add. : 136/2+662-1 ซ.ทนุรัตน 4 ถ.จันทน แขวงทุงวัด
ดอน เขตสาทร กทม. 10120
Tel. : +662-286-9818

รานล้ิมกีหลี
ทําประตู หนาตางเหล็กดัด
Add. : 1163 ซ.สุขุมวิท 71 ถ.สุขุมวิท แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel. : +662-318-1895

การชางบริการ
ทําประตู หนาตางเหล็กดัด
Add. : 50/248-249 ซ.ลาดพราว 52 ถ.ลาดพราว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : +662-538-1815

ศรีจิตการชาง
ทําประตู หนาตางเหล็กดัดและมุงลวด
Add. : 216/11-12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-279-6903

พีเอเอส คลาสสิค สตีล จํากัด
ทําประตู หนาตาง และชิ้นสวนเหล็กดัด
Add. : 251/8 ซอยรามคําแหง 113 ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-735-2152

ส.เจริญการชาง
ทําประตู หนาตาง เหล็กดัด
Add. : 61/279 หมู 7 ซอยคูบอน 36 ถนนคูบอน 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-943-3605

ไพโรจนโลหะกิจ
ทําประตูหนางตางเหล็กดัด
Add. : 227/9-10 ซอยประสานสารบรรณ ถนนดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-246-3375

บี.กริม.เอ็มบีเอ็ม เมทัลเวิรคส จํากัด
ทําบาน ผนัง ดวยกระจกโครงอลูมิเนียม
Add. : 59 หมู 14 ถนนสุวินทวงศ แขวงกระทุมราย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-252-4081

เรียนไท
ทําประตูหนาตาง และวงกบดวยไม
Add. : 96 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร เขต
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-1489

ศรีโลหะกิจการชาง
ทําประตูหนาตาง เหล็กดัด
Add. : 10/43 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-215-6820

ก้ิมเซง
ทําประตู-หนาตางไม
Add. : 1108/1-2 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-511-2666

ทงเฮงฮวด
ทําประตูหนาตาง และวงกบไม
Add. : 556/2-3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-1700

จ๋ิวก่ี และบุตร
ทําประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 47/6-8 ซอยวัดดวงแข ถนนเจริญเมือง 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-214-5096

เค บี ยูเนียน
ทําประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 144/1-2 ถนนดํารงรักษ แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-281-0673

เทพไทการชาง
ทําประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 567 ซ.บานบาตร ถ.บํารุงเมือง แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
Tel. : +662-282-0529

กิตติการชาง
ทําประตูหนาตางเหล็ก
Add. : 898/53-54 ซอยวชิรธรรมสาธิต ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-396-0657
อิฐบลอคเชวงโชติ
คอนกรีตบลอค เสาและทอ
Add. : 153 หมู 13 ถนนชุมแพ-สีชมพู ตําบลหนองไผ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +66-43-311-049

พราน เฟรช จํากัด (สาขาขอนแกน)
คัดขนาด ตัดแตง บรรจุพืชผักผลไม
Add. : 348 หมู 2 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานทุม 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 12120
Tel. : +66-43-255-139

ศรีเจริญกรวดทราย
คัดแยกกรวดทราย
Add. : 88 หมู 4 ถนนนํ้าพอง-กระนวน ตําบลทรายมูล 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 40140
Tel. : +668-1320-1185

ป.รุงเรืองคอนกรีต หจก. 
ทําคอนกรีตบลอก ผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 269 หมู 13 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-222-675

พิชัยวัสดุกอสราง หจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 223 หมู 6 ถนนตอเติมตระกูล ตําบลทาพระ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40260
Tel. : +66-43-261-153

สุมคาไม หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คาไม
Add. : 190 หมู 4 ถนนมะลิวัลย ตําบลโนนหัน 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40290
Tel. : +66-43-391-065

ศรีชัย คอนกรีต โปรดักส หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 432 หมู 7 ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +668-1420-0771

สหกรณการเกษตรแวงนอย จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 169 ถนนเมืองพล-แวงนอยตําบลแวงนอย 
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 40230
Tel. : +66-43-499-012

นํ้าพองวัสดุคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เสาเข็ม พื้น
Add. : 64 หมู 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลมวงหวาน 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 40310
Tel. : +66-43-416-0114

Construction and Utilities Contractors
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

ขอมูลติดตอ  
22/6 หมู 20 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

+662-529-1124, +662-529-1125

keamatrixonline@hotmail.com

www.keamatrix.brandexdirectory.com 

บริษัท คี เมทริคซ จํากัด

ติดตั้งระบบพื้น อีพ็อกซี่  พียู 
กันรั่ว กันซึม กันสนิม

ด.เจริญเสาปูน
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต บล็อก เสา ทอ
Add. : 1596 หมู 7 ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 40210
Tel. : +668-1050-3611

เมืองแพคาวัสดุ
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน เสา ทอ
Add. : 44/1-2 หมู 10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตําบลไชยสอ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +66-43-311-775

สินรุงโรจนวัสดุกอสราง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน เสา ทอ
Add. : 199 หมู 9 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแกน 40320
Tel. : +668-1717-5409

ขอนแกนศิรินันตวัสดุภัณฑ จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน บล็อค 
Add. : 419 หมู 4 ตําบลบานทุม อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-382-599-60

เอส-คอนมิตรภาพ จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน แผนพื้น
Add. : 436 หมู 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-261-393

กิตติชัยวัสดุกอสราง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอก 
Add. : 242 หมู 11 ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน 40280
Tel. : +668-4601-8004

ไทยปรีดาคอนกรีต หจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตอัดแรง
Add. : 446 หมู 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-223-981

เมืองเอก คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 424 หมู 1 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร-กาฬสินธุ ตําบล
ศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-393-220

ชอบปญญาคอนกรีต หจก.
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 26745 หมู 14 ถนนบานทุม-มัญจาคีรี 
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 40160
Tel. : +668-1070-4603

แกนนคร พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 3888 หมู 6 ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-234-968

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอุบลรัตน
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 260 หมู 6 ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน 10800
Tel. : +668-1879-3806

ศรีชัย คอนกรีต โปรดักส หจก.
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 432 หมู 7 ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +66-43-923-001

ผลิตภัณฑ และวัตถุกอสราง บจ.
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 1277, 2558, 8678 หมู 1 ถนนมิตรภาพ 
ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 10800
Tel. : +662-555-5555

ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ หจก.
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 146 หมู 4 ถนนแจงสนิท ตําบลหัวหนอง อําเภอ
บานไผ จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +66-43-21+662-15

สวรรคสงมาเกิด คอนกรีต
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 329 หมู 4 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ตําบลแวงนอย 
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 40230
Tel. : +668-1946-3462

รานนิยมไทยคอนกรีต
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 161 หมู 11 ถนนภูเวียงกุดฉิม ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 40150
Tel. : +668-6634-6404

ภูเวียงคอนกรีต หจก. 
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 192 หมู 6 ถนนหนองเรือ-ภูเวียง ตําบลสงเปอย 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 40150
Tel. : +66-43-291-027-8

ชอบปญญาวัสดุกอสราง
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 178 หมู 2 ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธ์ิ ไชย 
จังหวัดขอนแกน 40160
Tel. : +668-1070-4603

เอ่ียมเส็ง คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตอิฐบล็อค
Add. : หมู 10 ซอยบานหนองหวา ตําบลหนองเสาเลา 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +669-4159-2456

แกนนครคอนกรีต หจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอค 
Add. : 456 ม.6 ซ.แกวไกร ถ.มะลิวัลย 
ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-241-992

เหรียญไทยกรุป จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน เสาเข็ม 
Add. : 490 หมู 6 ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +669-1515-5469

5 ส. กอสราง บจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 148/20 หมู 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-225-022

ก. เครือฟารุงเรือง วัสดุกอสราง
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 95/1 หมู 7 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +668-3419-3040

เกษตรผลวัสดุกอสราง บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 135/1-4 หมู 16 ถนนแจงสนิท ตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +66-43-272-586

โกมลราชากอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 648/2-4 ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 30000
Tel. : +66-43-272-493

ขจรเกียรติวัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 149/50 ถนนมลิวรรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-244-066

ขอนแกนปรีชากอสราง (1985) หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 87/86-8 ถนนอํามาตย ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-241-401-3

ขอนแกนวัสดุกอสราง หจก.
อุปกรณ และเครื่ องใชกอสราง
Add. : 492-4 ถนนหนาเมือง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-221-216
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Epoxy self-leveling 2colors

Epoxy self-leveling
with colors flake

Epoxy self-leveling
with safety line

black yellow safety signEpoxy self-leveling

Epoxy floor coating
with safety line

Epoxy anti-slip
front of sorting area

Epoxy anti-slip

Epoxy coating with
strip for anti-slip coating

Anti-slip + safety sign
coating for slope path

KEA Sport Coating

Epoxy floor coating Epoxy non-slip
on checker plate

Epoxy anti-slip
floor clean room

Polyurethane pipes coating
(uv-protection)

Polyurethane floor

USS
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ผูเชี่ยวชาญดาน “ เครื6องจักร
และอุปกรณงานกระจก ”

บริษัท ฮาวกลาสเทค จํากัด

ขอมูลติดตอ  
633 ม.3 ถ.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

+662-753-1808

howglass_2013@hotmail.co.th

www.howglass.brandexdirectory.com

เมืองชลคาไม หางหุนสวนจํากัด 
ทําวงกบประตู หนาตาง ไส เซาะรอง
Add. : 131 หมู 1 ถนนสุขประยูร ตําบลดอนหัวฬอ 
อําเภอเมือง-ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-441-258

สหชัย
ทําวงกบ ประตู หนาตางไม
Add. : 267 ถนนศรีจารุสัมพันธ ตําบลพนัสนิคม 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-461-112

โชคดีคาไม
ทําวงกบประตู หนาตาง ไมคิ้ว-บัว
Add. : 5/2 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-421-902

พรสิริคาไม
ทําวงกบประตูหนาตางจากไม
Add. : 44/1 หมู 1 ตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-741-242

เมืองชลคาไม หจก. 
ทําวงกบประตู หนาตางไม
Add. : 51/1 หมู 12 ถนนสุขประยูร ตําบลนาปา อําเภอ
เมือง-ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-214-149

ศรีวิวัฒนการชาง
ทําวงกบประตู หนาตาง เครื่ องเรือนไม
Add. : 43/3 หมู 7 ถนนสุขประยูร ตําบลวัดโบสถ อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-473-410

บอทองคาไม
ทําวงกบประตูหนาตางจากไม
Add. : 303 หมู 1 ถนนบอทอง-หนองเสม็ด ตําบลบอ
ทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel. : +66-38-211-044

เบญจพรรณพานิช
ทําวงกบ-ประตูหนาตางจากไม
Add. : 110/6-7 หมู 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยกะป 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-376-292

ขอนแกนโฮม อินทีเรีย บจก.
รับเหมากอสราง งานตกแตง
Add. : 11-13 ถนนประชาสําราญ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-228-722

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บานบึง
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 88/8 หมู 2 ถนนบานบึง-แกลง ตําบลหนองชาก 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-398-123

บานบึงวัตถุกอสราง จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 11/2 หมู 2 ตําบลหนองเสือชาง อําเภอ
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี 20190
Tel. : +66-38-3981-23

เบทเทอร คอนกรีต โปรดักซ จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 70/17 หมู 4 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-234-277

คิวมิกซซัพพลาย จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 4494 ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +662-728-8800

เอส-คอน คอนกรีต จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มอัดแรง
Add. : 100/17 ม.12 ต.ลหนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-255-283

ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 86/8 ม.3 ถ.สาย 36 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230
Tel. : +66-38-760-954

เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตบล็อก
Add. : 555/10 หมู 10 ถนนสาย 331 ตําบลหนองอิรุณ 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +66-38-160-888

เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 84/2 หมู 12 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-291-199

เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 118/1 หมู 6 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-160-888

เค.ซี.แอล.ผลิตภัณฑคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอ พื้น
Add. : 235/1 หมู 6 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-338-398

อีสเทิน แมททีเรียล แอนด คอนกรีต
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 101 หมู 3 ถนนสาย 331 (นครราชสีมา-สัตหีบ) 
ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +661-321-0534

นิวคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตอัดแรง
Add. : 73/1 หมู 11 ถนนสุขประยูร ตําบลนาปา อําเภอ
เมือง-ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-213-808

เอส.ที.ซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต หลอเสาเข็ม
Add. : 52 หมู 12 ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-429-352

เอ็น.อี.ซี.คอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คานตัวที เสารั้ว
Add. : 101/10 หมู 11 ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-392-920-5

เอ็น.อี.ซี พัทยา จํากัด
ทําแผนพื้นคอนกรีต
Add. : 19/1 หมู 11 ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-231-387

เอส.ที.ซี.คอนกรีตโปรดักท จํากัด
ทําแผนพื้นคอนกรีตอัดแรง
Add. : 16/34 หมู 6 ซอยเอส.ที.ซี. ถนนสุขุมวิท ตําบล
นาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-423-115-6

บูลซัลเวีย จํากัด
ทําวงกบ บานประตู หนาตาง จากไม 
Add. : 261/19 หมู 10 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-1865-8187

บายพาสคาไม หจก. 
ทําวงกบ ประตู หนาตาง
Add. : 80 หมู 10 ถนนบายพาส ตําบลนาปา 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-213-838

วิช่ัน กลาส แอนด ดอร อินดัสเทรียล
ทําวงกบประตู หนาตาง
Add. : 17/1 ม.16 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.หนองเหียง 
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
Tel. : +668-1377-0177

Construction and Utilities Contractors
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

บริษัท เอ เอส ซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอรวิส จํากัด

ขอมูลติดตอ
2/1 ซ.คูบอน 25 แยก 4 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230

+662-949-4590, +668-9202-5257

info9asc@gmail.com

www.ascengineer.brandexdirectory.com

บริการ  ตัด l เจาะ l ซอม
รื้อถอนคอนกรีต
ดวยเครื6องเจาะหัวเพชร คอริ่ง   

ช. โชคชัยการชาง
ทําวงกบประตู หนาตาง เครื่ องเรือนไม
Add. : 23/5-6 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-423-540

ไทยโทมาโด จํากัด
ทําสวนประกอบของอาคารจากโลหะ 
Add. : 620/4 หมู 5 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-312-119

กิจเจริญคอนสตรัคช่ัน เอ็นเตอรไพรส
ทําสวนประกอบโครงสรางอาคาร
Add. : หมู 7 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-066-027-8

แฮนซ สตีล จํากัด
ทําสวนประกอบสําหรับกอสรางอาคาร
Add. : 137/5 หมู 8 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 10260
Tel. : +668-1841-2110

แอรโรว ซินดิเคท จํากัด(มหาชน)
ทําสวนประกอบสําหรับกอสรางอาคาร
Add. : 31 หมู 1 ถนนบานเกา-พานทอง ตําบลพานทอง 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-740-371

พี.เอส.ดี.คอนกรีตโปรดักส จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 81 หมู 6 ตําบลวัดหลวง อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +668-6302-0112

เกษมคอนกรีต
ทําอิฐบล็อค
Add. : 19/1 ถนนสุขประยูร ตําบลหนองกะขะ 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-451-344

ชลบุรีอุตสาหกรรมเหล็กกลา หจก.
ทําเหล็กตัวยู ตัวซี พื้นลูกฟูกรถยนต
Add. : 61/6 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-783-060

ช.วัฒนา
ทําอิฐดินเผา
Add. : 36 หมู 4 ถนนสุขประยูร ตําบลหนองกะขะ 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-451-299

เบญจชัยบล็อค หจก. 
ทําอิฐบลอค
Add. : 96 ม.1 ซ.สมาคมชัยเจริญ ถ.ชลบุรี-บานบึง 
ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +668-9832-6444

คงพัชร โลจิสติกส จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 9 หมู 3 ซอยประชาอุทิศ ถนนทองคุง-หนองรี 
ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-448-644

นํ่าเฮงคอนกรีต (1992) จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 75/4 หมู 1 ถนนเลี่ยงมอเตอรเวอล ตําบลดอน
หัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-206-918

พณิชชา กรุป (2006) จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 163/9 หมู 4 ตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-236-938-9

โรงงานคอนกรีตเทพประสิทธิ์ 2
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 21/1 หมู 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-756-266 
แพลนทคอนกรีตผสมเสร็จพานทอง 
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 334 หมู 3 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-265-400-442

นครหลวงคอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 68 หมู 9 ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +668-1504-0645

ศลิตา คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 5 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
20170
Tel. : +66-38-443-699

ซุน คอนสตรัคช่ัน แอนด เอ็นจิเนียร่ิง
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 8 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-3363-6398

ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 39/1 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยกะป 
อําเภอเมือง-ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-265-400-499

เมทัล บิวลดิง (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตหลังคาเหล็กรีดลอน
Add. : 201 หมู 3 ถนนเกากิโล ตําบลสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-311-007-225

บีเอเบ้ิล คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 311/23 หมู 10 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-5995-5590

เอส.ที.ซี.คอนกรีตโปรดัคท จํากัด
ผลิตภัณฑคอนกรีต เชน เสาเข็ม พื้น
Add. : 16/83 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-423-115-6

ชลประทานคอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 6 ซอยเอส.ที.ซี. ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-420-349

ชวนใจ พรีคาสท จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 15/2 หมู 5 ตําบลหางสูง อําเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี 20190
Tel. : +66-38-444-966

บี.เค.เซ็นเตอร จํากัด
ผลิตหลังคาเหล็กรีดลอน
Add. : 18/1 หมู 1 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-798-524

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ศรีราชา
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 321/9 ม.6 ถ.ศรีราชา-หุบบอน ต.สุรศักดิ์ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-338-680

โรงงานคอนกรีตซีแพค แหลมฉบัง
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 53/37 หมู 10 ถนนสุขาภิบาล 10-3 ตําบลทุงสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-494-289

เอ็น.อี.ซี.คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 6 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230
Tel. : +66-38-331-004
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ผลิต และจําหนาย
เครื6องดึงลวด l กระบอกดึงลวด l ฮอยเสาเดียว
ซอม-ติดตั้ง เครนติดรถบรรทุก, เครนยกเครื่ อง

บริษัท เทคนิคไฮดรอลิค จํากัด

ขอมูลติดตอ
35 ม.4 ถ.ออมเมือง ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

+66-38-215-764, +66-38-743-325

tnc.cb1990@gmail.com

www.technichydraulic.brandexdirectory.com

เอสทีดับบลิว แอสโซซิเอท จํากัด
ขุดหรือลอก กรวด ทรายในแมน้ํา
Add. : 4815 หมู 7 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +668-1951-3851

อนุกุลคอนกรีต หางหุนสวนจํากัด 
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 125 หมู 5 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-448-636

คิวมิกซซัพพลาย จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 198 หมู 7 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : +668-9668-1971

พี-มิกซ คอนกรีต จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 134 หมู 8 ตําบลทากวาง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +669-2289-5442

ทราย เพ่ิมพูล จํากัด
ดูดทราย
Add. : หมู 19 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 50240
Tel. : +66-53-851-338

ทาทราย นิลาวันวิริยะ
ดูดทราย
Add. : 150 หมู 5 ถนนทาตอน-แมจันทร ตําบลทาตอน 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 50280
Tel. : +668-1603-4527

สุดเจริญ จํากัด
ดูดทราย
Add. : หมู 8 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +668-9851-1183

พิบูลยทราย 2015 จํากัด
ดูดทราย
Add. : ถนนฮอด-แมสะเรียง ตําบลหางดง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +669-4830-3632

เดอะพีเอ็นซี หางหุนสวนจํากัด 
ดูดทราย
Add. : หมู 7 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม 50260
Tel. : +668-4885-9395

พี.พี.เอส คอนกรีต จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 205 หมู 9 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลขวงเปา 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-826-337-8

นายเสถียร โตเขียว
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 640/1 หมู 2 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม 50320
Tel. : +66-53-457-110

เชียงใหม ส.วิศวการคอนกรีต หจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต ทอระบายน้ํา
Add. : 31 ซอย12 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-218-386

ส.สายปายคาวัสดุ และปโตรเลียม 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน เสา ทอ 
Add. : 119 หมู 5 ถนนแมมาลัย-ปาย ตําบลสบเปง 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150
Tel. : +66-53-995-066

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จเชียงใหม
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 203 หมู 3 ถนนสายออมเมืองเชียงใหม ตําบล
ทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-242-159

เสรี ภูพิสิฐ หางหุนสวนจํากัด 
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 207 หมู 14 ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-826-248

ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 416 หมู 1 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-441-100

เชียงใหมคอนกรีตโปรดักส (2003) 
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 5 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลยางเนิ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-844-492

หนวยผลิตคอนกรีตเชียงใหม1
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 220 หมู 2 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลหนองผึ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-321-008

เอส ซี พี คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 156 หมู 7 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-322-854-5

อุดมธนา จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 
Add. : 199 หมู 7 ถนนฝาง-แมสรวย ตําบลสันทราย 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-883-501

อิฐสุวรรณ
ผลิต และจําหนายอิฐมอญ
Add. : 56 หมู 6 ถนนฝาง-ทาตอน ตําบลแมสาว 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 50280
Tel. : +66-53-899-177

อิฐบวกครก
ผลิตอิฐดินเผา
Add. : 88 หมู 4 ตําบลสําราญราษฎร อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220
Tel. : +668-1961-7626

ธราดล จํากัด
ผลิตอิฐบลอก และกระเบื้องดินเผา
Add. : 42/1 หมู 3 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลทาศาลา 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-242-992

ไดมอนด วัสดุ จํากัด
ผลิตอิฐมวลเบา อบไอน้ํา
Add. : 263 หมู 10 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-849-434-8

อุดมศักดิ์เชียงใหม จํากัด
ผลิตแอสฟลดติกคอนกรีต
Add. : 233 หมู 5 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลแมแฝกใหม 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-848-446

ฟางามคอนกรีต จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 125/1 หมู 8 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหนองควาย
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-430-481-4 

ชางบุญ กอสราง เชียงใหม 
กอสราง 
Add. : 242/7 หมู 3 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 50130 
Tel. : +668-3477-3326 

เบญจมาศโฮม หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 22/2 ม.1 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ชางเผือก 
อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50300 
Tel. : +668-4497-3332 

Construction and Utilities Contractors
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บริษัท พันธุนราโลหะการ จํากัด

ขอมูลติดตอ  
218-220 ซ.พัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.  

   10250

+662-717-8814, +662-717-8815, +662-717-8816

phunnara_steel@hotmail.com

www.phunnara.brandexdirectory.com

รับติดตั้ง “ระบบระบายอากาศ”

ยูคา ริมคลอง ไมแบบ 
วัสดุกอสราง 
Add. : ซ.ส่ีแยกพืชสวนโลก ถ.เลียบคลองชลประทาน 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230
Tel. : +668-1951-3420 

ก. เจริญศักดิ์ แบคโฮ 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : แยกกองทราย ถนนสารภี อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +669-5682-2442 

รีเพนทโฮมเซอรวิส 
วัสดุกอสราง 
Add. : 156/1 หมู 3 ถนนสันปูเลย ตําบลสันปูเลย 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220
Tel. : +668-9952-9797 

กิตติการชาง แอนด ดีไซน 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 67 หมู 1 ถนนสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220
Tel. : +669-4643-0220

ราน ฐิตาภรณ วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 335 หมู 3 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220 
Tel. : +668-085+662-736 

เน็ก รับเหมากอสราง 
ผูรับเหมากอสราง    
Add. : 203 หมู 5 ปาไผ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210 
Tel. : +668-6911-9836 

กาญจนาธุรกิจกอสราง จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 8/2 หมู 4 ตําบลปาบง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140 
Tel. : +668-1951-1457 

เรดาร แมโจ จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 125 หมู 5 ถนนแมโจ-พราว ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-878-663-4 

เชียงใหมรูใจ จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 508 หมู 7 ถนนวงแหวนที่ 2 ตําบลแมเหียะ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 
Tel. : +66-53-447-653 

เมตร สตูดิโอ 
ผูออกแบบกอสราง 
Add. : 4/3 ถนนสิงหราช ซอย 3 ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200 
Tel. : +669-9016-7877 

ออดไมแบบ วัสดุกอสราง เชียงใหม 
วัสดุกอสราง 
Add. : 113 หมู 7 ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-325-794 

เอ้ือ การชาง 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 158 หมู 8 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +668-4151-2815 

บี โอ วาย เฮาส หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 161 หมู 1 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +668-1165-1100 

พิบูลยคอนกรีต จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 263/1 หมู 10 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลแมแฝก 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-849-435-8 

1971 ทรายบลอค จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 8 หมู 3 บานปาขุย ถนนสันปูเลย ตําบลสันปูเลย 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220 
Tel. : +668-3581-6677 

ช. นวกิจ 2009 
วัสดุกอสราง 
Add. : 19/4 หมู 7 ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 50180 
Tel. : +66-53-297-999 

ศรีสุกิจ 
อุปกรณ และเครื่ องใชสําหรับผูรับเหมากอสราง
Add. : 162-162/1 ถนนชางเผือก ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-214-970 

ซีรีนบล็อค จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 170 หมู 3 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-498-045 

อัครกร สถาปนิก 
ผูออกแบบกอสราง 
Add. : 161 หมู 16 ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +668-0858-7822 

เอ่ียมเส็งโลหะกิจ 
วัสดุกอสราง 
Add. : 256/1-4 หมู 3 ถนนเชียงใหม-หางดง
ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-431-633-4

เย่ียมไพศาลกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 12/1 หมู 5 ถนนเชียงใหม-สันกําแพง ตําบล
ทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-116-657

ลานทรายแมโจ หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 398 ถนนเชียงใหม-แมโจ ตําบลหนองจอม 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-844-677 

วัสดุกอสรางเชียงใหม-ศุภรักษพานิช
วัสดุกอสราง 
Add. : 104/1 ถนนโชตนา ตําบลชางคลาน 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 5030 
Tel. : +66-53-890-934 

ก. พัฒนสิน 
วัสดุกอสราง 
Add. : 17/1 ถนนศรีภูมิ ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-213-975 

นิวโชคอํานวยทราย เชียงใหม 
วัสดุกอสราง 
Add. : 567 หมู 5 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 
Tel. : +66-53-844-537

ฝาเพดาน แมขาน 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 7 หมู 4 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลสันติสุข 
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 50160 
Tel. : +668-0498-1493 

ณัชโย กอสราง จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 30/1 ถนนชางเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-210-953

ฒิลาคาวัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 72 หมู 3 ถนนโชตนา ตําบลเวียง อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-382-233-4

รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค
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ผลิต l จําหนาย l ติดต้ัง
เครื6องทาํน้าํรอน-เยน็
เครื6องกรองน้ํา ทุกระบบ

บริษัท สัมพันธอินเตอรเทรด จํากัด

ขอมูลติดตอ
173/37 ถนนสุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

+66-36-212-234-6, +668-1852-6633

tunhun@yahoo.co.th

www.sumpunthintertrade.brandexdirectory.com

ปยะ การชาง เชียงใหม 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 1/2 หมู 4 ถนนบอสราง-ดอยสะเก็ด ตําบลตนเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +668-7300-1163

วีระวิศวการ เชียงใหม จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 44-44/1-2 หมู 5 ถนนซุปเปอรไฮเวย ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-853-100-4 

ราน ไมไผ ยูคาเสาเข็ม เชียงใหม 
วัสดุกอสราง 
Add. : 43 หมู 5 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม 50140
Tel. : +668-3782-9356

ลํ่าซําทรัพยคอนสตรัคช่ัน 168 จํากัด
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 505/9 หมู 7 ถนนแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-444-098 

แพรถนอมโลหะกิจ หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 10 ซอย 7 ถนนชางเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-221-400

เมตร สตูดิโอ 
ผูออกแบบกอสราง 
Add. : 4/3 ถนนสิงหราช ซอย 3 ตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200 
Tel. : +669-9016-7877

เอเจ ฟลอริง อินสทอเลช่ัน หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 99/5 หมู 1 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +668-4046-3328 

ชัยพลกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 31 หมู 2 บ โปง ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-849-363

พงศกรรับเหมากอสราง 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 502 หมู 1 ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +669-6697-9441

เชียงดาววัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 299 หมู 8 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลเชียงดาว 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 50170
Tel. : +66-53-388-137

ราน วัชรี กอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 146 หมู 8 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลสองแคว 
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-360-071-2

ราน แกววัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 228 หมู 2 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150
Tel. : +66-53-471-537

ราน จ. พัฒนากอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 121 หมู 3 ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-495-976

ราน อรวัต กอสราง 
อุปกรณ และเครื่ องใชกอสราง 
Add. : 190 หมู 4 ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +668-7788-5607

กอสรางเพื่ อชีวิต 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 8/1 หมู 3 ซอย 6 ถนนเวสาลี ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +668-1951-2980

สันทรายกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 162 หมู 6 ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-847-071

ต. วัสดุกอสราง (แมมาลัย) 
วัสดุกอสราง 
Add. : 160 หมู 5 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลสันมหาพน 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150
Tel. : +66-53-470-400-1

ยอดแกว วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 590 หมู 2 ตําบลเวียง อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-451-437

ช. วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 124/276 ม.7 ถ.วงแหวนรอบ 2 
ต.หนองปาครั่ง อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-851-590

เบสทโฮม วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 404/1 หมู 4 ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +669-4757-1188

หาดใหญนครกอสราง จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 88/2 หมู 11 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220
Tel. : +66-53-011-779

ฉิมวรรณกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 320 หมู 3 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +668-6671-4391

ทรายเพชร กอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 193 หมู 10 ตําบลบานตาล อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม 50240
Tel. : +668-6186-9833

ไวยเนตรกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 99 หมู 7 ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม 50170
Tel. : +668-7182-8788

เมืองแหง กอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 8 หมู 3 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม 50350
Tel. : +66-53-477-149

ธรรมสถิตยกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 136/6 หมู 4 ถนนเช่ียงใหม-หางดง ตําบลแมเหี
ยะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +668-1992-8684

ชอฟากอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 70 หมู 9 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-812-711

ส. 2007 กอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 97 หมู 4 ตําบลทาผา อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม 50270
Tel. : 08-9952-4857

Construction and Utilities Contractors
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

เทพลิขิตกอสราง จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 169/1 หมู 5 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220
Tel. : +66-53-339-560

กาวเจริญ (2009) กอสราง จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 97/2 หมู 7 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-128-080

ปราการวิศวะกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 24/2 หมู 5 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-884-388

เชียงใหมสหมิตรกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 216-216/1 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-211-642

แมสาววัสดุกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 56 หมู 2 ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม 50280
Tel. : +66-53-054-223

ฝางวัสดุกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 603 หมู 5 ซอยบานตนหนุน ตําบลเวียง 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-451-119

กองการคา วัสดุกอสราง แมแตง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 247 หมู 3 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-470-444

โกเผงวัสดุกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 35 หมู 1 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม 50320
Tel. : +66-53-457-063

ราน ไทยศิริวัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 175 หมู 5 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลหนองผึ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-423-668

เชียงใหมสหพรรคกอสราง 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 6 ซอย 2 ถนนวัวลาย 
จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-271-793

เชียงใหมทรัพยม่ันคงกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 2 หมู 1 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +668-9851-4329

เอกจันทรบุญเรือง หจก.
ขุดดิน
Add. : หมู 10 ตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-313-371

ทรายพิมาย
ขุดตัก และรอนดินทราย
Add. : 81 หมู 11 ตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel. : +668-9846-1838

บุรีรัมยพระคุณแม (2526) หจก. 
ขุด และดูดทราย
Add. : 26401 หมู 8 ซอยบานขามกลาง ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel. : +668-1920-8127

สุเมธทรายเจริญ จํากัด
ขุดตักดินหรือทราย และดูดทราย
Add. : 5379, 5381 ม.8 ซ.บานนางโท ต.เมืองยาง 
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270
Tel. : +668-0606-0606

แหลงทรายชุมพวง
ขุด และดูดทราย
Add. : หมู 2 ถนนบานขุนละคร-เมืองยาง ตําบลโนนอุดม 
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270
Tel. : +662-555-5000

โนนอุดมทรายทอง
ขุดและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์
Add. : หมู 3 ตําบลโนนอุดม อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 30270
Tel. : +668-6051-2258

โรงโมหิน ศิลาทุงอรุณ
ขุดลอก กรวด ทราย ดิน ดินลูกรัง
Add. : 111 หมู 11 ถนนโชคขัย-ครบุรี ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel. : +668-9717-6464

สมศักด์ิภัณฑ
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 49 หมู 13 ซอยบานหนองงูเหลือม ถนนมิตรภาพ 
ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel. : +66-44-579-285

โงวเล่ียงเฮงวัสดุกอสราง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 129 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-311-421

กิจชัยภัณฑ
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 14 บานเกษตร หมู 3 ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-312-505

วิษณุภัณฑ สาขาหนองจอก จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : หมู 6 ซอยบานหนองจอก ตําบลโปงตาลอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +668-5479-9760

รุงเรือง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตบลอก
Add. : หมู 7 ซอยบานกุดมวง ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel. : +66-44-389-447

อังครงครักษพาณิชย หจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 522 หมู 14 ถนนพิมาย-หินดาด ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel. : +66-44-200-303

นิวเหรียญชัยวัสดุกอสราง จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน พื้น เสา ทอ
Add. : ม.1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-212-309-12

โรงปูนชิงชัย
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอ เสา
Add. : 138/1 หมู 4 ตําบลจักราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel. : +66-44-399-076

บล็อกประสานเทพประธานพร
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต บล็อกประสาน
Add. : หมู 7 ถนนสีคิ้ว-ดอนวาน ตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
Tel. : +668-9948-2139

ชัยรัตนวัสดุกอสราง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอก
Add. : 414 หมู 4 ตําบลโบสถ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel. : +668-1876-9309

รับออกแบบ l ผลิต l ติดต้ัง
“ ระบบทออุตสาหกรรม ”
งานเดินทอ งานหุมฉนวน

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร จํากัด

ขอมูลติดตอ  
559/26 ม.7 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

+668-6668-9111, +662-325-0321-3

info@cpmflow.com

www.cpm.brandexdirectory.com
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รับติดต้ัง ทอประปาคุณภาพ
วางระบบประปา ในอาคาร

บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จํากัด

ขอมูลติดตอ
68/9 ม.5 หมูบานทิพวัล ซ.21 ถ.เทพารักษ ต.บางเมืองใหม 

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

+662-758-0942, +669-7236-9046

saentriputh_2555@hotmail.co.th

www.saentriputh.brandexdirectory.com

หจก. ภูเจริญบลอก
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอก
Add. : 99 หมู 5 ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 30380
Tel. : +668-6584-1867

รุงวัฒนาซีเมนตบลอก
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอก
Add. : 582 ม.19 ถ.นิคมลําตะคอง ต.หนองสาหราย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-314-329

โนนแดงอิฐบล็อค
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอก
Add. : 46 หมู 12 ถนนเจนจบทิศ ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
Tel. : +66-44-475-049

ชาดากานต คอนกรีต
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอก 
Add. : หมู 1 ถนนตะโก-โคกสี ตําบลหนองบัว อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel. : +668-4411-9100

บุญพารวย หางหุนสวนจํากัด 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต แผนพื้นสําเร็จ
Add. : 127/4 หมู 3 ถนนสาย 304 ตําบลงิ้ว 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel. : +66-44-245-904

เจริญพัฒนา หางหุนสวนจํากัด 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน เสา พื้น
Add. : 67/1 ซ.บานปางแก ถ.มิตรภาพ 
ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-312-525

ราชสีมาดรากอน 2002 จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต กระเบื้อง อาง
Add. : 26 ม.3 ซ.บานกุมพะยา ถ.ขามทะเลสอ-หนองสรวง 
ต.บึงออ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
Tel. : +66-44-922-200

เจ๊ียบสูนคาวัสดุ หางหุนสวนจํากัด 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 14 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลโชคชัย 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel. : +66-44-491-196

เค.วี.เอส.คอนกรีต เทคโนโลยี 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จ และอัดแรง
Add. : หมู 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. : +668-1966-2032

เกษตรรุงเรือง คอนกรีต หจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จ และทอ
Add. : 9 หมู 4 ถนนสีดา-ประทาย ตําบลกระทุมราย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
Tel. : +668-6234-0081

ปากชองคอนกรีต 2015 จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด
Add. : 40/1 หมู 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลขนงพระ 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30320
Tel. : +668-4835-8558

ตุมทองโลจิสติกส คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 16 ตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1919-6745

นครหลวงคอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 188 หมู 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
Tel. : +668-1504-0645

ทีดับบลิว คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 9 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30310
Tel. : +66-44-246-234

ผลิตภัณฑ และวัตถุกอสราง จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 194 หมู 1 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel. : +66-44-389-331

เอ็ม แพ็ค ซีเมนต หจก.
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : ม.1 ซ.บานดอนหัน ถ.ทางหลวงหมายเลข 202 
ต.ดานชาง อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 30120
Tel. : +668-1955-3053

ประทายรุงเรืองคอนกรีต
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 14 ถนนเจนจบทิศ ตําบลประทาย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
Tel. : +668-1879-1159

ปกธงชัย จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 700/8 หมู 10 ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel. : +668-9045-1144

304 ฮารดแวร (คลองร้ัง) หจก.
อุปกรณฮารดแวร
Add. : 241-242 ม.10 ถ.304 ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา 
ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
Tel. : +663-720-8212

กรุงไทยอุปกรณ
วัสดุกอสราง
Add. : 90/14-18 ถนนประจักษ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง-นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-256-613

กิจพนาคาไม หจก.
ไมแปรรูป อิฐ หิน ปูน วัสดุกอสราง
Add. : 839 หมู 11 ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 30170
Tel. : +668-9423-3865

กิตติพัช วัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 525 ม.1 ถ.หนองปรือ-หนองไผ ต.โพธิ์กลาง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-342-507-8

กิมยิกเฮงวัสดุกอสราง
วัสดุอุปกรณกอสรางบาน 
Add. : 169 หมู 7 ถนนมุขมนตรี ตําบลบานใหม 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +669-3549-4994

กุญชร (วค) คาวัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 1793/1 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-956-033-4

เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 2 ถนนธนะรัชต ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-311-244

โคราชรวมพัฒนาการกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 349 หมู 6 ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1790-3297

จักสุวรรณคาวัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 526 หมู 8 ถนนมิตรภาพ-สูงเนิน ตําบลสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
Tel. : +66-44-419-590

จักสุวรรณคาวัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : สาขาตลาดสูงเนิน ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 30170
Tel. : +66-44-419-801-2

Construction and Utilities Contractors
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

เจริญชัยปากชอง วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง
Add. : 44/10 ม.10 ถ.มิตรภาพเลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-328-226

ฉัตรชัยวัสดุกอสราง
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 1231 ถนนมุขมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-253-725

ชัยรัชต กม 79 กอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 779 หมู 1 ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 30370
Tel. : +66-44-228-158

ชาญ-สุ คอนสตรัคช่ัน บจก.
รับเหมากอสรางงาน
Add. : 441 หมู 1 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. : +668-8777-8055

ไชยยงคกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 123 ถนนกีฬากลาง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-242-206

ซี เอส ปากชอง 1995 หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 788/1 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +668-7071-5255

เซงเชียงกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 259 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-242-205

ดานขุนทดคาไม
วัสดุกอสราง
Add. : 7/36 หมู 14 ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel. : +668-1760-4299

ดาวทองวัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 39 หมู 5 ถนนทางหลวง 202 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 30120
Tel. : +668-9579-9436

ส.บุญเจริญ
ขุดดินสําหรับใชในการกอสราง
Add. : 3612, 42338, 42339 หมู 8 ตําบลบึงบา 
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +668-1984-9010

บอแสงมณีพัฒนา
ขุดดินสําหรับใชในการกอสราง
Add. : 1781, 1782 หมู 3 ตําบลบึงบา 
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +668-1889-3221

บอ MD
ขุดดินสําหรับใชในการกอสราง
Add. : 1351 หมู 6 ตําบลบึงบา 
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +668-1937-5911

บอ M 55
ขุดดินสําหรับใชในการกอสราง
Add. : 6057, 6058 หมู 4 ตําบลบึงบอน 
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +668-1936-8939

นํ่าเฮงคอนกรีต (1992) บจก.
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 8/12 หมู 7 ถนนลําลูกกา-พหลโยธิน ตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-994-4709

คิวมิกซซัพพลาย บจก.
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 8/1 หมู 7 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-966-0397-8

เอส.วี.คอนกรีต โปรดักส บจก.
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 18/3 หมู 5 ตําบลเชียงรากนอย 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-216-2800

พี.เอส.เอส.คอนกรีต บจก.
คอนกรีตผสมเสร็จ แผนพื้น เสาเข็ม
Add. : 10/9 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-987-8068

อินเดสึ บจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 83 หมู 4 ตําบลบางพูด อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-975-1588

พี.เอส.เค คอนกรีต
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 17/2 ม.5 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี 12000
Tel. : +662-975-0045-6

ศักด์ิเสรี
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 38/9 ม.11 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140
Tel. : +662-598-1162

บัญชากิจ บจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 71 หมู 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-994-9232

คฤหาสน คอนสตรัคช่ัน บจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ
Add. : 69/4 หมู 5 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-322-3320-1

กวีวรรณคอนกรีต
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต ทอคอนกรีต
Add. : 112/3 หมู 6 ถนนปทุมธานี-สามโคก 
ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-593-1422

บริษัท เดนพานทอง จํากัด

ขอมูลติดตอ  
32/2 หมู 1 ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

+668-4779-1919

dpt_den2555@hotmail.com

www.denphanthong.brandexdirectory.com

บริการรับผลิต
เสาเข็มเจาะ ระบบ แหง, เปยก l เสาเข็มตอก
รับตอกเสาเข็มคอนกรีต

จอมธกล บจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผนัง พื้นอาคาร
Add. : 29117 ม.11 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 11120
Tel. : +662-520-4415

กรีน บิลด อินโนวอลล (ไทยแลนด) 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผนังสําเร็จรูป
Add. : 8/2 ม.14 ซ.เทศบาลลําลูกกา 3 
ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel. : +662-560-0380

แอทไมด พรีคาสท จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผนังสําเร็จรูป
Add. : 32 หมู 13 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 10700
Tel. : +668-1404-0556

พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต แผนคอนกรีต
Add. :26/1 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-987-1020-8

ดับบลิว.ดี.ซีวิล เอ็นจิเนีย แอนด บิลดิ้ง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เสา ทอคอนกรีต
Add. :7/25 หมู 8 ตําบลคลองสี่ 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-4146-6330
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“ รับสรางบาน ” ครบวงจร
ใชวัสดุคุณภาพ แข็งแรงไดมาตรฐาน

บริษัท ศูนยรับสรางบานอันดา จํากัด

ขอมูลติดตอ
75/4 ถนนชายกระปอม1 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

+669-8291-1142, +669-5294-6167

metee_tps@hotmail.com

www.anda.brandexdirectory.com

สุวรรณภูมิ คอนกรีต บจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตอัดแรง
Add. :69/2 หมู 14 ถนนลําลูกกา ตําบลลําไทร 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-516-1579-80

โรงงานพงษเจริญภัณฑ
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอ โองน้ํา 
Add. :23/1 หมู 2 ถนนปทุมธานี-ลากหลุมแกว ตําบล
บานฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-581-5210

กิจสยาม
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เสา ทอระบายน้ํา 
Add. :50 หมู 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว ตําบลคูบาง
หลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-581-5210

ผิงอัน คอนกรีต แอนด คอนสตรัคช่ัน
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต อิฐคอนกรีต
Add. :88 หมู 4 ซอยชูบุญ ถนนเลียบคลองสิบ ตําบลบึง
กาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +668-9526-1616

ศิลาเจริญ คอนกรีต บจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชนพื้น เสาเข็ม 
Add. : 23/9 หมู 5 ถนนหนองเสือ ตําบลคลองเจ็ด 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-904-5684

ราชพฤกษ คอนกรีต บจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต แผนพื้น เสา ทอ
Add. : 45 หมู 10 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-598-3911-5

แผนพ้ืนสยามคอนกรีต บจก.
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต พื้นคอนกรีต
Add. : 8/11 หมู 7 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-533-2158

ฮอแสงชัย จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสม เชน เสาเข็ม 
Add. : 70 ถนนสายวัดโคก ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง-
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-581-1478

โพส แอนด พรีคาส จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป
Add. : 3/3 หมู 5 ตําบลหนองสามวัง อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +662-581-7488

อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตเสริมเหล็ก
Add. : 61/5 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลบานใหม อําเภอ
เมือง-ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-963-6323-6

คิว.เฮาส พรีคาสท จํากัด
ผลิตคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม 
Add. : 165525 หมู 3 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-677-7777

บัญชากิจ จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสรจ
Add. : 71 หมู 4 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-905-0172-3

พี.ซี.คอนกรีตปทุมธานี จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 54/19 ถนนปทุมธานี-สามโคก ตําบลบางปรอก 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-581-6868

นํ่าเฮงคอนกรีต (1992) จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 32 ม.5 ถ.ซอมสรางทหาร ต.บางพูน อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel. : +662-295-0901

คิวมิกซซัพพลาย จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 14/17 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-3704

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จคลอง 7
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 156 ม.3 ถ.ลําลูกกา-ธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110
Tel. : +662-587-0111

วี.พี.คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 29/1 ม.5 ต.บึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-181-0081-4

คิวมิกซซัพพลาย บจก.
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 8/1 หมู 7 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ตําบลลาด-
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-966-0397-8

นายอนันต กังแฮ
ขุดดินเพื่ อใชในการกอสราง
Add. : 527 หมู 9 ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90250
Tel. : +668-1897-8361

เอเซีย คอนกรีต แพลนท จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 262/10 หมู 2 ถนนลพบุรีลาเมศวร ตําบลพะวง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Tel. : +66-74-244-809

พี เอส ซี กรุป (1988) จํากัด
คอนกรีตอัดแรง เสาเข็ม พื้น ทออัดแรง
Add. : 187 หมู 6 ถนนสายเอเซีย ตําบลกําแพงเพชร 
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
Tel. : +66-74-245-492

ป.ศิริรุงเรืองอิฐไทย
ทําอิฐบลอค
Add. : 19 หมู 1 ตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง 
จังหวัดสงขลา 90230
Tel. : +66-74-2120819

คิวมิกซซัพพลาย จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 133 ตําบลบานนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
90130
Tel. : +66-74-378-479

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จหาดใหญ 3
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 812 ม.3 ถ.ทางหลวงสายเอเซียหมายเลข 43 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-253-632

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จหาดใหญ
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 142 หมู 4 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-235-895

เอเซีย คอนกรีต แพลนท จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 99/2 หมู 4 ถนนสายเอเซีย (หาดใหญ-ปตตานี) 
ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 90310
Tel. : +66-74-367-337

เคทีซี ผลิตภัณฑคอนกรีต จํากัด
ผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 22/2 หมู 3 ตําบลทาบอน อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 90140
Tel. : +66-74-260-991

สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ จํากัด
ทําโครงตู แบบแมพิมพโลหะ
Add. : 111/1 หมู 12 ถนนวัดกิ่งแกว ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-337-3595-5

Construction and Utilities Contractors
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

บริการ ใหเชา กระเชาไฟฟา
รอก, เครน, ลิฟท ในงานกอสราง
ขอมูลติดตอ

20/3 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลศีรษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง  

 จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+662-346-1203-4, +668-9893-4198

psg_gondola@hotmail.com

www.phongsuwangondola.brandexdirectory.com

มาสเตอรอีเลคทริค จํากัด
ทําโครงสรางเหล็กเพื่ อใชกอสราง
Add. : 22/6 หมู 15 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางครุ 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-463-1199

พี.เอส.อี.แมชชินเนอร่ี จํากัด
ทําโครงสรางเหล็ก รับจางกลึงโลหะ
Add. : 71/1 ม.5 ซ.สุขสวัสด์ิ 45 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-464-1958-9

ยามามูระ คอนสทรัคช่ัน
ทําโครงสรางอาคาร ถังนํ้า ถังนํ้ามัน
Add. : 88 ม.11 ซ.ธนสิทธิ ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-316-8482

เอเช่ียน พลาสติก และแมพิมพ จํากัด
ทําโครงเหล็กในงานกอสราง
Add. : 33 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-337-0255

อนันตคอนกรีต หางหุนสวนจํากัด 
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 9/9 หมู 4 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-398-1259

บิสซิเนส เค. จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 57/24 ม.9 ถ.เทพารักษ กม.20 ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-5997

คิวมิกซซัพพลาย จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 6580 ม.7 ถ.เลียบคลองสงน้ํา ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-728-8800

โอ อาร ซี พรีเมียร จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 3 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10310
Tel. : +668-3777-2332

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จหลวงแพง
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 82 ม.14 ถ.รพช.ประเวศน-คลองบัวโรย 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-543-8201

ผลิตภัณฑ และวัตถุกอสราง จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 4 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-555-5000

คุณากร คอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาคอนกรีต
Add. : 131/2 หมู 4 ถนนรัตนโกสินทร 200 ป ตําบล
บางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-745-3435

ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ
Add. : 131/16 หมู 14 ถนนก่ิงแกว ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-326-9858

บางปูใหมคอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป
Add. : 259 หมู 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-323-9625-6

ไทยทวี เมททัล จํากัด
ผลิตเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
Add. : 51/2 ม.15 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.บางหญาแพรก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-3891

สมชัย เมทัล (2002) จํากัด
ผลิตเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
Add. : 99 หมู 9 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-1575

เจ้ียนตา สตีล จํากัด
ผลิตเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
Add. : 94/9 ม.19 ซ.สุขสวัสด์ิ 66 ถ.สุขสวัสด์ิ 
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-463-1795

โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จํากัด
ผลิตเหล็กเสน เหล็กหนาตัด ลวดเหล็ก 
Add. : 9/1 หมู 6 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางครุ 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-5201

สยามสติลซินดิเกต จํากัด (มหาชน)
ผลิตเหล็กเสนเสริมคอนกรีตชนิดกลม
Add. : 211 หมู 6 ถนนทายบาน ตําบลทายบาน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-387-1162

เอเซียผลิตเหล็ก จํากัด
ผลิตเหล็กเสน เหล็กขอออย
Add. : 75/5 ม.6 ซ.วัดมหาวงษ ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-393-1307

กาญจนอินดัสตรี (1993) จํากัด
ผลิตเหล็กรูปพรรณ
Add. : 8/15 ม.10 ซ.บางปลา 5 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-750-6051-2

เกรียงไกรสตีล เซ็นเตอร จํากัด
ผลิตเหล็กเพลาขาวไดปละ 59,000 ตัน
Add. : 479 หมู 5 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-347-4428-9

ไอ แอนด ยู เทรดด้ิง จํากัด
ผลิตแห และอวน
Add. : 35 ม.1 ซ.สุขาภิบาล 1 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-5018

ไทยนิตโตเซโมโกลบอล จํากัด
ผลิตแห และอวน มีเครื่ องทอ 72 เครื่ อง
Add. : 91 ซ.ตรงขามโรงเรียนนายเรือ ถ.สุขุมวิท ต.ปากนํ้า 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-2596-7

อนันตคอนกรีต หางหุนสวนจํากัด 
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 9/9 หมู 4 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-398-1259

กระทุมแบนคาไม บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 125/7 หมู 6 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-849-106

กัญภัทร มิลเลนเนียม ซิสเต็มส
นั่งรานกอสราง
Add. : 99/8 หมู 8 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-446-951-5

กิจรุงเรืองคาวัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 152/1 ม.1 ถ.บานแพว-พระประโทน 
ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
Tel. : +66-34-48-1234

กิจสวัสด์ิขนสง บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 13/1 หมู 5 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-830-693

บริษัท กระเชาไฟฟาพงษสุวรรณบริการ (ไทย) จํากัด
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จําหนาย และใหเชา
ทาวเวอรเครน l เดอริคเครน
จําหนายอะไหล ทาวเวอรเครน

บริษัท ยู-ที อีควิปเมนท จํากัด

ขอมูลติดตอ
51/6 หมูที่ 10 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+662-751-7309

ut_equipment@hotmail.com

www.towercrane.brandexdirectory.com

กิตติแอนดสตีล บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 137/4 ก-ข ถนนเจษฎาวิถี ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-422-889

คลองมะเดื่ อคาพาณิชย หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 85 หมู 11 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-471-078

แครายวัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 105 หมู 5 ถนนแคราย-คลองมะเดื่ อ ตําบลแคราย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-848-131-2

จึงสกุลคาวัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 23/1 หมู 6 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-833-633-4

เจริญกิจการคาวัสดุกอสราง คลองครุ
วัสดุกอสราง
Add. : 90/22 หมู 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลทาทราย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-412-590

เจริญทรัพย คาวัสดุ บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 62/15 ม.8 ต.ทาทราย อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-423-186

โชคชัยวัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 13/8 หมู 4 ถนนพุทธสาคร ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +668-9987-6369 

ต. พงษเจริญธนทรัพย กอสราง 
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 10/49 หมู 4 ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-834-111-2

ตั้งไชงวนการชาง คาวัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง
Add. : 923/101 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-411-064

ทรงพลซีแพค วัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : (สาขานาดี) 89/5 หมู 2 ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-466-126

ทรงพลซีแพคสวนสม
วัสดุกอสราง
Add. : 56/72 ถนนทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-5199-5088 

ทรวงพาณิชย หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 104 หมู 2 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-472-501-4

ทริพเพิล ดี แมเนจเมนท หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 60/10 ถนนสุขาภิบาล 2 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-6838

ทวีไพศาลอุตสาหกรรม บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 53 หมู 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-746+662-

ไทยนําวัสดุกอสราง บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 12/28 หมู 6 ถนนพระราม 2 ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-822-402 

ไทวัสดุ บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 5/5 หมู 3 ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-110-600

ธงชัยโฮมมารท บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 50/2 หมู 9 ถนนพระราม 2 ตําบลบางกระเจา 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-845-257

ธนาพงษ วิศวกรรม
กอสราง
Add. : 2/4 หมู 5 ตําบลบางโทรัด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-3693-9555

ธีระพัฒนฮารดแวร (1987) บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 99/8 ซ.วิรุณราษฎร ถ.เศรษฐกิจ ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-431-6000

ธุวนันท บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 69/62 ถนนธนบุรี-ปากทอ ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-821-028-30

บุญรุงเรือง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 59/299-300 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-812-870

บุษทอง คอนสตรัคช่ัน บจก.
กอสราง
Add. : 57/65 หมู 3 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-8676-6614

พงศบุณย เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผูผลิตนั่งรานเหล็ก
Add. : 25 หมู 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
Tel. : +668-9126-4646

พร่ึงสมกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
AAdd. : 27/61 ม.4 ต.ทาจีน อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-822-313

มหาชัย ซีเมนต แอนด สตีล บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 102/81 ม.3 ถ.สหกรณ ต.บางหญาแพรก 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-871-217-8

มหาชัยคาวัสดุกอสราง บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 94/33 หมู 7 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลทาทราย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-411-379

มหาชัยซีเมนต บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 25/23 ซอยบางปลา ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-830-855

ไมออมนอยพาณิชย บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 63 หมู 13 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-1211

Construction and Utilities Contractors
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บริษัท ซีทู ดีไซน เซ็นเตอร จํากัด

ขอมูลติดตอ  
72/42 ม.3 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

+668-1699-9544, +668-3138-6086

chaiyos150@yahoo.com

www.c2designcenter.brandexdirectory.com

“รับออกแบบ” งานระบบ l งานเฟอนิเจอร

ปรับปรุง ซอมแซมที่อยูอาศัย

เย็นใจวัสดุกอสราง (2004) บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 271/21 ถนนสุคนธวิท ตําบลตลาดกระทุมแบน 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-47-3417

รัชดาศูนยรวมวัสดุ บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 15/1-2 หมู 1 ถนนพระราม 2 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-773

รุงเรืองเฮงทวี หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 19/3 หมู 3 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-892-3218-20

รุงโรจนคาวัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 53/87 หมู 3 ตําบลบางหญาแพรก 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-5908-4838

ล่ีชวนมหาชัย
วัสดุกอสราง
Add. : 920/164-5 ถนนนรสิงห ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-411-467

ลูกชายผูใหญเมิน โรงงาน
วัสดุกอสราง
Add. : 80 หมู 10 ถนนพุทธมณฑล 4 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-1780

ไลทเบิรดซัพพลาย บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 70/19 หมู 1 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-415-9234

ว. อมรชัยวิศวกรรม บจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 59/24 หมู 1 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-441-796-8

เวง จักรกลกอสราง บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 12/8 หมู 4 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-833-121

ศรีสมพร หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 56 หมู 7 ถนนสายกระซาขาว ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-497-180-1

ศรีแสงชัยโลหะภัณฑ
วัสดุกอสราง
Add. : 824/55-7 ถนนนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-426-527

ส. โสฬส วัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 27/157 หมู 4 ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-4644-5542 

สาริน โฮมโปร บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 88/9 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-451-284

แสงชัยซุปเปอรสตีล บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 923/556-560 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-424-227

แสงสงค กอสราง บจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 93 หมู 6 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-442-013

อริสา วิศวกรรม ดีไซน หจก.
กอสราง
Add. : 2/4 หมู 5 ตําบลบางโทรัด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-3693-9555

เอเซียคาไม และวัตถุกอสราง บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 926/164 ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-411-562

เอ็ม เค เอส วัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 6/7 หมู 9 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-840-880

เอส มหาชัย คอนสทรัคช่ัน บจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 3/179 หมู 9 ถนนสหกรณ ตําบลโคกขาม 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-1829-4555 

เอ้ียงกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 33/3 หมู 2 ถนนพระราม 2 ตําบลบางกระเจา 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-1852-1224

ไทยนําวัสดุกอสราง จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 12/28 หมู 6 ถนนพระราม 2 ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-822-402

ทรงพลซีแพค วัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 89/5 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-466-126 

ชัยชนกคอนกรีต จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 66/3 หมู 2 ถนนเสนา-สามโคก ตําบลบางพลี 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
Tel. : +66-35-372-532

นํ่าเฮงคอนกรีต (1992) จํากัด
คอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 11/2 หมู 6 ถนนโรจนะ ตําบลบานสราง อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-351-885

สมกมลโรจนะ
ทําคอนกรีตบลอก
Add. : 25/2 หมู 2 ถนนโรจนะ ตําบลคานหาม อําเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-335-779

บ๊ิก-เบลลบลอก จํากัด
ทําคอนกรีตบลอก ถังและเสาคอนกรีต
Add. : 64 หมู 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลเชียงรากนอย 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. : +66-35-361-291

สมกมลวังนอย หางหุนสวนจํากัด 
ทําคอนกรีตบลอก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
Add. : 164/67 ถนนพหลโยธิน ตําบลชะแมบ อําเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-271-175

บานแพนอิฐบล็อค
ทําคอนกรีตบล็อค
Add. : 25/3 หมู 3 ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
Tel. : +66-35-202-953

รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค
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ผูผลิต เหล็กโครงหลังคา
ระบบ “ CELLULAR BEAM ”

บริษัท เจจี ดีไซน แอนด บิวด จํากัด

ขอมูลติดตอ
99/198-9 หมู 2 ตําบลทาเสา อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

+66-34-446-319, +669-8969-5955 

info@jgdesignbuild.com

www.jgdesign.brandexdirectory.com

วรรณลักษณ คอนกรีต จํากัด
ทําคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม พื้น รั้ว
Add. : 63/2 หมู 5 ตําบลบางเดื่ อ อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +669-2348-9988

ซันวา อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) 
ทําผลิตภัณฑพลาสติก อุปกรณไฟฟา 
Add. : 30/30 หมู 2 ตําบลวังจุฬา อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-233-200-4

คลองชางซีเมนตบล็อค
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต บล็อค ทอ
Add. : บานเจาปลุก ม.2 ถ.มหาราช-ลพบุรี ต.เจาปลุก 
อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
Tel. : +66-35-386-357

สุนันทเจริญ
ทําอิฐดินเผา
Add. : 85 หมู 5 ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-713-354

โรงงานทวีวัฒนา
ทําอิฐดินเผา
Add. : 26/1 หมู 2 ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +669-216-8251

สุรินทร
ทําอิฐดินเผา
Add. : 44/1 หมู 2 ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +661-586-8205

พรทิพย
ทําอิฐดินเผา
Add. : 58 หมู 2 ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +661-939-7787

สํารวย บริบูรณลาภ
ทําอิฐดินเผา
Add. : 38 หมู 2 ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +661-412-0988

นายศักรินทร สิมมา
ทําอิฐดินเผา
Add. : 58 หมู 2 ถนนสายเอเซีย ตําบลขวัญเมือง 
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +66-98-284-2984

วงศทรัพยซีเมนตบลอค
ทําอิฐบลอค
Add. : 69/1 หมู 2 ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +66-35-389-149

คิวมิกซซัพพลาย จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 1/10 หมู 4 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Tel. : +66-35-716-279-83

บางบาลคอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 72 หมู 5 ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
Tel. : +66-35-307-590

อยุธยาคอนกรีต (2003) จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 300 หมู 3 ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-214-833

คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล ซัพพลาย
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 4/3 หมู 8 ตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-704-40+662-

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ปาโมก
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 43 หมู 4 ตําบลบางนางรา อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +669-2646-1651

วรรณนิชา จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 5596 หมู 2 ตําบลบานแค อําเภอผักไห 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14130
Tel. : +669-8416-5465

สระบุรีศิริพัฒนา จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : หมู 2 ตําบลโรงชาง อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
Tel. : +668-1496-1439

เอ เพาเวอร เคนเซทซึ จํากัด
ผลิตโครงสรางเหล็กเพื่ อใชกอสราง
Add. : 159 หมู 7 ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-723-330

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน)
ผลิตโครงสรางและผลิตภัณฑจากเหล็ก
Add. : 70 หมู 2 ตําบลชางใหญ อําเภอบางไทร
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
Tel. : +66-35-366-036

เอส ที เฟรม แอนด ทรัส จํากัด
ผลิตโครงสรางเหล็กสําหรับใชกอสราง
Add. : 29/4 ม.3 ถ.สายเอเชีย กม.83.5 ต.โพธิ์สามตน 
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +66-35-779-553-7

โรงอิฐสมพิศ
ผลิตอิฐ
Add. : หมู 5 ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
Tel. : +668-5115-7437

โรงอิฐธงชัย
ผลิตอิฐ
Add. : 8 หมู 5 ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
Tel. : +668-2078-1515

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง จํากัด
ผลิตอิฐและกระเบื้องดินเผา
Add. : หมู 8 ถนนพหลโยธิน กม.51 ตําบลเชียงรากนอย 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. : +66-35-361-093

บริษัท เอส.ดี.แอสฟลท จํากัด
ผลิตแอลฟลทติกคอนกรีต
Add. : 234 หมู 7 ตําบลลําตาเสา อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +668-9097-933

นรินเจริญชางปูน
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 147/2 ม.8 ซ.บานบงคํา ถ.อุดรธานี-หนองคาย 
ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-242-499

ไดโนโฮมโปรดักส จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 349 หมู 8 ถนนอุดร-ขอนแกน ตําบลโนนสูง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330
Tel. : +66-42-207-870

ศรีเจริญการชาง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 37/1 หมู 1 ซอยบานเชียงยืน ตําบลเชียงยืน 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1965-2043

ซี.เอส.บี
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : หมู 3 ถนนบานเหลา-หนองแสง ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1954-3570

Construction and Utilities Contractors
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

ผลิต l จําหนาย l ใหเชา “นั่งรานเหล็ก” 
ทั้งมือหน่ึง และมือสอง ราคาถูก

หางหุนสวนจํากัด โชติกา อินเตอรกรุป

ขอมูลติดตอ  
141/43 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

+662-191-7155, +668-9985-1114

chotika-intergroup@hotmail.com

www.chotika.brandexdirectory.com

ชัยณรงคคอนกรีต
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 53 หมู 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1544-8001

สามพราววัสดุภัณฑ
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : หมู 2 ตําบลสามพราว อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-349-245

ช.สวัสด์ิการชาง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 91/1 หมู 7 ถนนอุดร-กุดจับ ตําบลเชียงพิณ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +661-6011-9333

ณรงคกอสราง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 45/2 ม.7 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +668-9861-5745

หนองวัวซอคาไม
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : หมู 8 ตําบลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 41360
Tel. : +668-663+662-857

วิชัยวัสดุกอสราง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 679 หมู 15 ถนนพิศาลสารกิจ ตําบลกุมภวาป 
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41110
Tel. : +66-42-331-433

ศรีเจริญรุง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : ม.5 ซ.บานส่ีแจ ถ.อุดร-ขอนแกน ต.กุมภวาป 
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41110
Tel. : +668-1964-7629

หนองเม็กวัสดุภัณฑ
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 122 ม.17 ถ.สายอุดร-สกลนคร ต.หนองเม็ก 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
Tel. : +66-42-239-225

รานสากลการชาง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : หมู 12 ถนนศรีธาตุ-ทาคันโท ตําบลจําป 
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230
Tel. : +668-1183-1495

เบ้ิมวัสดุกอสราง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 21 หมู 9 ตําบลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ 
จังหวัดอุดรธานี 41280
Tel. : +66-42-387-724

ทองรุงเรือง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 336 ม.8 ซ.บานศรีสําราญ ถ.บานผือ-ทาบอ 
ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี 41160
Tel. : +668-1262-0738

หจก. ธนเศรษฐศิริ 2546
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 63 หมู 8 ซอยบานนํ้าทรงนอย ถนนนํ้าโสม-ปากม่ัง 
ตําบลศรีสําราญ อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
Tel. : +668-1871-4977

หจก. กิตติเรืองแสง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตบลอก
Add. : 222 ม.4 ซ.บานหนองขาม ถ.นิตโย 
ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-247-334

รุงชัยบล็อก
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอ เสาเข็ม
Add. : 189 ม.12 ซ.บานถอนใหม ถ.บานผือ-บานคอ 
ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี 41160
Tel. : +66-42-281-155-6

โรงทอเชิดพงษ
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอน้ํา
Add. : 226 ม.1 ซ.บานนาดี ถ.รพช.นาดี-อําเภอเพ็ญ 
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
Tel. : +66-42-245-305

สุรัตนคอนกรีต
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอก 
Add. : 226 ม.11 ซ.บานทาเปลือย ถนนรพช.กุมภวาป-ทาล่ี 
ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41110
Tel. : +66-42-202-763

คอนกรีต พรีซิช่ัน ยูนิค จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตทุกชนิด
Add. : 22 หมู 11 ถนนอุดรธานี-สามพราว ตําบลสามพราว 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-245-644

ซีมิกซคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 202550 หมู 7 ซอยบานถอนใหญ ตําบลนาขา 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +669-5545-4995

ราชันย คอนกรีต หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 355 หมู 17 ซอยบานไชยวาน ตําบลไชยวาน
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
Tel. : +668-4786-9283

จิตเจริญคอนกรีต หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 204 หมู 11 ซอยบานคายเสรี ตําบลไชยวาน 
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 47160
Tel. : +668-1975-1647

เจที คอนสตรัคช่ัน หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 270 ม.3 ซ.บานหนองสะหนาย ต.หนองไผ 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
Tel. : +668-1708-8832

เวิลดคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
Add. : 161 หมู 4 ถนนอุดรธานี-หนองแสง ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-236-238

ดงหวายส่ิงประดิษฐ
ทําวงกบ ขอบประตู-หนาตาง อบไม
Add. : 202 หมู 12 ถนนบานผือ-ทาบอ ตําบลหายโศก 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Tel. : +668-1799-9059

สุขสรรค
ทําวงกบประตู หนาตาง ผลิตภัณฑไม
Add. : 68 หมู 12 ซอยบานดงหวาย ตําบลหายโศก 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Tel. : +668-6563-7508

สมพงษ
ทําวงกบ เครื่ องเรือน เครื่ องใชจากไม
Add. : 150 หมู 12 ซอยบานดงหวาย ตําบลหายโศก 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Tel. : +668-9863-2062

สมบัติเจริญ
ทําวงกบประตู หนาตาง กระบะไม
Add. : 231 หมู 14 ถนนอุดร-สกลนคร ตําบลหนองนาคํา 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-6459-7079

ซีแอล กรุป อินเตอรเทรด จํากัด
ไส ซอย เซาะรอง ทํารางลิ้นแปรรูปไม 
Add. : 123 หมู 15 ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี 41130
Tel. : +668-9493-3003

สแตนดารด พลัส เซอรวิส จํากัด
ทํางานกระจก อลูมิเนียม ฝาเพดาน
Add. : 115 หมู 1 ถนนรอบเมือง ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-92+662-22
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พรทวีการชาง
ทําวงกบและบานประตู-หนาตาง
Add. : 462 หมู 14 ถนนประชาสันติ ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-005

พี พี เมทัลซีท
ทําหลังคาเหล็กรีดลอน
Add. : 444 หมู 5 ตําบลหมูมน อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1457-1294

สตารเทคสตีล จังหวัดอุดรธานี จํากัด
ทําหลังคาเหล็กรีดลอน
Add. : 235 หมู 1 ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-9583-0066

อุดรอนวัชกอสราง หจก. 
ทําแอสฟลทติกคอนกรีต
Add. : หมู 2 ถนนสายนาขา-สุมเสา ตําบลนาขา 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 39180
Tel. : +668-9711-0099

แกนนครคอนกรีต (2001) จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 345 หมู 3 ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41330
Tel. : +669-0840-0914

สุรัตนโปรคอนกรีต จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 93/1 หมู 4 ถนนรอบเมือง ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-348-775

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ กุมภวาป
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 11293 หมู 14 ถนนมิตรภาพ ตําบลพันดอน 
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41370
Tel. : +662-555-5000

คูยงฮวด จังหวัดอุดรธานี จํากัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสําเร็จรูป
Add. : 146 ม.3 ถ.อุดรธานี-สกลนคร ต.หนองบัว 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +668-9624-9022

คลังไมทวีโชคอุดร หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 40-40/1-3 ถนนอุดรดุษฎี ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-401

คลังไมไทยลาว
วัสดุกอสราง
Add. : 124 หมู 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-6455-3844

จตุรเดช บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 559/16 ถ.โพศรี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-050

อุดร ซี เอส พี หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 527/429 ม.5 ซ.10 ถ.อัศวมิตร 
ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-328-347

อุดร หิน กรวด ทราย (1999) บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 222/1 หมู 6 ถนนรอบเมือง ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-224-367

อุดรเจริญทองโลหะกิจ หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 226/1-3 ถนนอุดรดุษฎี อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-307

อุดรณัฐกานต กอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 27/1 หมู 4 ซอยบานโพนบก ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1768-3934

อุดรต้ังกิมเซงวัสดุภัณฑ บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 433-435 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-029

อุดรไทยการชาง หจก.
อุปกรณและเครื่ องใชกอสราง
Add. : 135/1 ถนนอุดรดุษฎี อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-223-036

อุดรไทยพิพัฒน หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 23/7-10 ถนนศรีสุข ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-244-323-5

อุดรนันทวัฒน หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 997 หมู 5 ถนนรอบเมือง ตําบลบานเลื่ อม 
อําเภอเมือง-อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1739-4234 

อุดรบูรพา บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 195/1-3 หมู 5 ถนนประชารักษา ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-327-789-90

อุดรเพ่ิมพูนกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 292 หมู 7 ถนนอุดร-หนองคาย ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
Tel. : +66-42-222-641

อุดรรศรีวิไลกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 176/6-7 ถนนบานเดื่ อ ตําบลหมากแขง อําเภอ
เมือง-อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-9277-2277

อุดรเล่ียงเซงโลหะ หจก.
อุปกรณสําหรับผูรับเหมากอสราง
Add. : 50 ถ.แสงฉํ่าอุทิศ ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-047

อุดรวัสดุภัณฑ หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 432/49-50 ถนนอดุลยเดช ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-245-935

อุดรสยามเซรามิค บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 683 ถนนอุดร-ขอนแกน ตําบลบานจ่ัน อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-292-288

อุดรสยามโลหะกิจ หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 390/3-5 หมู 2 ถนนนิตโย ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมือง-อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-247-748

เอ็กซ ซีวิล หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 14/1 หมู 13 ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-6105-0358

เอชโออาร เอ็นจิเนียร่ิง
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 636/3 หมู 7 ตําบลหมูมน อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1333-0870

เอส เอ็ม ซี การโยธา หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 151 ถนนอุดรดุษฎี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-247-434-5

มิตรเจริญวัสดุกอสราง
วัสดุกอสราง
Add. : 329/1 หมู 4 ถนนอุดร-ขอนแกน ตําบลบานจั่น 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-340-500

อุบลสถาปตย จํากัด
ทําคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 136 หมู 7 ตําบลเขื่ องใน อําเภอเขื่ องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 34150
Tel. : +66-45-203-203

เอกรดา คอปอเรช่ัน จํากัด
ทําคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 209 หมู 2 ตําบลบัวงาม อําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี 34230
Tel. : +668-9473-5885

อุบลวรสิทธิ์ กอสราง หจก. 
ทําคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 64 หมู 4 ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-267-846-7

พระนครศรีอยุธยาพาณิชยฯ
ทําคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 237/1 หมู 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตําบลคํานํ้าแซบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-267-935

อ. อรุณชัย
ทําประตูเหล็กยืด หนาตางเหล็กดัด
Add. : 806 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-241-897

อุบล วี.พี.เซ็นเตอร หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 174 หมู 4 ถนนสถิตยนิมานกาล ตําบลทาชาง 
อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-202-220

Construction and Utilities Contractors
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

ออกแบบ l ติดต้ัง
ระบบปรับอากาศและ ระบบไฟฟาตางๆ

บริษัท คูล-เทค จํากัด

ขอมูลติดตอ
9/27-28 หมู 5 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140

+662-158-7164-5, +668-1616-4763

info@cool-tech.co.th

www.cooltech.brandexdirectory.com

ส.เพ่ิมทรัพย
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอ เสา
Add. : 42 หมู 3 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34220
Tel. : +66-45-351-057

บานทองคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน พื้นสําเร็จ
Add. : 141 หมู 4 ถนนแจงสนิท ตําบลแจระแม 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-244-198

ส.รุงเรือง
ทําผลิตภัณฑจากคอนกรีต เชน เสา ทอ
Add. : 88 หมู 10 ตําบลโนนผ้ึง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-1977-9158

กุลรวี หางหุนสวนจํากัด 
ทําผลิตภัณฑจากลวด เชน ตะแกรง
Add. : 208 หมู 5 ถนนอุบลฯ-ศรีสะเกษ ตําบลหนองกินเพล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-267-728

พงศภัคคาไม
ทําวงกบ บาน ประตู-หนาตาง จากไม
Add. : 158/7 หมู 20 ถนนอุบล-ตระการ ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-1709-8518

สมประสงคการชาง
ทําวงกบประตู-หนาตาง เครื่ องเรือนไม
Add. : 301 หมู 3 ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-311-403

เจริญกิจ
ทําวงกบประตู-หนาตางไม
Add. : 1-3 ถนนบูรพาใน ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-254-846

โชคชัยไมทอง
ทําวงกบประตู-หนาตาง เครื่ องเรือนไม
Add. : 443/2 ถนนสถลมารค ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-321-555

รานวังกางฮุงซีเมนตบล็อก
ผลิตอิฐบล็อก หลอทอ หลอเสา
Add. : 319 หมู 4 ถนนสถิตยนิมานกาล ตําบลบุงไหม 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-1879-0529

แสงเจริญอิฐบล็อค
ผลิตอิฐบล็อค หลอทอ เสาคอนกรีต
Add. : 54/1 หมู 9 ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-1790-6126

ทามะกาแอสฟลท จํากัด
ผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต
Add. : ม.11 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-1997-6612

ฮุนก่ีพืชผลพาณิชย หจก.
ผลิตแอสฟลสติกคอนกรีต
Add. : 212 ม.6 ถ.ตระการพืชผล-เขมราฐ 
ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
Tel. : +66-45-481-909

กิมเชียงวัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 129-133 ถนนพรหมเทพ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-243-287-8

กิมเชียงวัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 35 ถนนชวาลานอก อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-262-163

คนึงนิจพิบูลกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 13 ถนนเทศบาล 2 ตําบลพิบูล 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
Tel. : +66-45-441-491

แจงสนิทบริการ หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 206-8 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-313-632

ทาทราย วังทรายทอง
วัสดุกอสราง
Add. : 288 หมู 7 ถนนรอบเมือง ตําบลแจระแม 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-206-053

ธนเสฏฐ เจริญทรัพย บจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 11/11 ถนนชลปทาน-ทาบอ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-996-889

พิสิษฐกอสราง 14 หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 255 ถนนอุปลีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-243-554

ราชาวัสดุ-คาไม
วัสดุกอสราง
Add. : 282 หมู 7 ถนนตระการ-อุบล ตําบลตระการ 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
Tel. : +668-1553-8180

เลาหกิจหินออนและกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 378/5-7 ถนนอุปลีสาน ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-262-262

โลหะอุบล หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 244-50 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-313-114-8

วรสุขกอสราง บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 15/3-4 ถนนเทศบาล 2 ตําบลพิบูล 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
Tel. : +66-45-441-169

วันชัยรับเหมากอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 19-21 ถนนชยางกูร ตําบลมวงสามสิบ อําเภอ
มวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel. : +66-45-489-413

วารินวัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 35 ถนนกันทรลักษ ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-321-811

วิเชียรรัชกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 237 หมู 1 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-1065-5234

สงศิริ (1979) หจก.
อุปกรณ และเครื่ องใชกอสราง
Add. : 48-50 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-241-603

สมคะเนย คอนสตรัคช่ัน บจก.
ผูรับเหมากอสราง
Add. : 446-448 ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-3735-6919
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“ รับเหมากอสราง ”อาคารสูง l หอพัก l บานจัดสรร
โดยทีมงานวิศวกรชํานาญงาน

บริษัท ทรี พารทเนอรส คอนสตรัคช่ัน จํากัด

ขอมูลติดตอ  
1/9 ถนนพระประแดง ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

+668-6328-6057, +668-6553-6771

www.t-partner.brandexdirectory.com

อินแปลง 1999 หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 176 หมู 11 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-285-646

อุบล 338 รับสรางบาน หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 129/1 หมู 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-313-894

อุบลมนตรีกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 17 ถนนจงกลนิธารณ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-26-1344-5

อุบลม่ันคงเทรดด้ิง บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 149/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง-อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-255-014

อุบลอัญชลีกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป
Add. : 138 หมู 1 ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-267-158

อุบลเอส พี คอนกรีต บจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 237/1 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตําบลคําน้ําแซบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-267-935

อุบลเอียะเชียง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 149/2-4 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-254-807

อุปกรณยนต หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 55-7 ถนนราชบุตร อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-254-224

ทาทราย วังทรายทอง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 288 หมู 7 ถนนรอบเมือง ตําบลแจระแม 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-206-053 

ราชาวัสดุ-คาไม 
วัสดุกอสราง 
Add. : สาขาในตลาด ตําบลตระการ อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
Tel. : +66-45-481-102 

วิทยาบริการเดช หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 108/1 ถนนเดช-บุณฑริก ตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-361-067 

ราน ส วิรัตนวัสดุ กอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 52 ถนนอุบล-ศรีสะเกษ ตําบลคําน้ําแซบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-321-675 

อุบล 338 รับสรางบาน หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 129/1 หมู 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-313-894 

อุปกรณยนต 
วัสดุกอสราง 
Add. : 55-7 ถนนราชบุตร อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-254-224

โชคชัยรุงเรือง การโยธา หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 144 หมู 2 ตําบลหนองบก อําเภอเหลาเสือโกก 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-428-511 

ราน ไทยเส็งกอสราง 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 236 หมู 10 ถนน รพช ตําบลสีวิเชียร 
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
Tel. : +66-45-371-036

นิเวศน วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 228 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-241-165

ราน เต็มสิทธิ์วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 625 ถ.เดชนํ้ายืน ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-361-361

ราน หวยคุมวัสดุกอสราง 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 29/2 หมู 5 ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-200-373

เพียรชนะกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 194 หมู 10 ตําบลนาสวง อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +668-1976-2173

อุบลอัญชลีกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 138 หมู 1 ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-267-158

อุบลทิพยกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 43 หมู 1 ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +668-9674-6706

สพลกอสราง หจก.
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 5 หมู 8 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel. : +668-179+662-353

อุบลมนตรีกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 17 ถ.จงกลนิธารณ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-261-344-5

วิเชียรรัชกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 237 ม.1 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-1065-5234

วรสุขกอสราง จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 15/3-4 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 34110
Tel. : +66-45-441-169

ราน เขื่ องในกันเองวัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 124 หมู 3 ถนนแจงสนิท ตําบลเขื่ องใน 
อําเภอเขื่ องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel. : +66-45-391-046

เขมราฐกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 347 ถนนวิศิษฐศรี ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34170
Tel. : +66-45-491-515
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

กิมเชียงวัสดุกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 129-133 ถนนพรหมเทพ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-243-287-8

วิรุณพิบูลกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 54 ถนนพรหมแสง อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
Tel. : +66-45-441-157

อุบลธนาชัยกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 160 หมู 4 ถนนแจงสนิท ตําบลเขื่ องใน 
อําเภอเขื่ องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel. : +668-7240-1985

ช. โชคเจริญ กอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 114 หมู 2 ตําบลดุมใหญ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel. : +66-45-314-361

ส. วัฒนะกิจกอสราง จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 333 หมู 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตําบลหนองกินเพล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-424-278

ธนอุบลพัฒนากอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 406 หมู 1 ตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
Tel. : +668-9845-8694

สิงหขร วัสดุกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 197 หมู 10 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 34280
Tel. : +66-45-379-275

โพธิ์ศรีธุรกิจกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 379 หมู 1 ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-322-801

วารินวัสดุกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 35 ถนนกันทรลักษ ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-321-811

กิมเชียงวัสดุกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 35 ถนนชวาลานอก อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-262-163

พิสิษฐกอสราง 14 หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 255 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-243-554

ส. เดชบุณฑริกกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 18 หมู 15 ตําบลบัวงาม อําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี 34230
Tel. : +668-5632-1899

ส. วิรัตนวัสดุกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 52 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตําบลคําน้ําแซบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 43210
Tel. : +66-45-323-405

คนึงนิจพิบูลกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 13 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 34110
Tel. : +66-45-441-491

อุบลพีเอ็นกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 182 ถนนอุบล-ตระการ ตําบลขุหลุ
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
Tel. : +66-45-481-914

เลาหกิจหินออนและกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 378/5-7 ถนนอุปลีสาน ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-262-262

วันชัยรับเหมากอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 19-21 ถนนชยางกูร ตําบลมวงสามสิบ 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel. : +66-45-489-413

ล. พานิชเขื่ องในกอสราง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 165-7 หมู 5 ถนนแจงสนิท ตําบลเขื่ องใน 
อําเภอเขื่ องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel. : +66-45-391-004

ราน ถินลุมพุก 
วัสดุกอสราง 
Add. : 215/1 หมู 4 ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-312-397-8

ราน พรชัยเดช 
วัสดุกอสราง 
Add. : 57 หมู 18 ถนนเดช-บุณฑริก ตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-282-044

สมคะเนย คอนสตรัคช่ัน จํากัด 
ผูรับเหมากอสราง 
Add. : 446-448 ถ.แจงสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000 
Tel. : +668-3735-6919 

อุบลเอียะเชียง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 149/2-4 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-254-807

ราน เองหลี 
วัสดุกอสราง 
Add. : 213 ถ.มวงพนา ต.มวงสามสิบ อ.มวงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี 34140
Tel. : +66-45-489-048

อินแปลง 1999 หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 176 หมู 11 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-285-646

ราน คิมฮง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 369/1 หมู 5 ถนนประชา ตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-361-060

ราน นวภัณฑ 
วัสดุกอสราง 
Add. : 83/1 ถนนเดช-น้ํายืน ตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-361-443

ราน ทวินันท 
วัสดุกอสราง 
Add. : 120/2 หมู 8 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 34280
Tel. : +66-45-379-132

เดชอุดม โฮมมารท จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 106 หมู 11 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-282-090

ราน พรชัยพานิช 
วัสดุกอสราง 
Add. : 353/1-2 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี 34160
Tel. : 0-4536-1064

อุบลม่ันคงเทรดด้ิง จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 149/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-255-014

ราน ไทยเชน 
วัสดุกอสราง 
Add. : 81-5 ถนนเกษมสุข ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-321-143

ราน อรทัยพานิช 
วัสดุกอสราง 
Add. : 105 หมู 13 ถนนหวยยาง-สองคอน ตําบลโพธ์ิไทร 
อําเภอโพธิ์ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
Tel. : +66-45-496-008

เขื่ องในวัสดุ หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 503-6 หมู 4 ถนนแจงสนิท ตําบลเขื่ องใน 
อําเภอเขื่ องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel. : +66-45-391-136

ราน ทรายทอง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 22/1 หมู 18 ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-280-450

อุบลเอส พี คอนกรีต จํากัด 
วัสดุกอสราง 
Add. : 237/1 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตําบลคําน้ําแซบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-267-935

พณเกียรติ หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 67/53-4 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 34110
Tel. : +66-45-441-067
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ราน แสงสุวรรณ 
วัสดุกอสราง 
Add. : 23 ม.2 ถ.ยูงทอง ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม 
จ.อุบลราชธานี 34250
Tel. : +66-45-399-007

ราน ชัยพฤกษ 
วัสดุกอสราง 
Add. : 48 หมู 7 ถนนอรุณประเสริฐ ตําบลเขมราฐ 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
Tel. : +66-45-491-017

ทวีกิจเดชอุดม หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 352 หมู 23 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-282-680

ราน ไทยถาวร 
วัสดุกอสราง 
Add. : 248-50 ถนนปทุมเทพภักดี ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-321-092

กิจตรงอุบล หจก. 
อุปกรณ และเครื่ องใชกอสราง 
Add. : 402/1 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-313-435-6

สงศิริ (1979) หจก. 
อุปกรณ และเครื่ องใชกอสราง 
Add. : 48-50 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-241-603

ฮารเวสท คอมเมอรเชียล หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 252 หมู 9 ตําบลโนนผ้ึง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-424-070

ดาวอรรถสิทธิ์ หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 154 ม.3 ต.ไรนอย อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-6870-7158

อุบลปริญญา หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 77 หมู 2 ตําบลสวาง อําเภอสวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-6870-7159

โชคแสงอรามการโยธา หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 80/67 หมู 23 ถนนอุบล-ตรรกะ ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-634-303

ฤทธิพันธุรุงเรือง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 87 หมู 10 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +668-1876-3390

ส. เจริญกาวหนาฟารม หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 18 ตําบลบุงมะแลง อําเภอสวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-6870-7158

ตั้งเซงฮวด วิศวกรรม หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 124 หมู 1 ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
Tel. : +668-5774-4577

อริยปกรณ หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 1 ถนนสุขาอุปถัมภ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-311-251

ป. โฮมคอนสตรัคช่ัน หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 239 หมู 3 ถนนวาริน-เดชอุดม 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-2380-7755

ฮุนก่ีพืชผลพาณิชย หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 71 หมู 2 ถนนตระการ-ศรีเมืองใหม ตําบลขุหลุ 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
Tel. : +66-45-481-09+662-

ตั้งชูรัตน หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 279 ถนนอุปลีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-241-089

สหกิจคอนสตรัคช่ัน หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 3-5 ถนนชวาลาใน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-255-139

อ. วิศวกรรมโยธา หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 3+662- ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-281-069

เอกชัยอุบล (2523) จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 3 ถนนสุขาอุปถัมภ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-312-772

เขื่ องในเดินรถ จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 382 หมู 15 ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-312-899

จักรกฤษ นาเมืองรักษ 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 23 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-5413-5447

อุบลวีระศักดิ์ หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 177 ถนนพรหมเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-254-859

ศิริมหาชัย หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 303-5 ถนนอุปราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-245-653

ป. โฮมคอนสตรัคช่ัน หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 239 ม.3 ถ.วาริน-เดชอุดม อ.วารินชําราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-2380-7755

โชคแสงอรามการโยธา หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 80/67 หมู 23 ถนนอุบล-ตรรกะ ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-634-303

ฤทธิพันธุรุงเรือง หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 87 หมู 10 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Tel. : +668-1876-3390

ส. เจริญกาวหนาฟารม หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 18 ตําบลบุงมะแลง อําเภอสวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-6870-7158

Construction and Utilities Contractors

บริษัท ไทยสวัสด์ิ คอนกรีต จํากัด

ขอมูลติดตอ  
120 หมู 2 ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170

+66-38-443-588, +66-38-443-604

sales@tsc1995.com

www.tsc1995.brandexdirectory.com

ผูผลิต และจําหนาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก l อักแรงหลอสําเร็จ
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รับเหมาก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

ตั้งเซงฮวด วิศวกรรม หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 124 หมู 1 ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
Tel. : +668-5774-4577

กิจไพบูลย เดชอุดม จํากัด 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 292 ม.7 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-361-092

อริยปกรณ หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 1 ถนนสุขาอุปถัมภ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-311-251

ดาวอรรถสิทธิ์ หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 154 ม.3 ต.ไรนอย อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-6870-7158

อุบลปริญญา หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 77 หมู 2 ตําบลสวาง อําเภอสวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-6870-7159

ชอฟาการชางอุบล หจก. 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 74 ถนนเบญจะมะ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-242-304

รานวังกางฮุงซีเมนตบล็อก
ผลิตอิฐบล็อก หลอทอ หลอเสา
Add. : 319 หมู 4 ถนนสถิตยนิมานกาล ตําบลบุงไหม 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-1879-0529

อ. อรุณชัย
ทําประตูเหล็กยืด หนาตางเหล็กดัด
Add. : 806 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-241-897

วิเชียรรัชกอสราง หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 237 ม.1 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-1065-5234

สงศิริ (1979) หจก.
อุปกรณ และเครื่ องใชกอสราง
Add. : 48-50 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-241-603 

คนึงนิจพิบูลกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 13 ถนนเทศบาล 2 ตําบลพิบูล 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
Tel. : +66-45-441-491

หจก. ธนเศรษฐศิริ 2546
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
Add. : 63 หมู 8 ซอยบานนํ้าทรงนอย ถนนนํ้าโสม-ปากม่ัง 
ตําบลศรีสําราญ อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
Tel. : +668-1871-4977

หจก. กิตติเรืองแสง
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต คอนกรีตบลอก
Add. : 222 ม.4 ซ.บานหนองขาม ถ.นิตโย 
ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-247-334

รุงชัยบล็อก
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอ เสาเข็ม
Add. : 189 ม.12 ซ.บานถอนใหม ถ.บานผือ-บานคอ 
ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี 41160
Tel. : +66-42-281-155-6

โรงทอเชิดพงษ
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ทอน้ํา
Add. : 226 ม.1 ซ.บานนาดี ถ.รพช.นาดี-อําเภอเพ็ญ 
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
Tel. : +66-42-245-305

สุรัตนคอนกรีต
ทําผลิตภัณฑคอนกรีต เชน อิฐบลอก 
Add. : 226 ม.11 ซ.บานทาเปลือย ถนนรพช.กุมภวาป-ทาล่ี 
ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41110
Tel. : +66-42-202-763

คอนกรีต พรีซิช่ัน ยูนิค จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตทุกชนิด
Add. : 22 หมู 11 ถนนอุดรธานี-สามพราว ตําบลสามพราว 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-245-644

ซีมิกซคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 202550 หมู 7 ซอยบานถอนใหญ ตําบลนาขา 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +669-5545-4995

ราชันย คอนกรีต หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 355 หมู 17 ซอยบานไชยวาน ตําบลไชยวาน
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
Tel. : +668-4786-9283

จิตเจริญคอนกรีต หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 204 หมู 11 ซอยบานคายเสรี ตําบลไชยวาน 
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 47160
Tel. : +668-1975-1647

เจที คอนสตรัคช่ัน หจก. 
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
Add. : 270 ม.3 ซ.บานหนองสะหนาย ต.หนองไผ 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
Tel. : +668-1708-8832

เวิลดคอนกรีต จํากัด
ทําผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
Add. : 161 หมู 4 ถนนอุดรธานี-หนองแสง ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-236-238

ทาทราย วังทรายทอง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 288 หมู 7 ถนนรอบเมือง ตําบลแจระแม 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-206-053

โชคชัยรุงเรือง การโยธา หจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 144 หมู 2 ตําบลหนองบก อําเภอเหลาเสือโกก 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-428-511 

ราน ไทยเส็งกอสราง 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 236 หมู 10 ถนน รพช ตําบลสีวิเชียร 
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
Tel. : +66-45-371-036

นิเวศน วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 228 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-241-165

ราน เต็มสิทธิ์วัสดุกอสราง 
วัสดุกอสราง 
Add. : 625 ถ.เดชนํ้ายืน ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี 34160
Tel. : +66-45-361-361

ราน หวยคุมวัสดุกอสราง 
รับเหมากอสรางทั่วไป 
Add. : 29/2 หมู 5 ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-200-373

บริษัท อีโคแลบ แอนด เซอรวิส จํากัด

ขอมูลติดตอ  
95/27 หมู 3 ตําบลคลองมะเดืGอ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

+668-2290-7198, +669-6702-3691

ecolab.lib@gmail.com

www.ecolab.brandexdirectory.com

“ รับออกแบบหองแลป ”เฟอรนิเจอรหองปฏิบัติการ
ติดตั้งเฟอรนิเจอรหองแลป
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อีดีเอ็มไอ(ไทยแลนด) บจก.
การประกอบอิเล็กทรอนิคสมิเตอร
Add. : 61/1 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-320-0462

จินหลง อิลูมิเนช่ัน บจก.
เกี่ยวกับโคมไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
Add. : 115/6-8 หมู 4 ซอยเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-3237

เวิรค คูล วิศวกรรม บจก.
เครื่ องใชสําหรับแผงไฟฟา
Add. : 171/10-11 หมู 2 ซอยพุทธบูชา แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-870-5965-9

มิราล เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ซอมเครื่ องกําเนิดไฟฟา เครื่ องยนต
Add. : 18/13 หมู 7 ซอยนวลจันทร แขวงคลองกุม เขต
บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-946-8006-7

นําแสงเอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ซอมเครื่ องกําเนิดไฟฟาและเครื่ องยนต
Add. : 80/2 ซอยพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-5031

นํ่าแซ
ซอมเครื่ องกําเนิดไฟฟา หมอแปลง
Add. : 707-709-711 ซอยพระรามที่ 4 แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-214-1494

ริเวอร เอนจิเนียร่ิง
ซอมเครื่ องสูบน้ํา ตูควบคุมวงจรไฟฟา
Add. : 210 ซอยลาดพราว 64 ถนนลาดพราว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-530-5997

สุทธิบริการไดนาโมรถยนต
ซอมไดนาโม และอุปกรณไฟฟา
Add. : 51 ซอยบานพานถม ถนนประชาธิปไตย
แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-282-0276

เจริญชัยเมทัลเวิรคแอนดเอ็นจิเนียร่ิง
ซอมหมอแปลงไฟฟา ผลิตตูสวิชบอรด
Add. : 32/1 ซอยประชาอุทิศ 21 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-870-9866

ชัยวัฒนการไฟฟา
ซอมอุปกรณไฟฟาเชนไดนาโม มอเตอร
Add. : 735/57 ซอยจรัญสนิทวงศ 
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-424-4354

ชัยเจริญคอมเพลสเซอร
ซอมอุปกรณไฟฟาเชน คอมเพลสเซอร
Add. : 531, 533 ซอยประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-224-4288

ธนบุรีเคเบิล
ทําเครื่ องจักร ผลิตสายไฟฟา
Add. : 437 หมู 3 ซอยสุขสวัสด์ิ 31 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวง
ราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-462-6641

พรพูนอนันต บจก.
ทําสายไฟทองแดง อลูมิเนียม และสลิง
Add. : 1182 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-221-3407

ชลตะวัน อีเล็คทริค บจก.
ทําสายไฟฟา
Add. : 54 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-3561

สายไฟเหรียญทอง บจก.
ทําสายไฟฟา
Add. : 60 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-463-1800

เสริมวัฒนการไฟฟา
ทําสายไฟฟารถยนต
Add. : 601 ซ.โรงเลี้ยงเด็ก ถ.บํารุงเมือง แขวงคลอง-
มหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
Tel. : +662-223-3362

สหมิตรไวรแอนดเคเบ้ิล บจก.
ทําสายไฟฟา และอุปกรณไฟฟา
Add. : 551/49-51 ซอยสรรคสุข ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-2270

เจริญชัยหมอแปลงไฟฟา บจก.
ทําหมอแปลงไฟฟา
Add. : 9 ซอยประชาอุทิศ21 แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-5552

กรุงธนวิทยุ
ทําหมอแปลงไฟฟาวิทยุ และโทรทัศน
Add. : 955/6-7 ซอยอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-466-4173

แอดวานซ ทูลส เซ็นเตอร บจก.
ทําอุปกรณไฟฉุกเฉิน อุปกรณไฟสํารอง
Add. : 1260-1262 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 (สามพ่ีนอง) 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-331-0142-4

C.Y.M.ซี.วาย.เอ็ม
ทําอุปกรณไฟทายรถยนต
Add. : 132/46 หมู 3 ซอยกํานันแมน ถนนเอกชัย 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-626-6823

พรศิริพานิช
ทําอุปกรณไฟฟา เชน เตาเสียบ สวิทช
Add. : 236 ซ.สุขสวัสด์ิ 1 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-468-6473

กิจพูนชัย บจก.
ทําอุปกรณไฟฟา เชน นอต สกรู เหล็ก
Add. : 178 หมู 1 ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-510-9776

อารมสตรองอุตสาหกรรม บจก.
ทําอุปกรณไฟฟา เชน บัลลาสต เตารีด 
Add. : 100/7, 100/21 ซ.วัดชองนนทรี ถ.ชองนนทรี 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel. : +662-294-5259

ทองรัศมีอีเลคทริคเวิรคส บจก.
ทําอุปกรณไฟฟา เชน สตารทเตอร
Add. : 159/3 ซ.สุขสวัสด์ิ 29 ถ.สุขสวัสด์ิ 
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-427-7466

สินอุปกรณไฟฟา
ทําอุปกรณไฟฟา เชน ปลั๊ก เตาเสียบ 
Add. : 24 หมู 1 ซอยประชาอุทิศ 40/1 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-8712

วี-เมค เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ทําอุปกรณไฟฟา เชน กลองรวมสาย
Add. : 70/16 ม.13 ซ.วัดจันทรประดิษฐ ถ.เพชรเกษม 
แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : +662-467-0288

ยูไนเต็ด ไลทติ้ง บจก.
ทําอุปกรณไฟฟา เชน โปะไฟ โคมไฟ
Add. : 2519 ซอยลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-514-2388

Electric Power

จําหนาย “ อุปกรณไฟฟา ”
รับออกแบบตูสวิตชบอรด

บริษัท มหาธน อีเลคทริค จํากัด

ขอมูลติดตอ
883, 885 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

+662-894-3447, +662-894-3448, +662-894-3449

mahathon@gmail.com

www.mahathon.brandexdirectory.com
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ผูผลิต “ โคมไฟหงส ”
โคมไฟแตงสวน l สปอรตไลท l โคมไฟประติมากรรมตางๆ

บริษัท ช รวยไลทติ้ง จํากัด

ขอมูลติดตอ  
59/188 หมู2 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

+66-34-82-3552

crlighting@gmail.com

www.chorruaylighting.brandexdirectory.com

เซนยู
ทําอุปกรณไฟฟา เชน เม็ดทองขาว
Add. : 43/66 หมู 1 ซอยจอมทอง 7 ถนนจอมทอง 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-3118

เครื่ องไฟฟาซันโตร่ี บจก.
ทําอุปกรณไฟฟา เชน สวิตซไฟฟา
Add. : 12 ซอยรัชดาภิเษก 16 แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-415-3310

เพ่ิมพูนทรัพย
ทําอุปกรณไฟฟา เชน สวิทซไฟฟา
Add. : 95/22 หมู 1 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-801-6381

เมอริเดียน เทคโนโลยี บจก.
ทําอุปกรณไฟฟา เชน อิกไนเตอร 
Add. : 805 ซ.ประเสริฐสิษฐ (สุขุมวิท 49-14)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel. : +662-392-1046

แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.
ทําอุปกรณไฟฟา และโคมไฟฟา
Add. : 120/2 ซ.ประชุมพร ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักส่ี กทม. 10210
Tel. : +662-573-4787

แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอร่ีง บจก.
ทําอุปกรณไฟฟา และโคมไฟฟา
Add. : 85/3 ม.1 ซ.แจงวัฒนะ 14 (ประชุมพร)
ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กทม. 10210
Tel. : +662-573-0500

อีสออน อิมปอรต-เอ็กซปอรต บจก.
ประกอบโคมไฟฉุกเฉิน ตัวสํารองไฟฟา 
Add. : 5, 7 ซอยโพธิ์แกว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-731-1417-106

นายสรายุทธิ์ คงทน
ประกอบโคมไฟฟา
Add. : 43 ซอยพึ่งมี 9 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-331-3477

ตาซิน อีเลคทริค อินดัสตร้ีส บจก.
ประกอบโคมไฟฟา
Add. : 126 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-255-453+662-

ไพบูลยกิจธนา บจก.
ประกอบตูจายไฟ และอุปกรณไฟฟา
Add. : 19 ซอยเอกชัย 72 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-1911-3881

ฟูจิยามา นากายา โตเกียว บจก.
ประกอบอุปกรณไฟฟาอิเลคทรอนิค
Add. : 70/9-10 ม.10 ซ.เทอดไท-พัฒนาการ
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : +662-802-1792-3

สยามการไฟฟา บจก.
ผลิตเครื่ องใชไฟฟา เชน พัดลม โคมไฟ
Add. : 108 ซอยสุขสวัสด์ิ 29 แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-5034

กรุงเทพอีเลคทริคแอนดเอนเตอรไพรส
ผลิตเครื่ องใชไฟฟาในครัวเรือน
Add. : 39876 ซอยนิคมฯบางชัน ซอย 2 ถนนเสรีไทย 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-517-0457-9

วชิรวิศว บจก.
ผลิต และประกอบตูสวิทบอรด
Add. : 99/8 หมู 2 ซอยสมาคม ถนนบางกระดี่ 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-896-2544

จุฑามาศ พัฒนา บจก.
ผลิต ประกอบผลิตภัณฑอีเล็คโทรนิคส
Add. : 10/4 ม.3 ซ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักส่ี กทม. 10210
Tel. : +662-551-1297

เซอรพลัส เทคโนโลย่ี บจก.
ผลิต และประกอบแผงวงจรไฟฟา
Add. : 44/176-177 ม.8 ซ.รามอินทรา 65 
ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. : +662-509-5038

ฮอลล่ี อิเลคทรอนิค มิเตอร บจก.
ผลิต และประกอบมิเตอรไฟฟา
Add. : 29/251 หมู 6 ซอยเอกชัย 71 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-867-6971-9

เเอส.ซี.อีเล็คทริคไวรแอนดเคเบ้ิล 
ผลิตสายไฟฟา และสายTel.  
Add. : 17/430 ม.7 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +668-1907-2315

เอส.แอนด เจ ไวดแอนดเคเบิล 
ผลิตสายไฟสําหรับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 2/25 ม.4 ซ.เพชรเกษม 69/2 ถ.เพชรเกษม 
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
Tel. : +662-444-3196

เอส แอนด เจ อีเล็คทริค ไวด บจก.
ผลิตสายไฟฟาสําหรับเครื่ องเลนแผน
Add. : 2/21-24 ม.4 ซ.เพชรเกษม 69/2 ถ.เพชรเกษม 
แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
Tel. : +662-444-3196

อภิชาติ
ผลิตหมอแปลงไฟฟา
Add. : 109/44 หมู 1 ซอยจุลพงษ ถนนบางกระดี่ 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-1625

เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี บจก.
ผลิตหมอแปลงไฟฟา
Add. : 54 ซ.เพชรเกษม 96 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กทม. 10160
Tel. : +662-809-1771-3

ศรีประเสริฐชัย
ผลิตอุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟกระพริบ
Add. : 97/10 ซ.ขางธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ถ.เพชรเกษม แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : +662-455-2819

สตาบิล บจก.
ผลิตอุปกรณไฟฟา และอิเล็คทรอนิกส
Add. : 77 ซอยนอกเขต ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-681-5533

เกรียงไกรมอเตอรเวอรค บจก.
ผลิตอุปกรณไฟฟาในยานพาหนะ 
Add. : 7, 9 ซ.แสมดํา 13 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กทม. 10150
Tel. : +662-416-6229

พรีฟอรมด ไลน โปรดัคส บจก.
ผลิตอุปกรณยึดสายไฟฟาแรงสูง
Add. : 296 หมู 4 ซอยฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-739-4026-32

กรุงเทพเกียร รุงเรืองแมคคานิค 
อุปกรณมอเตอรไฟฟา
Add. : 333/224 ถ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองคางพลู 
เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel. : +668-6366-6156 

เจริญเมืองแมชชินเนอร่ี บจก.
อุปกรณมอเตอรไฟฟา
Add. : 164/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย แขวงบานพานถม
เขตพระนคร กทม. 10200
Tel. : +668-9324-8888

ไฟฟ้าโรงงาน
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คุณ กิตติพัฒน เปลี่ยนสี
Kittiphat Pleinsee

กรรมการผูจัดการ / Managing Director
บริษัท ช รวยไลทติ้ง จําดัด

CHORRUAYLIGHTING
ELECTRIC POWER CEO  V I S I ON 

 ในปจจุบันการทําธุรกิจทุกประเภทจําเปนที่จะตอง
พึ่งพาการใชสื่ อโฆษณาตางๆ เพื่ อใหกลุมลูกคานั้นได
รูจกัสินคา และบรกิารของธรุกจิ ไปจนถึงทําใหเกดิการ
ตัดสินใจซื้อ อยางนั้นแลว บริษัท ช รวยไลทติ้ง จํากัด 
ของเรานั้นมีการปรับใชสื่ อเพื่ อใหเขากับรูปแบบธุรกิจ
ไมวาจะเปน มกีารเลอืกใชสื่ อทีต่รงกบักลุมลกูคาเพื่ อให
เกิดการเห็น และรับรูไดมากขึ้น และตรงกับความ
ตองการของธุรกิจ 
 นอกจากนั้นแลวเรายังกําหนดความหมายที่ธุรกิจ
ต้องการจะสื่อสาร การเปิดตัวสินค้า พร้อมด้วย
คุณสมบัติของสินคา ความแตกตาง และความแปลก
ใหม่ลงไปในสื่อโฆษณา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
และนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการไดนั่นเอง 
 ช รวยไลทติ้ง เปนที่ยอมรับจากทั้งในสวนภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งสามารถการันตีไดวาสินคาของเรามี
คณุภาพ และเปนทีย่อมรบัจรงิๆ ทางบรษัิทเนนใหความ
สําคญัใสใจกับความตองการของลกูคารวมถงึการให
คําปรึกษาตามงบประมาณของทานได

เราคือ.....ผูผลิต โคมไฟประติมากรรม
โดยชางผูชํานาญงานกวา 20 ป
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ELECTRIC POWERPRODUCT  H I L I GHT PRODUCT  H I L I GHT 

   โคมไฟประติมากรรมหงส มีโคมไฟหงสหัวเสา โคมไฟหงสติดผนัง เสาไฟโคมไฟหงสแบบกิ่งเดี่ยว เสาไฟโคมไฟหงสแบบกิ่งคู หลายขนาดใหเลือก 
ความสูงของเสาไฟหงส ฐานเสาโคมไฟหงส สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของลูกคา ขนาดตัวหงสมีใหเลือกตั้งแตตัวเล็ก 0.50 เมตร
ไปจนถึง ตัวใหญสุด 1.5 เมตร อีกท้ังยังใหบริการรับปรึกษาออกแบบงานประติมากรรม พรอม ผลิตแบบโมลด แมพิมพหงสตาง ๆ 
ดวยชางผูชํานาญงานมากวา 30 ป พรอมผลงานที่โดดเดนเปนเอกลักษณ
ในสไตลของลูกคาพอใจเปนสําคัญ

We provide installation services for swan 
sculpture lamp whether column head lamp, wall 
lamp, single post light, double post light, offering 
various sizes for column height and base which 
can be adjusted as customers’ needs. The 
swan lamp sizes are available from small 
0.50 meters to the largest 1.5 meters. 
Moreover, we provide consulting and design 
services of sculpture, molding, and swan mold 
produced by expert technician with over 30 
years’ experience and unique style for the highest 
customer satisfaction.

โคมไฟ
ประติมากรรม หงส  

“ “

ปรึกษาออกแบบงานประติมากรรม
พรอม ผลิตแบบโมลด

ดวยชางผูชํานาญงานมากวา 30 ป 

บปรกษาออกแบบงานประตมากรรม พรอม ผลตแบบโมลด แมพมพหงสตาง ๆ 
ที่โดดเดนเปนเอกลักษณ

wall 
ring 
ch 
e 

30 
ghest 

SWAN SCULPTURE
LAMP

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.chorruaylighting.brandexdirectory.com
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ซีแท็พ บจก.
อุปกรณมอเตอรไฟฟา
Add. : 39 ซ.9 ถ.พระราม 9 ตัดใหม แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel. : +662-718-9600

ไตรแอกซิส บจก.
อุปกรณมอเตอรไฟฟา
Add. : อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา 
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel. : +662-266-6880-4

ทีทีอาร เคมีคอล (ประเทศไทย) 
อุปกรณมอเตอรไฟฟา
Add. : 199/62 หมู 13 ถนนคลองกุม แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-936-8289

รงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน
ผลิตกระแสไฟฟา
Add. : 43 หมู 10 ซอยน้ําพอง-กระนวน ตําบลน้ําพอง 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 40140
Tel. : +66-43-441-053-5

ทรัพยทวีอิเล็คทริค บจก.
ผลิตโคมรับหลอดไฟฟา
Add. : 88 หมู 6 ซอยมิตรภาพ ตําบลเกางิ้ว อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน 40120
Tel. : +66-43-414-696

พี.พี.โซลา(หวยโจด) บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
Add. : หมู 8 ซอยน้ําพอง-กระนวน ตําบลหวยโจด 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +668-5995-5440

โรงงาน พี พี โซลา 2
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
Add. : 234 หมู 8 ซอยบานนาฝาย ตําบลหวยโจด 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +662-264-6900

พี พี โซลา 1
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
Add. : 235 หมู 8 ซอยบานนาฝาย ตําบลหวยโจด 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +662-264-6900

แกนทองวิศวกรรม บจก.
อุปกรณระบบไฟฟาแรงสูง และแรงต่ํา
Add. : 666/259 ซ.เมตตา ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-228-601

แกนนครไฮเทคเซ็นเตอร บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 87/2-7 ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-332-801-4

ขอนแกน โกลเดน ฮอรส หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 3/1 ถ.รื่ นรมย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-322-878

ขอนแกนโชคทวีวิศวกรรม บจก.
รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 351/11 หมู 15 ถนนเหลานาดี ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-258-577

ขอนแกนไทยแลนด (เพาเวอรโซน)
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 27/8 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-235-555

ขอนแกนไทยแลนด หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 437-9 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-236-348

ขอนแกนวิศวกรรมการไฟฟา (1998)
ผูรับเหมาติดต้ังไฟฟาแรงสูง
Add. : 229/28-9 ม.2 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-466-261-3

คอมฟอรทเซ็นเตอร บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 445/3 หมู 10 ตําบลทาพระ อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40260
Tel. : +66-43-262-219

เจเนอรัสเซอรวิสอิเล็คทริค (2003) 
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 728/16-8 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-270-086-7

ชัยเทคนิคซาวด
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 156 หมู 3 ถนนเกษตรวัฒนา ตําบลกุดเคา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 40160
Tel. : +66-43-289-435

ชัยมงคล คอนโทรล ซีสเต็มส หจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : ศูนยซอม 79/77 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-333-931

ชัยศิริการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 2211-2 หมู 1 ถนนราษฎรบํารุง ตําบลชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +66-43-312-512

ชางอีสาน เซอรวิส หจก.
รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 83/1 หมู 14 ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +668-5749-2256

ชาญศิริ
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 50/3-5 ถนนพานิชเจริญ ตําบลเมืองพล 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 40120
Tel. : +66-43-414-035

แซน แมกซ คอนโทรล หจก.
เครื่ องปรับความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา
Add. : 58/221 หมู 4 ถนนชาตะผดุง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-337-006

ดรากอน โฮม
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 47/2 ถ.ชวนชื่ น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-322-480

ทริปเปล เอ พลัส เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 156/47 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-5070-9092 

ทาเรือวิทยุการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 37/1 ถนนสุขาภิบาล 1 ตําบลเขื่ อนอุบลรัตน 
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 40250
Tel. : +66-43-446-076

ที อาร ที ขอนแกน (2000) หจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 8/21 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-338-362

ที ไอ ซี (นอรทอีส) บจก.
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 298 หมู 10 ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-333-811

เทพนิมิตร
อุปกรณไฟฟารถยนต
Add. : 31-3 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-237-162

เทพพิทักษการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 87/10-1 ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-237-019

นิลเพาเวอร บจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 229/35 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-466-266

เนปจูน การไฟฟา บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 182-4 ถนนเสริมสวาสดิ์ ตําบลเมืองพล 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 40120
Tel. : +66-43-414-546

ป. เจริญการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 15+662- ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองพล อําเภอ
พล จังหวัดขอนแกน 40120
Tel. : +66-43-415-574

ประดิษฐ การไฟฟา
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 478/1 หมู 17 ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +668-1662-1862

พ. ประเสริฐ หจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 77 หมู 13 ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-258-056

เพาเวอรโปร-ซิสเต็ม หจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 103 หมู 15 ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +669-1416-8274

Electric Power
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มิตรผดุงธุรกิจ
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 46/5 ถ.อํามาตย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-237-535

รุงพรการไฟฟา
มอเตอรไฟฟา
Add. : 434/46 ม.18 ต.ทาพระ อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40260
Tel. : +66-43-261-985

ศิรินคร (1985) หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 89-93 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-239-037

สิปปกร อิเล็คทริค แอนด ซิสเท็ม
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 218 ม.18 ถ.ศรีจันทร ต.พระลับ อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-915-200

โสภณการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 597/2 หมู 1 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน 40140
Tel. : +66-43-431-036

หางโอวเปงฮง บจก.
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 311-5 ถนนราชนิกูล ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +66-43-329-88+662-

อินโนเวช่ันคอนโทรล บจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 88/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-247-251

อีสานชัยมงคล หจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 155/14 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-236-875

เอกชัยการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 77/29 ถนนศรีจันทร ตําบลบานเปด 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-910-053

เอ็ม จี อีเล็คทริคอล แอนด เซอรวิส
เครื่ องกําเนิดไฟฟา
Add. : 188 หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-306-166

เอ็ม วาย เซอรวิส หจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 49/17 หมู 8 ถนนเหลานาดี ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-258-677

เอส ดับบลิว เซลล แอนดเซอรวิส 
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 20/2 ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-344-288

แกนเจริญ บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟา 2 เมกะวัตต
Add. : 261 หมู 4 ซอยกระนวนทาคันโท ตําบลหัวนาคํา 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +66-43-431-344

ฟนิคซ ยูทิลิตี้ส บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟา 9.60 เมกะวัตต
Add. : 99 หมู 3 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน 40310
Tel. : +66-43-373-406-8

โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 7) บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
Add. : 118 หมู 7 ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 40210
Tel. : +662-712-7374

โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 2) บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
Add. : 6403,6559,6560 หมู 1 ตําบลคํามวง 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 40280
Tel. : +662-712-7374

ช. ศิลปเซลสแซทเทิลไลท(2009)
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 345 ถนนศรีจันทร อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-236-598

ช. ศิลปวิทยุ-การไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 347-349 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-236-598

เอฟดีเค ตาถุง (ประเทศไทย) บจก.
ช้ินสวนอุปกรณไฟฟา
Add. : 700/49 หมู 1 ซอยบางนา-ตราด ตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-213-461-3

ชิโมฮิรา อิเลคทริค (ประเทศไทย) 
ช้ินสวนอุปกรณไฟฟา
Add. : 700/434 หมู 7 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-717-071

สยามซันโป บจก.
ช้ินสวนอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
Add. : 700/464 หมู 7 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-214-062-3

เด็นโซ (ประเทศไทย) บจก.
ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาสําหรับรถยนต 
Add. : 700/87 หมู 1 ซอยบางนา-ตราด ตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-214-649

เอส วาย เทค (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 223/5 หมู 3 ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-110-960

วินนิค อิเล็คโทรนิกส บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 145 หมู 1 ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-452-162-5

ไทย เฟานเทิน ออฟ ไลฟ บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 216/40 หมู 6 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-766-101-2

ชอง อิล (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 209/63 หมู 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-761-121

ไฮแกสเค็ท พลาสติกส กรุป บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 532 หมู 1 ซอยดานสาม ถนนแหลมฉบัง-มาบเอียง 
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-34+662-96

โกเทค เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 163/6 หมู 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-761-108-8

ผลิต และจําหนาย “เครื/องใชไฟฟา”
ภายใต แบรนด VICTOR 

บริษัท สินสมบูรณ เทรดด้ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ  
219 ซ.พ่ึงสุข ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

+662-711-1204-7

marketing1@sinsomboon.com

www.sinsomboon.brandexdirectory.com

ไฟฟ้าโรงงาน
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ซัมวอน โมลด (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา ทําแมพิมพ
Add. : 29/1 หมู 4 ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-799-579-80

ไทย กึมนึง บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 209/40 หมู 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-482-868

ฮูน่ีเทค บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องซักผา
Add. : 99/71 หมู 10 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-6322-8553

มิน กิ โมลดิ้ง บจก.
ผลิตช้ินสวนพลาสติกเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 2/21 หมู 2 ซอยสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-354-394

ไดเซ็น บจก.
ผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 700161 หมู 1 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-3838-465-745-6

ซีล คอนโทรล (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนสําหรับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 231/10 หมู 6 ถนนศรีราชา-หุบบอน ตําบลบึง 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-938-218-9

เทจิน เดรน เทค บจก.
ผลิตช้ินสวนสําหรับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 163/9 หมู 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-340-015-9

โมเบซ ไทย บจก.
ผลิตช้ินสวนสําหรับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 60/1 หมู 11 ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-242-552-3

วาซินเทค บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟาจากโลหะ
Add. : 14/2 หมู 1 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-079-658-9

วาซิน อโนไดซ บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟาจากโลหะ
Add. : 14/2 หมู 1 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-161-196-7

ซีเอสเค พลาสติก บจก.
ผลิตช้ินสวนสําหรับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 15 หมู 5 ตําบลหนองขยาด อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-119-460

ซองชอล ไฮเทค บจก. 
ผลิตช้ินสวนที่ใชกับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 389/67 หมู 4 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-340-057

ที.ดี.เค อินดัสเตรียล บจก.
ผลิตช้ินสวนที่ใชกับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 9/19 หมู 4 ตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-394-337-9

ซัมวา อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
ผลิตช้ินสวนผลิตภัณฑอีเล็คทรอนิกส
Add. : 66 หมู 8 ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-741-560

ซองชอล ไฮเทค บจก.
ผลิตอุปกรณที่ใชกับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 216/125 หมู 6 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-340-056-9

สุขสมบูรณกรีนเพาเวอร บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
Add. : 201 หมู 4 ตําบลหางสูง อําเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี 20190
Tel. : +66-38-442-999 

บ๊ิกสเจริญ เซอรวิส แอนด ซัพพลาย
อุปปรณมอเตอรไฟฟา
Add. : 201/143 หมู 2 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-064-537

เกรียงไกรดี อีเลคทริคมอเตอร
อุปปรณมอเตอรไฟฟา
Add. : 123/11 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-5212-2257

สหทวีภัทร เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณมอเตอรไฟฟา
Add. : 113/6 หมู 4 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +666-1464-9456  

โรงไฟฟาพลังงานรวมดีเซล
ผลิตกระแสไฟฟา และไอน้ํา
Add. : หมู 1 ซอยฝาง-แมสรวย ตําบลแมคะ อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-451-261-2

โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝาง
ผลิตพลังงานไฟฟา
Add. : หมู 6 ซอย ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-451-546

โรงไฟฟาบานตาล บจก.
ผลิตไฟฟาขายใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
Add. : 337 หมู 7 ตําบลบานตาล อําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม 50240
Tel. : +668-4611-2302

แอดวานซไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร่ิง
ผลิตอุปกรณไฟฟา สวิตซไฟฟา
Add. : 116 ม.3 ซ.สายบอสราง-ดอยสะเก็ด ต.แมคือ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 50220
Tel. : +66-53-387-319

ฟวทรอนิคส (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตอุปกรณควบคุมแสงสวาง
Add. : 175 หมู 2 ซอยเชียงใหม-สันกําแพง
ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-033-8222

ที ไอ ซี ภาคเหนือ เชียงใหม 
สวิตชบอรดไฟฟา 
Add. : 199/1-2 ม.7 ถ.ปาแดด อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50100
Tel. : +669-2651-4532 

ดํารงการไฟฟาเชียงใหม 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 220/2 ถนนโชตนา-ชางเผือก ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300 
Tel. : +66-53-212-315 

สหไฟฟา-อุปกรณไฟฟา เชียงใหม 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 84/2 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-128-473-5 

ราน บุญฟาการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 149/8 หมู 2 ถนนตนเปา ตําบลตนเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-386-419, 08-7911-1181

บริการ ออกแบบ l ติดตั้ง l แกไข

[ ระบบไฟฟาทุกประเภท ]

บริษัท โวลเทค ดีไซน จํากัด

ขอมูลติดตอ  
7/53 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

+668-6836-8259

iet29@hotmail.com

www.voltech.brandexdirectory.com

Electric Power
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บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส จํากัด

จําหนาย l ออกแแบบ l ติดต้ัง

 ตู MDB
 ตูคอนโทรลไฟฟา 
บํารุงรักษา และบริการอุปกรณไฟฟา
ขอมูลติดตอ  

83 ม.9 ถ.เทพารักษ ต.บางเมืองใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

+662-758-0225, +668-1697-5150

narong.ttcontrol@gmail.com

www.ttcontrol.brandexdirectory.com

ซอมมอรเตอร เชียงใหม 
ซอมมอเตอรไฟฟา 
Add. : 399/40 หมู 4 ถนนแมโจ-พราว ตําบลหนองจอม 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +669-7953-8714 

บี บี เอฟ มอเตอรเซอรวิส แอนด ซัพพลาย
ซอมมอเตอรไฟฟา 
Add. : 8/13 หมู 2 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 50130 
Tel. : +66-53-106-465 

ฤกษ ลักษณการไฟฟา - อุปกรณไฟฟา 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 90 ถ.ปาแดด ต.ปาแดด อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-272-060

เอสเอสแอล เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม 
ผูรับเหมาติดตั้งสําหรับบานและโรงงานไฟฟา 
Add. : 1/7 หมู 2 ถนนสันผีเส้ือ ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +666-3926-7742 

ราน 76 การไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 115/5-7 หมู 8 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-960-939

ทวีทรัพยการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 95 หมู 7 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +668-0123-8237

ราน อาทิตยการไฟฟา 
ผูรับเหมาติดตั้งสําหรับบานและโรงงานไฟฟา 
Add. : 416 หมู 1 ถนนโชตนา ตําบลแมขา อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50320
Tel. : +66-53-884-099

ธงชัยการไฟฟา 
ผูรับเหมาติดตั้งสําหรับบานและโรงงานไฟฟา 
Add. : ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลทาวังพราว 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +668-6193-3347

วิฑูรย การไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 50/6 หมู 4 ถนนโชตนา ตําบลดอนแกว 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : +66-53-121-860

เชียงใหม ศุภวัตรการไฟฟา 
อุปกรณ และระบบไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา 
Add. : 90 ถนนปาแดด ตําบลปาแดด อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-277-706

เช่ียวชาญวิศวกรรม (รานแหลงไฟฟา)
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 332/6 หมู 2 ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-249-933

ราน โตไกไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 204/6-7 ม.2 ถ.เชียงใหม-ดอยสะเก็ด 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-492-757

ราน ลานนาการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 44/7 ถนนสันติธรรม ตําบลชางเผือก อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-211-266

ราน ชางแทนการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 71/1 หมู 3 ถนนโชตนา ตําบลเวียง อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-451-829

ราน บุญฟาการไฟฟา 
ขายสงและผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 149/8 หมู 2 ถนนตนเปา ตําบลตนเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-386-419

ไพศาลการไฟฟา
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 37/1-3 ถนนบํารุงบุรี ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-815-079-80

ธราดลการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 319/1 หมู 1 ตําบลชอแล อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 50150
Tel. : +66-53-479-030

ราน ณัฐพรการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 2/14 หมู 14 ตําบลเวียง อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-382-397

ศิลปการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 494 หมู 2 ตําบลหางดง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม 50240
Tel. : +66-53-831-324

ราน นิวัฒนการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 9/1 หมู 1 ถนนเชียงใหม-ฮอต ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +668-1531-5522

เอสเอสแอล เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม 
ผูรับเหมาติดตั้งไฟฟา 
Add. : 1/7 หมู 2 ถนนสันผีเส้ือ ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-63-926-7742 

ราน เจดีย การไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 359 หมู 14 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-848-564

ราน กิตติการไฟฟา 
ผูรับเหมาติดตั้งสําหรับบานและโรงงานไฟฟา 
Add. : 463 หมู 3 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-451-292

เค พี อาร การไฟฟา 
ผูรับเหมาติดตั้งสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 399/24 หมู 4 ถนนเชียงใหม-แมโจ ตําบลหนองจอม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +668-9850-0076

ราน ลําดวนการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 597 หมู 2 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม 50320
Tel. : +66-53-87+662-20-1

โฮมเทค การไฟฟา 
ซอมและอะไหลเครื่ องติดตั้งไฟฟา 
Add. : 236/49 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-334-307

ไฟฟ้าโรงงาน
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139SPECIFICATION 139SPECIFICATION

CONTACT US : +662 758 0225SPEC I F I CAT ION

Floor Stand Panel Board (Indoor Type)

WALL MOUNTING BOARD (INDOOR TYPE)

FLOOR STAND PANEL BOARD (OUTDOOR TYPE)

COMPACT NSX
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ตัวแทนจําหนาย

ผลิตภัณฑ “ABB”
ตูไฟ l สายไฟ l สายเคเบ้ิล l เบรกเกอร

บริษัท บางกอก แอบโซลูท อิเลคทริค แอนด คอน จํากัด

ขอมูลติดตอ  
55/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530

+662-988-5228-9

bangkokabsolute@gmail.com

www.bangkokabsolute.brandexdirectory.com

ราน ไฟฟา กาญจนา 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 399/118 หมู 3 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +668-5715-6090

ราน นิวชางเผือกการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 106 ถนนถ ชางเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-214-884

มีศิลปการไฟฟา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 229 ถนนทาแพ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-276-814

ศุภลักษณการไฟฟา จํากัด 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 104 หมู 6 ถนนโชตนา ตําบลสันทราย 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-453-224

เชียงใหมดํารงการไฟฟา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 220/20 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-212-315

แสงอุบลเครื่ องไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 13/16 ม.1 ถ.เชียงใหม-สันกําแพง ต.ทาศาลา 
อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-116-729

ขุนพลการไฟฟา จํากัด 
อุปกรณ และระบบไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา 
Add. : 391/4 หมู 2 ถนนวงแหวนรอบ 3 ตําบลสันผีเส้ือ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-200-1681

สิงหชัยไฟฟา และเครื่ องมือชาง 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 153 หมู 11 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลอุโมงค 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51150
Tel. : +66-53-091-161

โชตนาการไฟฟา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 160/1 ถนนชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-412-265

สกาลาการไฟฟา เชียงใหม หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 182/15-6 ถนนชางมอย ตําบลชางมอย 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-232-349

เอเซียการไฟฟา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 158/1 ถนนชางเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-214-080

ศูนย เครื่ องใชไฟฟา เบสท ไลฟ กรุป
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 123/4-5 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-327-151

ราน แสงไทยการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 247-9 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-214-390

ที ซี ไอ อุปกรณไฟฟา หจก. 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 187 หมู 2 ตําบลบานปง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-365-147

เอส เอ็น ที การไฟฟา หจก. 
ผูรับเหมาติดต้ังสําหรับบานและโรงงานไฟฟา 
Add. : 439/4 ม.10 ต.แมเหียะ อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-904-263

เชียงใหมสยามทีวี
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : สนง.ใหญ เชียงใหม 111/1 ถ.ชางหลอ 
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-282-222

อนุชิตการไฟฟาแมโจ หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 212/4 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-212-950

โปลีการไฟฟา หจก. 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 79/3-4 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-418-163-4

ราน อุนเจริญการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 177/3 ม.5 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.แขวงขวงเปา 
อ.เขตจอมทอง จ.เชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-826-375

ราน ดวงสมพงษการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 30 หมู 3 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-325-033

เชียงใหมสยามทีวี จํากัด 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : ศูนยบริการสายฟาแลบ 111/3 ถ.ชางหลอ 
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-276-111

จรรยวรรธนไลทติ้ง 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 52/6 ม.4 ถ.บอสราง-ดอยสะเก็ด ต.ตนเปา 
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 50130
โTel. : +66-53-338-122

ราน มีโชค 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 358 หมู 10 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +668-1395-4274

ทีที เทรดด้ิง 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 22/1 ตําบลแขวงดอยแกว อําเภอเขตจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53--341-693

ราน นิยมพานิช แมงอน 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 69/1 หมู 2 ตําบลแมงอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50320
Tel. : +66-53--884-049

ชางเชียงใหม 
เสาไฟฟาแสงสวาง 
Add. : 223/2 ม.4 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50300
Tel. : +668-13662146

ราน จันทรสวาง 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 603 ม.1 ถ.เชียงราย-เชียงใหม ต.แมเจดีย 
อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 57260
Tel. : +66-53-789-023

ธนพรโพธา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 366/8 หมู 2 ถนนปาขอยใต ตําบลสันผีเส้ือ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-110-713

Electric Power
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ไฟฟ้าโรงงาน

นะโมการคา หจก. 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 1/7 หมู 7 ถนนสันปาตอง-บานกาด ตําบลยุหวา 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +66-53-312-261

แอดวานซ อินเตอร มีเดีย จํากัด 
เครื่ องกําเนิดไฟฟา 
Add. : 88/89 หมู 5 ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-013-264

สันกําแพงมอเตอรกรุป หจก. 
ซอมมอเตอรไฟฟา 
Add. : 126/6 หมู 2 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-387-179

เอส พี บริการ 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 128 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-213-044

เอสพี อินเตอร เพาเวอร หจก. 
เครื่ องควบคุมแรงดัน และระบบจายกระแสไฟฟาตอเนื่ อง
Add. : 129/98 หมู 5 ถนนเชียงใหม-หางดง ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-328-550

ภิรมยพานิช หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 66 หมู 4 ตําบลแมขา อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 50320
Tel. : +66-53-884-256-7

ราน เมืองทอง พานิช 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 413 หมู 2 ตําบลหางดง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม 50240
Tel. : +66-53-461-094

แมแตงเสรียนต หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 118 หมู 7 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 50150
Tel. : +66-53-471-027-8

หวยไซมอเตอร หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 41 ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-381-032

บุงฮวดพาณิชย จอมทอง จํากัด 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 257 ม.5 ต.แขวงขวงเปา อ.เขตจอมทอง 
จ.เชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-341-159

ดํารงอีเล็กทริก หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 218/4 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-212-315

นครพิงค สวิทชบอรด หจก. 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 226 หมู 2 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตําบลแมเหียะ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-111-223

จ. จรัสแสง  
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 11/10 ถนนศรีดอนไชย ตําบลชางคลาน 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-282-995

สรพงษพานิช หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 103/3 หมู 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 50330
Tel. : +66-53-374-112

ราน ภูเจริญพานิช 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 63 หมู 3 ถนนเชียงใหม-ดอยสะเก็ด ตําบลเชิงดอย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220
Tel. : +66-53-495-452

จํารัส มอเตอร 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 206 หมู 8 ถนนเชียงใหม-ฮอด อําเภอเขตจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-360-074

ศรีรัตนโตโยตาอมกอย หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 148/1 หมู 1 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม 50310
Tel. : +66-53-467-022

ธงไชย วัดหมื่ นลาน 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 43 ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-278-403

เชียงใหม ธีระพานิช เอ็นจิเนียร่ิง หจก.
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 157-9 ตําบลชางมอย อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-252-738-40

สันทรายเรืองศิริ หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 189 หมู 4 ถนนสันทราย-พราว ตําบลสันทรายหลวง
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-491-491

ราน พงษสกุลพานิช 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 86 หมู 10 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220
Tel. : +66-53-867-577

ธงไชย วัดหมื่ นลาน 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 43 ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-278-403

ติดตั้ง และจําหนาย

“ ระบบไฟฟาในโรงงาน ”
สวิตชบอรด อุปกรณไฟฟา

บริษัท ทีเอสโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
170/3 ถ.ประชาอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. 10140

+662-115-7872, +668-9115-8554

info@tsgo-engineering.com

www.tsgo-engineering.brandexdirectory.com

ราน ยศวิศวกิจ 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 154/1 ถนนชางเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง-
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-215-639

ราน กิตติพันธ 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 86 หมู 4 ตําบลเวียง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม 50190
Tel. : +66-53-475-047

ราน สุนียภัณฑ 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 29 หมู 7 ถนนลําพูน-เชียงใหม ตําบลอุโมงค 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51150
Tel. : +66-53-541-368

ราน เมืองฮอด 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 239 หมู 2 ตําบลหางดง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม 50240
Tel. : +66-53-461-033

บุญตันพาณิชย หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 97 หมู 3 ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม 50270
Tel. : +66-53-828-285

วิชัยบริการ 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 100/2 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-214-722
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ราน นิเวศนพานิช 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 143 หมู 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : +66-53-298-992

อีเอช แอนด พี รีนิวเอเบิล บจก.
ผลิต สง และจําหนายพลังงานไฟฟา
Add. : 99 หมู 12 ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel. : +66-44-457-040-4

เอ่ียมรุงเรือง รีนิวเอเบิล บจก.
ผลิต สง และจําหนายไฟฟา
Add. : 130 ม.1 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา 30410
Tel. : +66-44-457-040

ผลิตไฟฟาครบุรี บจก.
ผลิต สง และจําหนายพลังงานไฟฟา
Add. : 18 ม.13 ต.จระเขหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250
Tel. : +66-44-448-684

แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 
ผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส
Add. : 999/14 ม.1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
30380
Tel. : +66-44-708-800

โคราช ไบโอเอ็นเนอรย่ี บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟา 4.245 เมกะวัตต
Add. : 592 ม.4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-233-200

สงวนวงษ เอ็นเนอรยี บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟา 8.49 เมกะวัตต
Add. : 561 ม.4 ซ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-212-723-6

สงวนวงษอุตสาหกรรม บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
Add. : 120 ม.4 ซ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-212-287

เค.อาร.คลีนเอ็นเนอรย่ี สาขา 1
ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ
Add. : 108 หมู 9 ซอยราชสีมา-เสิงสาง ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel. : +668-1941-6797

เค.อาร.คลีนเอ็นเนอรย่ี สาขา 2
ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
Add. : 219 ม.1 ซ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-92+662-81-3

เค.อาร.คลีนเอ็นเนอรย่ี บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
Add. : 256 ม.3 ซ.ราชสีมา-ปกธงชัย ต.หนองจะบก 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1941-6797

โซลา เพาเวอร (โคราช 6) บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
Add. : หมู 1 ซอย ตําบลหินโคน อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel. : +662-712-7374

พี.ซี.เอส.พรีซิช่ัน เวิรค บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย 
Add. : 2/1-4 ม.3 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30280
Tel. : +66-44-701-300

ผลิตไฟฟาครบุรี บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล
Add. : 18 ม.13 ต.จระเขหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250
Tel. : +66-44-448-684

ทีวีที กรีน เอ็นเนอรย่ี บจก.
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ
Add. : ม.10 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 
30150
Tel. : +668-9916-4328

เคไอ ไบโอกาซ บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 222/1 ม.18 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 30110
Tel. : +66-44-200-444

แมกซเวล 1991 บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 12 ม.10 ต.บานหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
30140
Tel. : +662-379-3006-8

ผลิตไฟฟาบานหัน บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 12/1 หมู 10 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel. : +66-44-249-091

บางเขนชัย บจก.
ผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตย 
Add. : 190 หมู 9 ตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel. : +668-7995-9371

นครราชสีมา โซลาร บจก.
ผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตย
Add. : 90/91 หมู 9 ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel. : +668-1934-5200

3 ดี ดิจิตอล หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 206/20-1 หมู 1 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel. : +66-44-41-3300

กร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 152/9 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-35-3881-2

กวงเฮง
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 273-4 หมู 1 ถนนสุรนารายณ ตําบลโนนไทย 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
Tel. : +66-44-38-1071

กิจเจริญวิทยุโทรทัศน
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 45/5-6 หมู 14 ถนนเจนจบทิศ ตําบลประทาย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
Tel. : +66-44-47-9053

เกรียงไกรวิทย หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 634 หมู 1 ถนนสุรนารายณ ตําบลบานเกาะ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +668-6876-5768

โคราช มอเตอรอุตสาหกรรม หจก.
ซอมมอเตอรไฟฟา
Add. : 257 หมู 13 ถนนสุรนารายณ ตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
Tel. : +668-7878-3878

โคราชเพาเวอรไลท หจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 925 หมู 1 ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1725-5212 

จ. ชางไฟฟา
มอเตอรไฟฟา
Add. : 608, 610 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-311-440

ชัยทวีการไฟฟา จํากัด
อุปกรณติดตั้งระบบไฟฟา
Add. : 192 ถนนอัษฎางค ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-268-260-4

โชคชัยอีเลคโทรนิค
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 81/29-30 ถนนจักรี ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-25-5388-9

เดอะวันดิจิตอล หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-28-8151-2

ใตฟามอเตอร (1992) จํากัด
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 199 ถนนมิตรภาพ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 30170
Tel. : +66-44-419-207

เพรส คราฟท (ประเทศไทย) จํากัด
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 178 หมู 5 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30320
Tel. : +66-44-328-43+662-

ไฮไลท อิเล็กทรอนิกส บจก.
การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา
Add. : 4/2 หมู 1 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-904-9391-2

เอ็มดีไอ ฮีททรีทเมนท บจก.
ชุบผิวโลหะแบบเหน่ียวนําทางไฟฟา
Add. : 99/20 หมู 2 ซอยปทุม-สามโคก ตําบลสามโคก 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-581-2440-1

อีเอ็มจี เซอรวิส บจก.
ซอมมอเตอร และเครื่ องกําเนิดไฟฟา
Add. : 55/8 หมู 1 ซอยธัญบุรี-วังนอย ตําบลคลองเจ็ด 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-152-5828

Electric Power
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ผูผลิต และจําหนาย

“ NMB FAN MOTOR”
แหงเดียวในประเทศไทย

บริษัท นิตตะ (ประเทศไทย) จํากัด

ขอมูลติดตอ
382/7 หมู 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+662-181-7684, +668-1815-8637

nitta@nitta.co.th

www.nittathailand.brandexdirectory.com

สยาม ซันโก บจก.
ทําชิ้นสวนหรืออุปกรณไฟฟา เตาหลอม 
Add. : 99/30-31 หมู 2 ซอยวัดสิงห ตําบลสามโคก 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-159-0351

แอลซี แมนเนจเมนท บจก.
บดยอยชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา สกัดโลหะ
Add. : หมู 5 ซอยเลียบคลองคู ตําบลบานปทุม
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +668-1444-4335

ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)
ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
Add. : 101/2 ม.20 ซ.นวนคร 5/3 ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13210
Tel. : +662-529-3523

ทีมพรีซิช่ัน บจก.
ประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส
Add. : 152/15 หมู 3 ซอยธัญบุรี-ลําลูกกา ตําบลรังสิต 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-577-2350

ควอลิโทรนิคส บจก.
ประกอบแผงวงอิเลคโทรนิคส
Add. : 1043 หมู 13 ซอยพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-1700

มานิคา-ไทย คอรปอเรช่ัน บจก.
ผลิตเครื่ องใชในบานที่ใชไฟฟา
Add. : 60/77 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซ.พหลโยธิน 
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-1764

พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.
ผลิตเครื่ องใชไฟฟา และอุปกรณ
Add. : 106 ม.18 ซ.นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 3 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-1671-3

ริวเซย บจก.
ผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
Add. : 75/9 หมู 11 ซอยพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-9833-0126

ดี เอ็ม ซี คอรป (154) บจก.
ผลิตแผงวงจร อิเล็กโทรนิค อะไหล
Add. : 60/82 หมู 19 ซอยพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10310
Tel. : +662-909-5118-9

ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)
ผลิตแผงวงจรไฟฟา 
Add. : 101/53 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 
ซ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-1805

โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี
ผลิตแผงวงจรไฟฟา (IC)
Add. : 140 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
ถ.ติวานนท ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel. : +662-501-1730

สยาม อินทิเกรช่ัน ซิสเต็มส บจก.
ผลิตช้ินสวนใชกับเครื่ องอิเล็คทรอนิคส
Add. : 75/33 หมู 11 ซอยพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-0880

เอทีเอส อิเลคโทรนิคส บจก.
ผลิตอุปกรณอิเลคโทรนิคส ช้ินสวน
Add. : 801/258-262 หมู 8 ซอยพหลโยธิน ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-533-8511

หน่ึงเอ็นจิเนียร่ิง เวิรค หจก. 
สวิตชบอรดไฟฟา 
Add. : 30/54 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัด 
ปทุมธานี 12150
Tel. : +662-533-2898 

พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร บจก.
ผลิตกระแสไฟฟา 9.9 เมกะวัตต
Add. : 417/14 ซอยกาญจนวนิช ตําบลพะตง 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 10110
Tel. : +66-74-291-019

โรงไฟฟาจะนะ
ผลิตกระแสไฟฟารวม 1,592 เมกะวัตต
Add. : 124/5 หมู 1 ซอยทางหลวงหมายเลข 43 
ตําบลปาชิง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
Tel. : +66-74-257-822

เมืองไฟฟาหาดใหญ บจก.
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 41/158-61 ถนนนิพัทธสงเคราะห 1 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-237-497

ส. สวิทชบอรดการไฟฟา
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 306 ถ.ทุงเสา 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-245-656

สงวนพาณิชย เอวี บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 801 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-7888

ย่ิง เจริญไดนาโม สงขลา
อุปกรณไฟฟารถยนต
Add. : 164/6 หมู 8 ถนนสามสิบเมตร ตําบลเขารูปชาง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +668-1540-1500 

เบครูมพลัส บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 701 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-6489-4871

เค เวิรค บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 639 ถนนรัถการ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-6489-4872

สินสวาง เซลส แอนด เซอรวิส 
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 16/3 ถนนราษฎรยินดี อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-342-938

วิเชียรการไฟฟา หาดใหญ
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 724 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-243-109

เกาะใหญการไฟฟา
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 362 ถนนราษฎรอุทิศ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-359-476

สหไฟฟาการชาง
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 36/3-4 ถนนศรีภูวนารถ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-232-729

ไพศาลการไฟฟา
อุปกรณไฟฟารถยนต
Add. : 21/7-8 ถนนศรีภูวนารถ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-245-338

จินตแสงการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 230 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-245-561

ไฟฟ้าโรงงาน
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ช. เจริญการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 59 ถนนวงศทาเรือ ตําบลปาดังเบซาร 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
Tel. : +66-74-52-1119

วังโปร ไฟฟา บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 1570 ถ.กาญจนวณิชย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-1669

สมบัติวิศวกรรมไฟฟาสื่ อสาร บจก. 
ผูรับเหมาติดต้ังสําหรับบานและโรงงานไฟฟา
Add. : สนง. ใหญ 132/17 ถ.กาญจนวนิช-สงขลา 
ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-44-8623-4

รุงโรจน การไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 127-129 หมู 5 ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 90170
Tel. : +668-1328-7720

ดี ไฟฟา หจก.
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 31 ซ.4 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-21-2860

เกียรติแสงการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 231/3 ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-43-6291

ส. การไฟฟา 
ซอมมอเตอรไฟฟา 
Add. : 151 ซ.5 ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-32-2543

นําสินไฟฟา บจก. 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 29 ถนนราษฎรยินดี ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-7700

เลงการไฟฟา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 326 ถนนราษฎรอุทิศ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-35-8215

สินสวางการไฟฟา บจก. 
ติดต้ังสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 16/3 ถนนราษฎรยินดี ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-34-2784

ไกรแสงการไฟฟา บจก. 
ติดต้ังสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 399/1 ม.4 ถ.รัฐบํารุง ต.คลองแห อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-22-0691

สงวนพาณิชยเอวีเครื่ องใชไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 22 ถนนไทรบุรี ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-31-4464

นาหมอมวิศวกรรมไฟฟา หจก. 
ติดต้ังสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 45/4 ม.1 ถ.เอเชีย ต.ทุงขมิ้น อ.นาหมอม 
จ.สงขลา 90310
Tel. : +66-74-38-2979

เธียรเมฆเครื่ องใชไฟฟา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 58 ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา อ.สะเดา 
จ.สงขลา 90170
Tel. : +66-74-45-2259

เอสที สื่ อสารการไฟฟา บจก. 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 896, 898, 900 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-46-4256-7

หาดใหญ เอสเท็ค เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ติดต้ังสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 39 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-34-4946-7

มารูนเทค เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ติดต้ังสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 11/27 หมู 4 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-44-5121

เอส ไลน เพาเวอร หจก. 
ติดต้ังสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 183/63 ม.1 ซ.6 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-34-4244

ส. ชัยมอเตอรเซอรวิส 
ซอมมอเตอรไฟฟา 
Add. : 425/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90100
Tel. : +66-74-33-3280

ลอจิกส ออโตเมช่ัน บจก. 
ติดต้ังสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 10 ถ.ไทยอาคาร ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-42-0200

เอ็ม อี อี ซีสเต็ม แอนด ซัพพลาย หจก.
ติดตั้งสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 11/31 หมู 5 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-53-6407

จัส เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ติดตั้งสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา 
Add. : 375/1 ถนนสาครมงคล 2 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-25-8446

วี ไลทติ้ง เวิลด บจก. 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : สนง. 1561 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-26-6235-6

เอสทีพี อิเลคทริค เพาเวอร ซัพพลาย บจก.
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 234/5-6 หมู 12 ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-29-8435

อีเล็คทรีมแคนโทน่ีมอเตอร บจก. 
มอเตอรไฟฟา 
Add. : 15 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ตําบลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-23-9649-50

สิริภัณฑวัฒนา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 605/1-3 หมูบานถาวรซิตี้ ถนนธรรมนูญวิถี 
ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-4228

ส. บุญธรรมวิทยุ-โทรทัศน 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 76 ถนนนิพัทธอุทิศ 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-5563

ฮองกงพานิช 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 102/1-2 ถนนไทรบุรี ตําบลบอยาง อําเภอเมือง-
สงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-31-1429

ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบไฟฟาโรงงาน l หมอแปลงไฟฟา

“ทั้งระบบไฟฟาแรงต่ํา-แรงสูง”

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ  
207/207 หมู 6 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230

+66-38-042-323, +668-9184-4422

tse.marketing@hotmail.com

www.technicalsystem.brandexdirectory.com

Electric Power



L I S T I NG  H IGHL IGHT 

149LISTING HIGHLIGHT 

ไฟฟ้าโรงงาน

สมพงษวิทยุ-โทรทัศน 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 125 ถนนรัถการ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-6105

สงขลาไบโอ แมส บจก. 
โรงผลิตกระแสไฟฟา 
Add. : 56 ถนนจะนะ-นาทวี ตําบลขุนตัดหวาย 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
Tel. : +66-74-89-0754-6

ส่ีเอคอนกรีต บจก. 
เสาไฟฟาแสงสวาง 
Add. : 91 หมู 4 ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 90150
Tel. : +66-74-31-8269

ธํารงอีเลคทรอนิค 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 27 ถนนราษฎรบํารุง ตําบลสะบายอย 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 90210
Tel. : +66-74-37-7023

ซาวดเทคนิควิทยุ-โทรทัศน 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 295/1-2 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-5285 

ซันไทย (หาดใหญ) บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 196-8 ถนนนิพัทธอุทิศ 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-246-474

ช. พัฒนกิจ
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 19-21 ถนนรถไฟ ตําบลบอยาง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-321-899

รสสุคนธ
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 43 หมู 4 ถนนสุวรรณรังษี ตําบลระโนด 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
Tel. : +66-74-392-979

ศรีขวัญเจริญ บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 36 ถนนกําพลอุทิศ ตําบลสะเดา 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
Tel. : +66-74-429-515

ธํารงอีเลคทรอนิค
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 27 ถนนราษฎรบํารุง ตําบลสะบายอย 
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 90210
Tel. : +66-74-377-023

หาดใหญ อี แอนด อี เอ็นจิเนียร่ิง
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 214 ซอย 14 ถนนรัตนอุทิศ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-363-021-2

ธารตะวัน ซัพพลาย หจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 119/1 หมู 4 ถนนประชาสรรค ตําบลคลองแห 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-7394-9790

เอ็น อาร เอ็นจิเนียร่ิง (ภาคใต) บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 26, 28 ถนนศรีนิล 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-261-025

เอสแอนดบี เจริญเทรดด้ิงแอนดเซอรวิส
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 288 ถนนศรีภูวนารถ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-245-490

นรินทรทรัพย หจก.
อุปกรณติดต้ังระบบไฟฟา
Add. : 702 ถนนราษฏรอุทิศ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-362-100

พีเอสไลทติ้งแอนดอีควิปเมนท หจก.
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 41/79-80 ถนนพัทธสงเคราะห 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-247-485

เดอะ มิคเคิล ไพรด บจก.
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 341 ถนนคลองเรียน 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-211-960

กรีนไลท เอ็นจิเนียร แอนด เซอรวิส
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 274/1 หมู 1 ถนนยนตรการกําธร 
ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
Tel. : +66-74-395-121

หาดใหญสยามภัณฑ หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 47 ถนนนิพัทธอุทิศ 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-1963-8649

ทิพยพานิช
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 17/28 หมู 6 ตําบลปากแตระ อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 90140
Tel. : +66-74-393-653

ช. วีเอ็นอีเลคทริคเพารเวอร
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 20/55 หมู 2 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-448-399

ดามิซ เซ็นเตอร เซอรวิส
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : ถนนสทิงหมอ ตําบลสทิงหมอ 
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
Tel. : +668-9737-8172

หาดใหญ อาร เอส เอ็นจิเนียร่ิง
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 22/13 ซอย 6 ถนนเพชรเกษม ตําบลคอหงส 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-1959-5862

หาดใหญสยามภัณฑ หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 47 ถนนนิพัทธอุทิศ 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-1963-8649

วิชชุสิน มารเก็ตติ้ง บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 359 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-340-340

เพาเวอรอินโนเวช่ัน หจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : 182/18 ถนนประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-230-60+662-

เอส ที ไลทติ้ง หจก.
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 229 ถนนศรีภูวนารถ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-357-695-6

ยู เอ็น แอล อีเล็คทริค หจก.
ซอม และอะไหลเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 94 ถนนธรรมนูญวิถี ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-244-703

ศรีไชยพงศ อิเลคทริค บจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 136/7 หมู 8 ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-252-989

ซี เอช วิศวกรรม แอนด เซอรวิส 
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 87/1 หมู 10 ตําบลบานพรุ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90250
Tel. : +66-74-553-701

ช. เจริญการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 59 ถนนวงศทาเรือ ตําบลปาดังเบซาร 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
Tel. : +66-74-52-1119

วังโปร ไฟฟา บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 1570 ถ.กาญจนวณิชย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-1669

สมบัติวิศวกรรมไฟฟาสื่ อสาร บจก. 
ผูรับเหมาติดตั้งสําหรับบานและโรงงานไฟฟา
Add. : สนง. ใหญ 132/17 ถ.กาญจนวนิช-สงขลา 
ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-44-8623-4

รุงโรจน การไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 127-129 หมู 5 ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 90170
Tel. : +668-1328-7720

ดี ไฟฟา หจก.
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 31 ซ.4 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-21-2860

เกียรติแสงการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 231/3 ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-43-6291
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ส. การไฟฟา 
ซอมมอเตอรไฟฟา 
Add. : 151 ซ.5 ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-32-2543

นําสินไฟฟา บจก. 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 29 ถนนราษฎรยินดี ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-7700

สมบัติวิศวกรรมไฟฟาสื่ อสาร บจก. 
ผูรับเหมาติดต้ังสําหรับบานและโรงงานไฟฟา
Add. : สนง. ใหญ 132/17 ถ.กาญจนวนิช-สงขลา 
ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-44-8623-4

รุงโรจน การไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 127-129 หมู 5 ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 90170
Tel. : +668-1328-7720

ดี ไฟฟา หจก.
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 31 ซ.4 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110
Tel. : +66-74-21-2860

เกียรติแสงการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 231/3 ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-43-6291

ส. การไฟฟา 
ซอมมอเตอรไฟฟา 
Add. : 151 ซ.5 ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000
Tel. : +66-74-32-2543

นําสินไฟฟา บจก. 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 29 ถนนราษฎรยินดี ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-24-7700

เลงการไฟฟา หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 326 ถนนราษฎรอุทิศ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-35-8215

เอสคิวซี เซอรวิส เซ็นเตอร บจก.
ซอมแซม และประกอบมอเตอรไฟฟา
Add. : 1763 ม.6 ซ.เพชรวิพูรย ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-710-489+662-

ประเสริฐอะไลด บจก.
ซอมแซม และประกอบมอเตอร
Add. : 57/1 หมู 8 ซอยทางรถไฟเกา ตําบลสําโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-384-1754-5

เอส แอนด คิว ซี เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ซอมแซม และประกอบมอเตอรไฟฟา
Add. : 331/3 หมู 7 ซอยเทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-0541

เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส บจก.
ซอมแซมปรับปรุงตัวตานกระแสไฟฟา
Add. : 747 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.สุขุมวิท ต.แพรกษา 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-038+662-

เชอวาล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร
ตู สวนประกอบงานอิเล็คโทรนิกส
Add. : 145 หมู 17 ซอยบางนา-ตราด ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-315-1504-6

ไทย คอนซูมเมอร อิเล็คทริคส บจก.
ประกอบเครื่ องซักผา เครื่ องอบ
Add. : 888/75 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ ซ.3 ถ.บางพลี-ตําหรุ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-174-7105

วีทีเอ ซัพพลาย บจก.
ประกอบเครื่ องผลิตไฟฟาฉุกเฉิน 
Add. : 78 ม.5 ซ.สุขสวัสด์ิ 43 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-819-1038-9

ควอลิตี้ ออโต โปรดักส บจก.
ประกอบชุดสายไฟฟาสําหรับรถยนต
Add. : 37/10 ม.12 ซ.กิ่งแกว-บางพลี ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-315-4206-9

ไทยเทคนิค อีเล็คตริค บจก.
ประกอบตูควบคุมไฟฟา
Add. : 117/9 ม.6 ซ.สุขสวัสด์ิ ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-817-7501

สยามยูไนเต็ดไฮเทค บจก.
ประกอบแปนพิมพดีดไฟฟา พัดลม
Add. : 120/1-2 ม.3 ซ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-385-5129-40

แพรคติคอลเอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ประกอบแผงสวิชไฟฟา
Add. : 3083 ม.15 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-399-422+662-

ซี ซี หมอแปลงไฟฟา บจก.
ผลิต ซอม หมอแปลงไฟฟา มอเตอร
Add. : 31/1 ม.15 ซ.รามาพัฒนา (ซ.45) ถ.กิ่งแกว 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-738-4368

โกลบอล เบทส อินเตอรเทรด บจก.
ผลิต ประกอบรถจักรยาน ทําอุปกรณ
Add. : 201 ม.1 ซ.เทพารักษ กม.27 ต.บางเพรียง 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-953-7278

ก๋ัว ฮั๋ว บจก.
ผลิต ประกอบรถจักรยาน ช้ินสวนพิเศษ
Add. : 53/28 ม.5 ซ.ท่ีดินไทย ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-755-4483-5

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟา
Add. : 112 ม.1 ซ.วัดสวนสม ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.บางโปรง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-383-0000

เจริญสมพงษ บจก.
ผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ
Add. : 142 หมู 14 ซอยกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-738-4457

นาคภัณฑ หจก. 
ผลิตเครื่ องใชไฟฟา และภาชนะบรรจุ 
Add. : 2000 ม.3 ซ.วัดดาน ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-1801

เฟดเดอรัล อีเลคตริค บจก.
ผลิตเครื่ องใชไฟฟา เชน หมอหุงขาว
Add. : 64/1 ม.4 ซ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-394-3676

นิว-เอรา อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสยานพาหนะ
Add. : 170 ม.17 ซ.เทพารักษ ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-315-3636

ลิงคเวิลด อีเลคทรอนิค บจก.
ผลิตช้ินสวนอีเลคทรอนิค
Add. : 24/22 ม.8 ซ.24 แลนด ถ.บางนา-ตราด กม.24 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-361-3782

ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเนนท
ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิค อุปกรณไฟฟา
Add. : 99 ม.5 ซ.วัดศรีวารีนอย ถ.บางนา-ตราด 
ต.ศีรษะจรเขใหญ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-337-1553-67

เอเซีย แม็กเนติก ไวนดดิ้ง บจก.
ผลิตช้ินสวนอีเลคโทรนิคส
Add. : 32/4 ม.7 ซ.บางพลี-กิ่งแกว ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-751-1785

ผลิตไฟฟา และนํ้าเย็น บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟา และน้ําเย็น
Add. : 222 ม.1 ซ.ออนนุช-ลาดกระบัง ต.หนองปรือ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-327-4242

แพรกษาเพาเวอร บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟา ขนาด 6.7 MW
Add. : 414 หมู 6 ซอยพุทธรักษา ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-0731

เอส เอ็ม ไวร แอนดเคเบ้ิล บจก.
ผลิตสายไฟฟา
Add. : 126 หมู 7 ซอยพุทธรักษา ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-395-3940

ส.สุรินทร สุวรรณภูมิ หจก. 
ผลิตสายไฟฟา
Add. : 37/2 ม.12 ซ.กิ่งแกว-บางพลี ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-337-3550

ทิพยโฮลดิ้ง บจก.
ผลิตสายไฟฟา ช้ินสวน และอุปกรณ
Add. : 888/199 ม.19 ซ.โครงการ TIP4 ถ.บางพลี-ตําหรุ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-382-5111

Electric Power
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ไฟฟ้าโรงงาน

ที.เอส.เค.เอ.เคเบ้ิล บจก.
ผลิตสายไฟวิทยุ สายไฟลําโพง
Add. : 1209 ม.7 ซ.ชวาล 1 ถ.เทพารักษ ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-2885

ถิรไทย บจก. (มหาชน)
ผลิตหมอแปลงไฟฟา
Add. : 516/2 ม.2 ซ.1B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง-
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-769-7699

กวงหงส อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด) 
ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก
Add. : 694 หมู 4 ซอยสุขุมวิท ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-0247-8

ไลทเทค อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด) 
ผลิตหลอดไฟประดับตกแตงขนาดเล็ก
Add. : 904 หมู 4 ซอยสุขุมวิท ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-6745-7

ไทย ฮันคัง ไลท บจก.
ผลิตหลอดไฟฟา
Add. : 10/1 หมู 8 ซอยแพรกษา ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-701-3017-8

บางกอกแลมป บจก.
ผลิตหลอดไฟฟา
Add. : 118 หมู 16 ซอยปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0607

ไทยไอจิเดนกิ บจก.
ผลิตอุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลงไฟ
Add. : 204 ม.2 ซ.แพรกษา ถ.พุทธรักษา ต.ทายบาน 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-395-1420

บิทิชีโน (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตอุปกรณไฟฟา เชน ปลั๊ก สวิทซ
Add. : 41/12-13 ม.6 ซ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-349-6575-78

ไดวะอิเล็คทริค บจก.
ผลิตอุปกรณไฟฟาทุกชนิด
Add. : 120/1 ม.7 ซ.สุขสวัสด์ิ78 ถ.สุขสวัสด์ิ 
ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-817-5580

มงคลอินดัสเตรียลเวอรค บจก.
ผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 119 ม.2 ซ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-6121

อุดมชัยเพนท บจก.
พนสีอุปกรณไฟฟา อะไหลรถ
Add. : 692 ม.5 ซ.ยัวซา ถ.สุขุมวิท ต.ทายบาน อ.เมือง-
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-702-2364-5

สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน บจก.
โรงผลิตกระแสไฟฟา และไอน้ํา 
Add. : 745 ม.2 ซ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-1483

บริษัท สยาม-ซันน่ีโวลท จํากัด
รับเหมาติดต้ัง
 ระบบไฟฟา 
 ระบบโซลาฟารม
ขอมูลติดตอ

519/294-296 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กทม. 10140

+662-815-7619-20, +662-815-9979

siam_sunny@yahoo.com

www.siam-sunnyvolt.brandexdirectory.com

ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 1
โรงผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย 
Add. : 11/9 ม.9 ซ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-753-3750

ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 2
โรงผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
Add. : 11/3, 11/6 ม.9 ซ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-753-3750

ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลารรูฟ 3
โรงผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
Add. : 11/12, 11/5 ม.9 ซ.บางนา-ตราด กม.18 
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-753-3750

เดนโก อินดัสทรี บจก.
อุปกรณติดต้ังระบบไฟฟา
Add. : 999 ม.8 ถ.สมุทรปราการ-สมุทรสาคร ต.นาเกลือ 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
Tel. : +662-848-5599

ซีวายที พาวเวอร จํากัด 
เครื่ องกําเนิดไฟฟา 
Add. : 88/1 หมู 7 ตําบลศีรษะจรเขใหญ 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-346-1193-4 

กิจการฟารุง หจก.
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 310/110 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่ อ 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +668-3898-8780

กิจเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง อีเลคทริค 
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 61 ม.8 ซ.วิรุณราษฎร ถ.เศรษฐกิจ ต.ทาไม 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-808-5000

เกียรติภาคิน ซัพพลายแอนดคอนโทรล
ติดต้ังตูคอนโทรลสําหรับอุตสาหกรรม
Add. : 111/4 หมู 4 ถนนพุทธสาคร ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-474-402-3

คุณาธิป วิศวกรรม บจก.
ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟาโรงงาน
Add. : 158/79 ม.5 โครงการคีทพลาซา ต.พันทาย-
นรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-872-441

เค พี พี อินดัสเทค คอนโทรล หจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : 185/9 หมู 1 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-476-396-9

เคไอ ที อิเล็คทริค แอนด เซอรวิส 
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 14/349 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.พันทายนรสิงห 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-292

จงสงเสริมปญญาสกุล บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 1/53 ม.7 ซ.สินประสงค ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +668-1430-3839

จัมโบวายแอนดเคเบ้ิล บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 29/5 หมู 1 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-458-445-7

จิรชัย อิเล็คทริค บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 906 ซอยบานเชา ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-412-778

จี เอ็น แมคคานิคส บจก.
ซอมมอเตอรไฟฟา
Add. : 44/22 หมู 1 ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-843-588

จีโนล กรุป ซีที อิเล็คทริคฟเคช่ัน 
อุปกรณไฟฟา
Add. : 49/3 หมู 8 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-496-686
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Electric Power

เจริญชัยอลูมิเนียม บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 36/10 หมู 13 ซอยศรทอง ถนนเพชรเกษม ตําบล
ออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-42+662-512

ชัยการทีวี หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 559/1 ตลาดมหาชัย ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-411-236

ชัยการโฮมอิเลคทริค บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 923/149 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-837-199

ชัยยุทธซัพพลาย หจก.
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 10/63 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-877

ซันโคเอนจิเนียร่ิง บจก.
ซอมมอเตอรไฟฟา
Add. : 20/194 หมู 6 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-429-279

ซิงเกอรประเทศไทย (มหาชน)
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 926/179 หมู 1 ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-413-540

ซิสเท็มส บอรด บจก.
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 142,144 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-4600

ซี-ทีแอล คอรปอเรช่ัน บจก.
อุปกรณไฟฟา
Add. : 3/11 ม.4 ต.บางน้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-874-333

เซ็นเตอรพอยท อินดัสทรี บจก.
เครื่ องปองกันอุบัติเหตุไฟฟา
Add. : 20/208 หมู 6 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-833-906-9

ณัฐภูมิวิศวกรรม บจก.
รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 599/4 หมู 2 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-904+662-

ดีเซลวิศวกรรม บจก.
เครื่ องกําเนิดไฟฟา
Add. : 88/8 หมู 2 ถนนพระราม 2 ตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-871-657-8

กรุงเทพเซลสแอนดเทรดด้ิง บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 273/30-1 ซ.ตลาดเกาแสน ถ.เพชรเกษม 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-4023

ต. วิชชุกรณ บจก.
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 378 ม.4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ทาไม อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-810-1861-4

ทวีชัยการไฟฟา
มอเตอรไฟฟา
Add. : 27/19 หมู 8 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-815-234-5

ทิตาธรเพาเวอรอีเล็คทริค บจก.
รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 29/1680 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.พันทายนรสิงห 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-862-011

ทิตาธรเพาเวอรอีเล็คทริค บจก.
รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 29/1680 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.พันทายนรสิงห 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-862-011

ที เค เอส กลอร่ี บจก.
เครื่ องกําเนิดไฟฟา
Add. : 99/550 ม.1 ต.บางน้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-446-854

ที พี ที พาวเวอร เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 90/191 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-3293

ที เอส พี อีเล็คทริค (ทวีมอเตอร) 
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 1092/106-7 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-425-180

ทีเอ็น ดับเบ้ิล เค อิเลคทรอนิคส 
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 95/484 ม.4 ต.บางน้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-4363-6699

ไทยมงคลการไฟฟา บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 270-1 หมู 6 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-81+662-701-5

ไทยรัศมีอีเลคตริกอินดัสทรีส บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 167 ม.4 ต.บานเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-468-772-5

ธนดล แมชชินเนอรี (ไทยแลนด) 
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 8/3 ม.5 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-83-2399

ธรรมเจริญ การไฟฟา
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 189/11 ม.5 ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-872-705

ธาราโทรทัศน หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 922/88-9 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-413-778

ธีระมงคล อุตสาหกรรม (มหาชน)
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 46/67-69 ม.3 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ 
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-629

นครชัยอีเลคทริค บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 273/107 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-3117

นานาโปรเจ็คคอนสตรัคช่ัน หจก.
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 135/49 หมู 2 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-84-6333

“ จําหนายเครื/องมือ เครื/องใช ”
เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

หางหุนสวนจํากัด ซีเอ็นซี แอนด อัลตราโซนิค พารท

ขอมูลติดตอ  
254 ซ.รังสิต-นครนายก 24 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

+662-536-5163, +662-159-1089, +668-4704-6778

do.danai@hotmail.com

www.cncandultrasonicpart.brandexdirectory.com
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นิวมหาชัยโทรทัศน หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 94/2 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-421-173

นิวแอนดเนม บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 826/3-5 ถนนสรรเพชร ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-413-108

บดิณ อินดัสเทรียล เซอรวิส บจก.
ซอมมอเตอรไฟฟา
Add. : 28/92 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-452-177-9

บดีศรไพบูลย เอ็นจีเนียร่ิง บจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : 111/199 หมู 5 ตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-865-368-9

บอรด แอ็ดวานซ บจก.
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 111 ม.5 ต.บางน้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-867-700-5

ประสิทธิ์การไฟฟา
อุปกรณไฟฟารถยนต
Add. : 926/165 ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-412-779

ปง เฮง ฮวด บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 257/60 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-0079-8814

โปรเฟสช่ันแนล ซิสเท็มส บจก.
รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 121/167 หมู 7 ถนนบางปลา ตําบลทาทราย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-0953-1531

พงษพิมาน การไฟฟา บจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : 119/78 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-4226

พูนทรัพยหัวคอม ไดสตารท ไดชารท
มอเตอรไฟฟา
Add. : 34/11 หมู 5 ถนนเอกชัย ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-508

เพาเวอรบาย บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 5/5 ไทวัสดุมหาชัย ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-110-621-2

เพาเวอรพลัส ซัพพลาย บจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : 90/145 หมู 5 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-5422-4

มนตรีเซ็นเตอร บจก.
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 68/5 ถนนสุทธิวาตวิถี ตําบลทาจีน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-497-002

แมส อินดัสเตรียล ซัพพลาย บจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : 102/10-1 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-814-5223-4

รุงเรืองชัย มอเตอร
ซอมมอเตอรไฟฟา
Add. : 79/26-7 ม.7 ซ.ไทยยูเนี่ยน ถ.เศรษฐกิจ 1 
ต.ทาทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-816-688

เลิศบุศย หจก.
รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาบาน โรงงาน
Add. : 399/6 หมู 8 ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-460-843-50

ไลท อีเลคทริค บจก.
ขายสง และผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 32/1 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-845-171

วรรณกิจการไฟฟา หจก.
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 48-48/1 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-234-5

วอลเตอร เวนติเลช่ัน บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 29 ม.8 ซ.วิรุฬราษฏร ถ.เศรษฐกิจ ต.ทาไม 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-866-555

วัฒนเจริญภัณฑ บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 90/267-9 หมู 7 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลทาทราย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-816-882

วานิชการไฟฟา
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 74/127-8 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-1459

เวนซอินดัสเตรียล บจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : 18/5 ม.13 ถ.เพชรเกษม 91 ต.ออมนอย
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-8090

ศรีพูนทรัพยอีเล็คโทรนิคส หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 1-3 ถนนสุคนธวิท ตําบลตลาดกระทุมแบน 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-472-455

ศรีพูนทรัพยอีเล็คโทรนิคส หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 19 ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-471-426

สงวนทรัพย เอ็นจิเนียร่ิงแอนดเซอรวิส
มอเตอรไฟฟา
Add. : 77/8 หมู 1 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-9745-6059

กิจการฟารุง หจก.
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 310/110 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่ อ 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +668-3898-8780

กิจเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง อีเลคทริค 
สวิตชบอรดไฟฟา
Add. : 61 ม.8 ซ.วิรุณราษฎร ถ.เศรษฐกิจ ต.ทาไม 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-808-5000

เกียรติภาคิน ซัพพลายแอนดคอนโทรล
ติดตั้งตูคอนโทรลสําหรับอุตสาหกรรม
Add. : 111/4 หมู 4 ถนนพุทธสาคร ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-474-402-3

“ ตัวแทนจําหนายสายไฟ ”
กระดูกงูรอยสายไฟ l พัดลมอุตสาหกรรม l พัดลมฟารม YUSHI

บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จํากัด

ขอมูลติดตอ  
147/2 หอง A หมู 12 ถนนกิ่งแกว-บางพลี แขวงบางพลีใหญ เขตบางพลี          

   จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+662-715-0411, +668-2477-9888

sales@activoasia.com

www.activo.brandexdirectory.com
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ไฟฟ้าโรงงาน

คุณาธิป วิศวกรรม บจก.
ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟาโรงงาน
Add. : 158/79 ม.5 โครงการคีทพลาซา ต.พันทาย-
นรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-872-441

เค พี พี อินดัสเทค คอนโทรล หจก.
มอเตอรไฟฟา
Add. : 185/9 หมู 1 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-476-396-9

นิวมหาชัยโทรทัศน หจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 94/2 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-421-173

นิวแอนดเนม บจก.
เครื่ องใชไฟฟา
Add. : 826/3-5 ถนนสรรเพชร ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-413-108

บดิณ อินดัสเทรียล เซอรวิส บจก.
ซอมมอเตอรไฟฟา
Add. : 28/92 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-452-177-9

เอเล็ตโต (ประเทศไทย) บจก.
เครื่ องตัดตอวงจรไฟฟา (เบรกเกอร) 
Add. : 41 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
13210
Tel. : +66-35-746-800

ไทย ซูกิโมโต บจก.
ช้ินสวน และอุปกรณไฟฟา
Add. : 140 ม.1 ซ.สายเอเซีย-นครสวรรค ต.บานเลน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-350-03+662-

เอ แอล เอช อินดัสตร้ี (ไทยแลนด) 
บดยอยชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 193/16 หมู 4 ตําบลพยอม อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-744-655

วิคไทย เทคโนโลยี บจก.
ประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
Add. : 99 ม.12 ซ.โรจนะ ต.ลําตาเสา อ.วังนอย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-215-693

ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) บจก.
ประกอบชุดสายไฟฟาสําเร็จรูป
Add. : 1/41 ม.5 ซ.เอ 6 ต.คานหาม อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-330-421-2

นิชิยามา อินดัสตรีส (ไทยแลนด) 
ประกอบแผงวงจรในเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 717 หมู 2 ซอยอุดมสรยุทธ ตําบลคลองจิก
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-221-584-8

พานิคอม บจก.
ผลิตช้ินสวนอะไหลอิเล็กทรอนิกส
Add. : 159/1 ม.3 ซ.สายเอเชีย-นครสวรรค กม.59-60 
ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-350-471

โตชิน เคมีเทค (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 1/34 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ 
ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-330-871

เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
ผลิตช้ินสวน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
Add. : 42/13 หมู 4 ตําบลบานชาง อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +662-529-7300

คาชิวะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) 
ผลิตช้ินสวนโลหะของเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 145 หมู 16 ซอยอุดมสรยุทธ ตําบลบางกระสั้น 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-258-600-1

คาทายามา แอ็ดวานซ พรีซีช่ัน บจก.
ผลิตช้ินสวนโลหะท่ีใชทําเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 42/7 ม.4 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ต.บานชาง 
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-746-608

สตาร ไมโครนิคส พรีซิช่ัน บจก.
ผลิตช้ินสวนโลหะท่ีใชผลิตยานพาหนะ 
Add. : 42 หมู 4 ตําบลบานชาง อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-746-569-74

ดิสค พริซิช่ัน อินดัสทรี 
ผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 193 ม.1 ซ.สายเอเชีย-นครสวรรค กม.59-60 
ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-314-501

ชินเฮือง บจก.
ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
Add. : 42/4 ม.4 ซ.โรจนะ2 ต.บานชาง อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-746-535-6

ไทเซอิ เอ็นจิเนียร่ิง เอเชียน บจก.
ผลิตช้ินสวนหรืออุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 111/19 หมู 2 ซอยพหลโยธิน ตําบลลําไทร 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-200-531

ไอ.เอ็ม.อี. (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
Add. : 1/64 ม.5 ซ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-330-801-4

ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรช่ัน 
ผลิตช้ินสวนที่ใชกับอุปกรณอิเล็คทรอนิกส
Add. : 50 ม.4 ซ.ตําบลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
13210
Tel. : +66-35-334-800

นิปปอน ซุปเปอร พรีซิช่ัน บจก.
ผลิตช้ินสวนอุปกรณคอมพิวเตอร
Add. : 109/11 หมู 2 ซอยอุดมสรยุทธ ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-221-297-9

ทีดีเค (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
Add. : 1/62 ม.5 ซ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-334-568

ไทยมิคามิ บจก.
ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิกสจากโลหะ
Add. : 21/10 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ถนนอุทัย-ภาชี 
ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-746-591-6

โพลีมาเทค (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตช้ินสวนอิเล็คโทรนิกสจากพลาสติก
Add. : 222 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ 
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-258-193-5

ฟอรมพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด)
ผลิตช้ินสวนอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
Add. : 1/49 หมู 5 ตําบลคานหาม อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +668-9089-5556

สตารส ไมโครอิเล็คทรอนิกส (มหาชน)
ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส วงจรไฟฟารวม
Add. : 605-606 หมู 2 ซอยอุดมสรยุทธ ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-221-777

เพาเวอรพรอสเพค บจก.
ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล และไอน้ํา
Add. : 118 ม.1 ซ.สายทาเรือ-ปากทา ต.ศาลาลอย 
อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
Tel. : +66-35-343-020

เอสเอส อารเอฟไอดี บจก.
ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส RFID TAG
Add. : 605-606 หมู 2 ซอยอุดมสรยุทธ ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-221-777

เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
ผลิตช้ินสวนอุปกรณคอมพิวเตอร
Add. : 42/11-12 หมู 4 ตําบลบานชาง อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +668-1259-4945

โพลีมาเทค (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
Add. : 163 ม.16 ซ.42024 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระส้ัน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-258-193

คาโตเล็ค (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตแผงวงจรไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
Add. : 115/5 หมู 4 ซอยชลประทาน ตําบลบางพระครู 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Tel. : +66-35-360-135-8

โรจนะเพาเวอร บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
Add. : 111/2 ม.4 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ต.อุทัย 
อําเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 10310
Tel. : +66-35-226-823

บางจากโซลารเอ็นเนอรยี บจก.
ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
Add. : 14,14/1,14/2 ม.1 ต.บานมา อ.บางปะหัน
จพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +66-35-276-000

บีซีพีจี บจก.
ผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย
Add. : 99/1 ม.9 ซ.ทางหลวงหมายเลข 3442
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-276-000
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สายไฟฟาวีนายนเคเบ้ิล บจก.
ผลิตสายไฟฟา
Add. : 99/9, 88/8 ซ.ลาดบัวหลวง-ไมตราต.ลาดบัวหลวง 
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
Tel. : +66-35-280-493

การไฟฟาเขต 1 (ภาคกลาง)
การไฟฟา
Add. : สถานีไฟฟายอยอยุธยา 1 ต.ทาวาสุกรี 
อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-252-644

เอเล็ตโต (ประเทศไทย) บจก.
เครื่ องตัดตอวงจรไฟฟา (เบรกเกอร) 
Add. : 41 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
13210
Tel. : +66-35-746-800

ไทย ซูกิโมโต บจก.
ช้ินสวน และอุปกรณไฟฟา
Add. : 140 ม.1 ซ.สายเอเซีย-นครสวรรค ต.บานเลน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-350-03+662-

เอ แอล เอช อินดัสตร้ี (ไทยแลนด) 
บดยอยชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 193/16 หมู 4 ตําบลพยอม อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-744-655

วิคไทย เทคโนโลยี บจก.
ประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
Add. : 99 ม.12 ซ.โรจนะ ต.ลําตาเสา อ.วังนอย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-215-693

ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) บจก.
ประกอบชุดสายไฟฟาสําเร็จรูป
Add. : 1/41 ม.5 ซ.เอ 6 ต.คานหาม อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-330-421-2

ไทยมิคามิ บจก.
ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิกสจากโลหะ
Add. : 21/10 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ถนนอุทัย-ภาชี 
ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-746-591-6  
สมประสงคอินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
Add. : 77 บานทาเสียว ม.7 ซ.สรางคอม-บานทาเสียว 
ต.สรางคอม อ.สรางคอม จ.อุดรธานี 41260
Tel. : +66-42-461-341

ซันทูเอนเนอรจี บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
Add. : หมู 11 ตําบลบานเลื่ อม อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-214-505

ยู อาร ซี พาวเวอร บจก.
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานชีวมวล
Add. : หมู 13 ซอยหนองเม็ก-บานดุง ตําบลหนองเม็ก 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
Tel. : +668-1935-7515

โทโยนากา (ไทยแลนด) บจก.
ผลิต และประกอบชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส
Add. : 276 หมู 1 ตําบลบานจั่น อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-292-588  

กาวหนาเพาเวอร ซัพพลาย บจก.
ผลิตกระแสไฟฟาโดยใชเช้ือเพลิงแกลบ 
Add. : 73 หมู 8 ซอยวาริน-กันทรลักษณ ตําบลสําโรง 
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
Tel. : +66-45-303-146

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา 
Add. : 30 หมู 11 ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
Tel. : +66-45-366-081-3

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา 
Add. : หมู 4 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34220
Tel. : +66-45-366-081-3

พลาสมา เพียวริตี้ พาวเวอร บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 228 ซอยสถิตยนิมานกาล ตําบลแกงโดม 
อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-9137-6107

สินวิวัฒน ปโตรเล่ียม บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 69755 หมู 6 ตําบลหนองกินเพล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-3101-3416 
ศิริธรรมการไฟฟาอุดร 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 128 ถ.หมากแขง ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-362

อุดรไพศาล เซ็นเตอร แอนด เซอรวิส
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 269/1-5 ถ.โพศรี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-243-333

จําลองวิทยุ และไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 45/9 ถนนอดุลยเดช อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-411

ราน อ. การไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 123 ม.4 ถ.หนองวัวซอ-กุดหมากไฟ 
ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
Tel. : +66-42-285-742

ราน อรามการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 28/2 ถนนอําเภอ ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-230

ราน เดชเจริญการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 127/1 ถนนอุดรดุษฎี ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-243-594

อุดมพานิช การไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 204 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-837

ราน มานะไฟฟา 
มอเตอรไฟฟา 
Add. : 540/15 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-8340-3554

ราน แสงเจริญการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 102/3-4 ถ.นิตโย ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-323-114

ราน สมประสงคการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 124 หมู 2 ตําบลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ 
จังหวัดอุดรธานี 41280
Tel. : +66-42-387-707

แสงชัยการไฟฟาวังสามหมอ 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 129 หมู 2 ถนนเจริญเมือง อําเภอวังสามหมอ 
จังหวัดอุดรธานี 41280
Tel. : +66-42-387-188

ต. เจริญการไฟฟา 
ครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 65 ถนนชนบทบํารุง อําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี 41160
Tel. : +66-42-281-151-2

ราน เทคนิคการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 401 ม.7 ถ.เลย-อุดรธานี ต.ผาอินทรแปลง 
อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
Tel. : +66-42-853-042

จ. เจริญการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 5/5 ถนนสุรการ ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-243-781

ราน รุงเรืองการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 38 ถนนเจริญเมือง ตําบลวังสามหมอ 
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
Tel. : +66-42-387-611

ราน ธีรทัศแอรการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 252/5 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-241-243

ราน โจเจริญการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 115/3 ม.1 ถ.ทหาร ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-34+662-45

ราน ย่ิงยงการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 50/3 ถนนทหาร อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-676

ราน บุญทวีการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 40 หมู 16 ถนนอุดรธานี-เลย ตําบลนากลาง 
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170
Tel. : +66-42-359-156

Electric Power
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ไฟฟ้าโรงงาน

ราน สหชัยการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 209 ถนนเจริญเมือง ตําบลวังสามหมอ 
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
Tel. : +66-42-387-673

แสงอุดมพานิชและการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 394/1-2 ถ.โพศรี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-755

เทพนครมอเตอรการไฟฟา แอร 
ซอมมอเตอรไฟฟา 
Add. : สาขา 2 178 หมู 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลผาสุก 
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41110
Tel. : +668-1804-5064

อุดรนัฐพงศ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 280 ถ.หมากแขง ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-223-028

อุดรเอ่ียมเส็ง หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 244/4 ถนนโพศรี อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-246-402-5

อุดรอรามเอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 98/1-3 ถนนศรีสุข ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-327-564-5

ราน สากลอิเล็คโทรนิคส 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 135/81-2 ซ.ประชาสันติ ถ.นิตโย ต.หมากแขง 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-244-220

ราน สุนทรธุรกิจ 2 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 93/18 ถ.ศรีชมชื่ น ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-329-152

เบสทไฮเทคยนต (2002) จํากัด 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 273/3-10 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-345-101

ราน สัมฤทธ์ิผล 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 38 ม.6 ถ.วิญู ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง 
จ.อุดรธานี 41190
Tel. : +66-42-271-131

ราน ไพศาล 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 390 ม.11 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม 
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
Tel. : +66-42-712-122

ยู อาร ซี พาวเวอร จํากัด 
โรงผลิตกระแสไฟฟา 
Add. : 129 ม.13 ถ.หนองเม็ก-บานดุง ต.หนองเม็ก 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
Tel. : +66-42-239-004

กาวหนาเพาเวอร ซัพพลาย บจก.
ผลิตกระแสไฟฟาโดยใชเช้ือเพลิงแกลบ 
Add. : 73 หมู 8 ซอยวาริน-กันทรลักษณ ตําบลสําโรง 
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
Tel. : +66-45-303-146

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา 
Add. : 30 หมู 11 ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
Tel. : +66-45-366-081-3

พลาสมา เพียวริตี้ พาวเวอร บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 228 ซอยสถิตยนิมานกาล ตําบลแกงโดม 
อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-9137-6107

สินวิวัฒน ปโตรเล่ียม บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 69755 หมู 6 ตําบลหนองกินเพล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-3101-3416 
ศิริธรรมการไฟฟาอุดร 
ขายสง และผูผลิตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 128 ถ.หมากแขง ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-362

ราน ศรีเรืองชัย 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 26 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-223-371

ราน มีจงมี 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 18/9 ถนนสรางหลวง ตําบลหมากแขง อําเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-241-435

สหไพศาลกุมภวาป หจก. 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 10+662- ถ.แชแล ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป 
จ.อุดรธานี 41110
Tel. : +66-42-331-443

ราน เหรียญชัยวิทยุ 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 158 หมู 10 ตําบลบานผือ อําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี 41160
Tel. : +66-42-281-048

แสงสถิตย ไฮเทคสแควร จํากัด 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 24/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-244-695-8

อุดรไพศาล เซ็นเตอร แอนด เซอรวิส
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 269/1-5 ถ.โพศรี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-243-333

กาวหนาเพาเวอร ซัพพลาย บจก.
ผลิตกระแสไฟฟาโดยใชเช้ือเพลิงแกลบ 
Add. : 73 หมู 8 ซอยวาริน-กันทรลักษณ ตําบลสําโรง 
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
Tel. : +66-45-303-146

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา 
Add. : 30 หมู 11 ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
Tel. : +66-45-366-081-3

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา 
Add. : หมู 4 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34220
Tel. : +66-45-366-081-3

พลาสมา เพียวริตี้ พาวเวอร บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 228 ซอยสถิตยนิมานกาล ตําบลแกงโดม 
อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-9137-6107

สินวิวัฒน ปโตรเล่ียม บจก.
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
Add. : 69755 หมู 6 ตําบลหนองกินเพล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-3101-3416

อุดมพานิช การไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 204 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-837

ราน มานะไฟฟา 
มอเตอรไฟฟา 
Add. : 540/15 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-8340-3554

ราน แสงเจริญการไฟฟา 
เครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 102/3-4 ถ.นิตโย ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-323-114

ราน สมประสงคการไฟฟา 
ขายปลีกอุปกรณเครื่ องใชไฟฟา 
Add. : 124 หมู 2 ตําบลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ 
จังหวัดอุดรธานี 41280
Tel. : +66-42-387-707

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา 
Add. : หมู 4 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34220
Tel. : +66-45-366-081-3

โตชิน เคมีเทค (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 1/34 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ 
ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-330-871

เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
ผลิตช้ินสวน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
Add. : 42/13 หมู 4 ตําบลบานชาง อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +662-529-7300

คาชิวะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) 
ผลิตช้ินสวนโลหะของเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 145 หมู 16 ซอยอุดมสรยุทธ ตําบลบางกระสั้น 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-258-600-1
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MAHATHON
ELECTRIC 

ELECTRIC POWER CEO  V I S I ON 

เราเปนผูจําหนายอุปกรณไฟฟานานาชนิด ไมวา
งานลักษณะไหนเรามีหมด เพราะฉะนั้นเราจะเนนไปท่ี
การบริการที่ครบถวน ไมวาจะเปนการหาสินคามาให
ตรงกับความตองการของลูกคา การมีสต็อคของที่
สามารถรองรับกับความตองการของลูกคาได เพราะเรา
ไมใชตัวแทนจําหนายที่เนนจะไปที่สินคาตัวใดตัวหนึ่ง 
ที่เรามีทุกวันนี้ ได้ เพราะการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า 
เราเปน One Stop service ลูกคามาที่เดียว จะไดทั้ง
คําแนะนํา สินคา และอุปกรณที่ครบวงจร ลูกคาไม
จาํเปนจะตองไปทีอ่ื่ นอกี เรื่ องการบรกิารทีด่จีงึเปนส่ิง
ที่เรายึดถือมาตลอด 

เราเปน.....ผูจําหนาย อุปกรณไฟฟา นานาชนิด
164 CEO
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ELECTRIC POWERPRODUCT  H I L I GHT 

เปนอุปกรณไฟฟาทําหนาที่เชื่ อมตอระหวางอุปกรณไฟฟากับแหลงจายไฟ มาตรฐานของ Power plug จะยึดตาม ซึ่งการเลือกใช Power Plug 
นั้น จะตองพิจารณากระแสที่ตองการใชใหเหมาะสมกับ Power plug โดยมีคา 16A, 32A, 63A และ 125A จํานวนขั้ว ใหเหมาะสมกับสายไฟท่ีนํามาตอ
เขาดวยกัน และแรงดันไฟฟา ควรทําการเลือก Power Plug ใหเหมาะสมสําหรับแรงดันไฟฟาของอุปกรณ และควรตรวจสอบบริเวณที่ทําการติดตั้ง 
Power plug ใหปราศจากไอระเหยน้ํามัน หรือกาซติดไฟ เพื่ อลดการเกิด Spark

Power plug is an electrical device which connects between
electrical devices and power supply. The standard of power plug 
is based on usability. Consider the electric current 
that is suitable for power plug with 16A, 
32A, 63A, and 125A. Electric wires and 
voltage should be suitable for devices 
connected together. Be sure to check 
the area where the power plug is installed 
should away far from oil vapor, flammable 
gas for reducing the occurrence of spark.

POWERPLUG ““

อุปกรณไฟฟาทําหนาที่เชื�อมตอ
ระหวางอุปกรณไฟฟากับแหลง

จายไฟ

h connects between
standard of power plug 

c current 

able 
k.

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.mahathon.brandexdirectory.com
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ผลิต l ติดต้ัง l ออกแบบ ระบบบําบัดน้ําเสีย
“บริการเปล่ียนถายไสกรอง”

บริษัท ฮารท เทคนิคัล จํากัด

ขอมูลติดตอ
51/6 ม.1 ถ.สายไหม แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220

+662-157-0091, +668-4125-7527

heart_tech@hotmail.com

www.hearttechnical.brandexdirectory.com

เอส วี เอส เอนจิเนียร่ิง หจก.
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 65 ซอยวัดมหาพฤฒาราม ถนนส่ีพระยา 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-236-4578

พี.เอ็น.เซอรวิส
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 17 ซอยพิพัฒน 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-233-3689

ชัยวัฒนอีเล็คทริคเครื่ องเย็น หจก. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 108/103 ม.7 ซ.ตลาดไทยณรงค ถ.พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. : +662-552-3337

ใหญบริการ
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และไดนาโม
Add. : 116 ถนนสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-282-0586

นิวิตาเอนจิเนียร่ิง หสน.
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 2 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-6553

รานอมรแอร
ซอมเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 1946-1948 ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-314-3936

อี แอนด ซี เซอรวิส
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 857-859 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-277-3141

จตุพรเครื่ องเย็น
ซอมเครื่ องปรับอากาศและตูเย็น
Add. : 127/18 ซอยจันทรสะพาน 3 ถนนจันทน 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-1474

เบสทคูลเอ็นยิเนียร่ิง หจก. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 42/41 ซอยกลวยน้ําไท ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-392-0115

ทรัพยทองหอ บจก.
ประกอบเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 396 ถนนอนามัยงามเจริญ 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-896-7336-9

พี.วี.เอส.เซลแอนดเซอรวิส บจก.
ประกอบเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 571/19-20 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-289-2967

เว็ดเธอร คูล บจก.
ประกอบเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 61/2 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-727-5021-4

สยามโปรดักส แอรคอนดิช่ัน กรุป
ประกอบเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 40/55 ม.12 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ถ.สุขุมวิท 103 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-726-2150-8

เซ็นทรัลแอรคอนดิช่ันน่ิงอินดัสเตรียล
ประกอบเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 49/3 หมู 4 ซอยแบริ่ง ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-1671

บี.กริม แอรคอนดิช่ันน่ิง บจก.
ประกอบเครื่ องทําความรอน-ความเย็น
Add. : 58 หมู 14 ถนนสุวินทวงศ แขวงกระทุมราย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-518-0684

สหมิตรโปรดักส
ประกอบเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 509/166 ซ.จรัญสนิทวงศ 75 ถ.จรัญสนิทวงศ 
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel. : +662-424-2041

สมศรีการชาง หสน.
ประกอบเครื่ องปรับอากาศ และอุปกรณ
Add. : 166/3 ซอยแสนสบาย ถนนพระรามที่ 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-1177

หมิงไทโยว อินดัสทร่ี บจก.
ประกอบชิ้นสวนเครื่ องปรับอากาศ พัดลม
Add. : 11/318 หมู 10 ซอยเอกชัย 94 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-1018

มิตซูคาวาอิเลคทริค หจก. 
ประกอบพัดลม
Add. : 141/428 ม.9 แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-428-482+662-

แอลพินา (ประเทศไทย) บจก.
ประกอบพัดลม
Add. : 71 ซอยกลวยน้ําไท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-9042

นิโคทรา เกบฮารดท บจก.
ประกอบพัดลมระบายอากาศ
Add. : 6/29 หมู 4 ซอยสุขสวัสด์ิ 2 ถนนสุขสวัสด์ิ 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-476-1823

กรุงสยามอุตสาหกรรมพลาสติค บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 36 ซอยเอกชัย 91 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-1660

เกียร คอนสตรัคช่ันแอนดแมชชีนเนอร่ี
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 298 ซอย 10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-454-8324-7

โกลเดน ฟลเทค คอรปอเรช่ัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 26 ซอยออนนุช 59 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-322-5469-71

คอนซัลแตนท เซ็นเตอร แอนด แล็บ บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 5,7 หมู 2 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-840-7013-5

คอสโม วัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 55 อาคารเดลตา เฮาส ถนนเทียมรวมมิตร 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-246-9050-1

คุริยามา-โอจิ (ไทยแลนด) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : อาคารเอ็มดี ทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-8324-5

เค พี เอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 937 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-311-0081

Environmental Pollutecc Protection
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รับผลิต รับสั่งทํา

[พัดลมใชเฉพาะงาน ]
เครื�องกําจัดฝุนอุตสาหกรรมทุกขนาด

บริษัท ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุป จํากัด

ขอมูลติดตอ  
139/1 ม.15 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

+662-706-4914-7

wu@tangpiriya.com

www.tangpiriya.brandexdirectory.com

แคมฟล ฟาร (ประเทศไทย) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 202 อาคารเลอคองคอรด เอ 3 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-694-1480-4

จํารูญแมชชินเนอร่ี
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 2587 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-258-1199

จิวซงฮวด บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 3 ซ.54 แยก 4-9 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-899-4596

จีทรีเอส บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 1062 ถ.ออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม. 10250
Tel. : +662-742-1021-2

จุงฮะ จุงเจริญ
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 96/42-4 ซอยทาขาม ถนนธนบุรี-ปากทอ 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-1551

เจ เอ็ม เค สแปรพารท หจก. 
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 15 ถนนบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-880-9118-9

ชลวรรษ 1994 บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 50 ซ.คูบอน 12 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel. : +662-943-2500

ซ. การชาง บอน้ําบาดาล
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 1251/29 ถนนจันทนสะพาน 3 แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-3041

ซี จี พี แมททีเรียลซัพพลาย บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 24/886-7 ม.9 หมูบานอยูเจริญ ซ. 14 
ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel. : +662-533-5758

ซี เอ็ม เค อีโวเทค บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 17/136 ซอยประดิพัทธิ์ 1 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-618-7216, +668-1355-0180 

ซีลเวอร คอมเมอเชียล บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 63 ซอยออนนุช 22 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-332-1626

เซฟตี้ ไฟร เยนเนอรัล แอนด เซอรวิส
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 72/584 หมู 16 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-914-9429

ดอมนิคฮันเตอร-อารแอล (ประเทศไทย)
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 81, 83, 85 ถนนนราธิวาสราชนครินทร 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-2224

ดีพเวล วอเตอรเวอรค บจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 56 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-234-9729

เดอะเบสท มัลติมีเดีย โปรเฟสช่ันแนล บจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 10 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 3 แขวง
ลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-942-2455, +668-1565-2255

ตะแกรงล้ีเง๊ียบเส็ง
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 792-4 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-233-6105-9

ท รุงเรือง บจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : สนง. บางขุนเทียน 39/430 หมู 1 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-903+662-

ทวีทรัพย บริการนํ้าบาดาลหจก. 
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 49/17 หมูบานทวีทรัพย 1 ซ.บุญสงโสพิศ ถ.นวมินทร 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10240
Tel. : +662-374-7750

ทีบาฟ บจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 20/3 ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กทม. 10110
Tel. : +662-665-6156-7

ไทนามิก บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 25/113,115 ซอย 124 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-2902

ไทยฟลเตอร ซัพพลาย บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 11 หมู 6 ซอย 65 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-4004-7

ไทย-เยอรมันเอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคช่ัน 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 44/2 หมู 17 ถนนสุวินทวงศ แขวงกระทุมราย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +668-5909-2525

ไทยสแตนดารดทูลส บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 87/28 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-1431

ไทยเอ็นจิเนียร่ิงสเปเชียลลิซ บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 468 ซอยกรุงธนบุรี 6 แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-437-9448

ธนาพล คาเหล็ก
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 123 ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-864-9082, +668-9854-5456

นพเลิศ หจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 835/15 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-928-5880-1

บลูสโตน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 28 ซอย 88 แยก 2 ถนนออนนุช แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-1588

บอสส ไซแอนติฟค แอสโซซิเอท หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 33 ซอย 62 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-933-7838-42

ระบบป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อม
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บางกอก วอเตอรเทค บจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 1340 ซ.94 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กทม. 10160
Tel. : +662-444-0607-8

เบโก เทคโนโลย่ีส เอส อี เอเซีย บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 75/323 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-918-2477

ปาจรีย แทงคนํ้า ปมนํ้า และถังบําบัดนํ้าเสีย
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 1661 ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-3293-4

ปรามิดคอนสตรัคช่ัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 99/167-9 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-954-3341-2

พี เอ็น ไฟน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 176/210 หมู 1 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-981-1644

พี เอส แอล อินเตอรเทรด บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 460 ซอยอยูเจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
สามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-691-6222-3

เพาเวอร แอนด อินดัสเทียล ฟลเตอร บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 229 ซ.บรมราชชนนี 70/1 แขวงศาลาธรรมสพน 
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. : +662-889-7130

แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 318/1+662-2 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-0320-3

ไพรมัส บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 119 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-693-7005-6

ฟลเตอร แมทช บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 100/2 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-360-6601-3

เฟรสคอม เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 97/44 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-136-6963

แม็กซ-แค็ป แพลนน่ิง แอนด เอ็นจิเนียร่ิง
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 24/15 หมู 16 ถนนแสนแสบ แขวงแสนแสบ เขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-543-8063-4

แมสเทค ล้ิงค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 59, 61, 63 ซ.โชคชัย 4 ซ. 84 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กทม. 10230
Tel. : +662-942-1433

ยู เอส มารเก็ตติ้ง บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 976/12 ซ.โรงพยาบาลพระราม 9 แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-641-4100

รณชัยเทรดด้ิง หจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 51-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-652-7977-81

ราน เค ซี ซัพพราย
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 171/89 ซอย 39 แยก 1-1 ถนนพุทธบูชา 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-428-9087

รุงศุภกิจ บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 43 ซอยนาคนิวาส 25 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-530-0677

ล้ิงซ บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 353/12 ซ.31 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกนอย กทม. 10700
Tel. : +662-412-1231

วันมอรลิงค บจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 21/61 สยามเวอรเทค ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-940-7766 

วันสต็อป อินดัสทรีส ซับพลาย บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 88 ซอยรมเกลา 36 แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-737-5901-3

วาลิเทค บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 18/14 ซอย 111 แยก 4 ถนนนวมินทร แขวงนว
มินทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-5+668-0041

วิริยภัณฑวานิชย บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 11/152 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-940-3046-7

วีทู วิศวกรรม โมเดิรน เทรด บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 32/784 ถ.ประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ
กทม. 10140
Tel. : +662-873-5778

ส. คลองดาน เทคโนโลยี บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 2 ซอยสุภาพงษ 3 แยก 5-2 ถนนศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-743-4311-3

สเปเชียล สตีล เซ็นเตอร บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 495/69 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-2829-30

สยามกราวดวอเตอร บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 75 ถนนรามคําแหง 60 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-735-0789

สิทธิยนตกรุป บจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 10 ถนนปรินายก แขวงบานพานถม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-282-4976

สินสวัสด์ิ-ยางอุตสาหกรรมและกอสราง
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 135/10 ถนนปอมปราบศัตรูพาย แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-922-5536

ผูผลิตและตัวแทนจําหนาย
อุปกรณสําหรับระบายอากาศ
“ โบลเวอร พัดลมฟารม ”

บริษัท ซาปะ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
27/18 ม.10 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

+662-101-3846, +662-101-3847

sapaengineer2@gmail.com

www.sapaengineering.brandexdirectory.com

Environmental Pollutecc Protection
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ระบบป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

อาควา นิชิฮารา คอรปอเรช่ัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 99/167-9 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-954-3341-8

กรุงสยามอุตสาหกรรมพลาสติค
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 36 ซอยเอกชัย 91 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-1660

เกียร คอนสตรัคช่ันแอนดแมชชีนเนอร่ี
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 298 ซอย 10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-454-8324-7

โกลเดน ฟลเทค คอรปอเรช่ัน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 26 ซอยออนนุช 59 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-322-5469-71

ชัยวัฒนอีเล็คทริคเครื่ องเย็น หจก. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 108/103 ม.7 ซ.ตลาดไทยณรงค ถ.พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. : +662-552-3337

ใหญบริการ
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และไดนาโม
Add. : 116 ถนนสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-282-0586

นิวิตาเอนจิเนียร่ิง หสน.
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 2 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-6553

คอนซัลแตนท เซ็นเตอร แอนด แล็บ
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 5, 7 หมู 2 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-840-7013-5

คอสโม วัน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 55 อาคารเดลตา เฮาส ถนนเทียมรวมมิตร 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-246-9050-1

คุริยามา-โอจิ (ไทยแลนด) บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : อาคารเอ็มดี ทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-8324-5

เค พี เอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 937 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-311-0081

แคมฟล ฟาร (ประเทศไทย) บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 202 อาคารเลอคองคอรด เอ 3 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-694-1480-4

ผลิตและจําหนาย “ผากรองฝุน”
ไสกรองน้ํามัน ไสกรองอากาศ

บริษัท สยาม ทีเค แอนด พี ฟลเตอร จํากัด

ขอมูลติดตอ  
2/51 หมูบานชาวฟา หมู 6 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

+662-987-4174, +668-2340-8811

siamtkp@gmail.com

www.siamtkpfilter.brandexdirectory.com

จํารูญแมชชินเนอร่ี 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 2587 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-258-1199

จิวซงฮวด บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 3 ซอย 54 แยก 4-9 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-4596

จีทรีเอส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1062 ถ.ออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม. 10250
Tel. : +662-742-1021-2

จุงฮะ จุงเจริญ 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 96/42-4 ซอยทาขาม ถนนธนบุรี-ปากทอ 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-1551

เจ เอ็ม เค สแปรพารท หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 15 ถ.บรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กทม. 10170
Tel. : +662-880-9118-9

ชลวรรษ 1994 บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 50 ซอยคูบอน 12 ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-2500

ซ. การชาง บอน้ําบาดาล 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1251/29 ถนนจันทนสะพาน 3 แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-3041

ซี จี พี แมททีเรียลซัพพลาย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 24/886-7 ม.9 หมูบานอยูเจริญ ซ.14
ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
Tel. : +662-533-5758

ซี เอ็ม เค อีโวเทค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 17/136 ซอยประดิพัทธิ์ 1 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-618-7216 

ซีลเวอร คอมเมอเชียล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 63 ซอยออนนุช 22 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-332-1626

เซฟตี้ ไฟร เยนเนอรัล แอนด เซอรวิส
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 72/584 หมู 16 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-914-9429

ดอมนิคฮันเตอร-อารแอล (ประเทศไทย)
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 81, 83, 85 ถนนนราธิวาสราชนครินทร 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-2224

ดีพเวล วอเตอรเวอรค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 56 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-234-9729

เดอะเบสท มัลติมีเดีย โปรเฟสช่ันแนล
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 10 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 3 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-942-2455

ตะแกรงล้ีเง๊ียบเส็ง 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 792-4 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-233-6105-9

ท. รุงเรือง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : สนง. บางขุนเทียน 39/430 ม.1 ถ.พระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-894-903+662-
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ทวีทรัพย บริการนํ้าบาดาลหจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 49/17 ม.5 หมูบานทวีทรัพย 1 ซ.บุญสงโสพิศ 
ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10240
Tel. : +662-374-7750

ทีบาฟ บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 20/3 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-665-6156-7

ไทนามิก บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 25/113,115 ซอย 124 ถนนรามคําแหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-2902

ไทยฟลเตอร ซัพพลาย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 11 หมู 6 ซอย 65 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-4004-7

ไทย-เยอรมันเอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคช่ัน
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 44/2 หมู 17 ถนนสุวินทวงศ แขวงกระทุมราย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +668-5909-2525

ไทยสแตนดารดทูลส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 87/28 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-1431, +668-9691-8024

ธนาพล คาเหล็ก 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 123 ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-864-9082

นพเลิศ หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 835/15 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-928-5880-1

บลูสโตน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 28 ซอย 88 แยก 2 ถนนออนนุช แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-1588

บอสส ไซแอนติฟค แอสโซซิเอท หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 33 ซอย 62 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-933-7838-42

บางกอก วอเตอรเทค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1340 ซอย 94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-0607-8

ปาจรีย แทงคนํ้า ปมนํ้า และถังบําบัดนํ้าเสีย
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1661 ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-3293-4

ปรามิดคอนสตรัคช่ัน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 99/167-9 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-954-3341-2

พี เอ็น ไฟน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 176/210 หมู 1 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-981-1644

พี เอส แอล อินเตอรเทรด บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 460 ซ.อยูเจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-691-6222-3

เพาเวอร แอนด อินดัสเทียล ฟลเตอร บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 229 ซอยบรมราชชนนี 70/1 แขวงศาลาธรรมส
พน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-889-7130

แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 318/1+662-2 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-0320-3

ไพรมัส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 119 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-693-7005-6

ฟลเตอร แมทช บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 100/2 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-360-6601-3

เฟรสคอม เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 97/44 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-136-6963

แม็กซ-แค็ป แพลนน่ิง แอนด เอ็นจิเนียร่ิง 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 24/15 หมู 16 ถนนแสนแสบ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-543-8063-4

แมสเทค ล้ิงค บจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 59, 61, 63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-942-1433

ยู เอส มารเก็ตติ้ง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 976/12 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-641-4100

รณชัยเทรดด้ิง หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 51-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-652-7977-81

ราน เค ซี ซัพพราย 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 171/89 ซอย 39 แยก 1-1 ถนนพุทธบูชา 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-428-9087

รุงศุภกิจ บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 43 ซอยนาคนิวาส 25 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-530-0677

ล้ิงซ บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 353/12 ซ.31 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกนอย กทม. 10700
Tel. : +662-412-1231

วันมอรลิงค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 21/61 สยามเวอรเทค ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-940-7766 

จําหนาย “ เครื�องฟอกอากาศ ” 
คารบอนฟลเตอร NANO

บริษัท เจเค กรีน โปรดักส จํากัด

ขอมูลติดตอ
136/11 หมู 4 ถนนจันทรทองเอี่ยม ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง  

   จังหวัดนนทบุรี 11110

+662-920-8588

info@jk-green.com

www.jkgreen.brandexdirectory.com

Environmental Pollutecc Protection
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ระบบป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

วันสต็อป อินดัสทรีส ซับพลาย บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 88 ซอยรมเกลา 36 แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-737-5901-3

วาลิเทค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 18/14 ซ.111 แยก 4 ถ.นวมินทร แขวงนวมินทร 
เขตบึงกุม กทม. 10230
Tel. : +662-5+668-0041

วิริยภัณฑวานิชย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 11/152 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-940-3046-7

วีทู วิศวกรรม โมเดิรน เทรด บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 32/784 ถ.ประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ
กทม. 10140
Tel. : +662-873-5778

ส. คลองดาน เทคโนโลยี บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 2 ซอยสุภาพงษ 3 แยก 5-2 ถนนศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-743-4311-3

สเปเชียล สตีล เซ็นเตอร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 495/69 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-2829-30

สยามกราวดวอเตอร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 75 ถนนรามคําแหง 60 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-735-0789

สิทธิยนตกรุป บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 10 ถนนปรินายก แขวงบานพานถม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-282-4976

สินสวัสด์ิ-ยางอุตสาหกรรมและกอสราง
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 135/10 ถนนปอมปราบศัตรูพาย แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-621-1571

อาควา นิชิฮารา คอรปอเรช่ัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 99/167-9 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-954-3341-8

อารยะเวลล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 89/178 หมู 5 ถนนบางแวก แขวงบางไผ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-887-1293-4

อีจิสโปร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 90/42 อาคารสาทรธานี ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-863-3200

เอชแวคสแควร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +668-9772-5584

เอ็น ซี พี ดีพเว็ลล แอนด คอนสตรัคช่ัน
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 8/39 หมู 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-476-2882

เอ็น วี เทรดด้ิง ราน  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 552/316 ซอยวัดไผเงิน ถนนบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-0537

เอ็ม อาร เอ็ม บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : อาคารเอ็ม อาร เอ็ม ซอยพระราม9 19 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-319-9911

เอส วี ซี อิมพีเรียล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1423-7 ซอยเจริญนคร 29 แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-439-5422

เอสโก พรีเม่ียม บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 98 ถนนคลองลําเจียก แขวงนวลจันทร 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-509-0099

เออารดี แอนด เซฟตี้ อีควิปเมนท บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 54 ซอย 24 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +668-1577-7741

เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 104 ซอย 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-715-8700

ผูเชี่ยวชาญ [ ระบบระบายอากาศในโรงงาน ]
“ ดูดฝุนควัน กําจัดมลพิษทางอากาศ ”

บริษัท เอเช่ียนเทค อุตสาหกรรม จํากัด

ขอมูลติดตอ  
115/28-31 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

+668-5341-8039, +662-894-2736

asiantech8@hotmail.com

www.asiantech.brandexdirectory.com

แอดวานซ เทค โพรดักท บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 90 ถนนคูบอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-9420-0288

แอโรฟล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 30-30/1 ซอย 76 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-720-7982-4

ฮารท เทคนิคัล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 51/6 หมู 1 ถนนสายไหม แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-540-3891-2

ไฮไลท ลิฟท เซอรวิส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 9/105 หมู 6 ซอยนวมินทร 95 แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-733-5020

กูดดร๊ิงส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 201/234 หมูบานอรุณนิเวศน ซ.54/1 แยก 4-12
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
Tel. : +662-974-6600

แกวประกาย พีเค วอเตอร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 8/8 ซอยจึงเจริญพาณิช แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-2978

คากาวา บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-275-7108

เครื่ องกรองนํ้ากรีนสยามวอเตอร  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 205 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-919-9188
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โคเวย (ประเทศไทย) บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 75/104-6 โอเช่ียนทาวเวอร 2 ซ.19 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel. : +662-261-2610-5

เจซีดับบลิว อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 50 ซ.67 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-347-2231-4

ซันรอยแปด บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 530 ซ.58 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel. : +662-295-4255

ซีโกเทค เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 560 ซ.ศูนยบันเทิงการคา ถ.นวมินทร 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม. 10240
Tel. : +662-733-3701-3

ซีนเธเทค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 2188/191 ซ.หมูบานรามวิลลา ถ.รามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240
Tel. : +662-375-0229-32

ซี-ฟอรม บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 33 ซอย 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-886-4127-8

เซฟ ไลฟ อาร โอ เทค (1999) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 2044/151-2 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-287-3562

ดามิค โปรดักส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 10/37 ม.13 ซ.โชคชัย 4 ซ.84 แยก 2-9-1 
ถ.ลาดพราว แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230
Tel. : +662-942-0940-1

เดอะมาสเตอร เซอรวิส 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 572 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9 53 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-5740

ถาวรอีเล็คทริค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 73/1 ซอย 50 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-733-5468-71

ทิพเนตร อินเตอร ราน 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 33 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-919-7064

ที เอ็ม ดี บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 716 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-682-1670

ธนชัยเซลล แอนด เซอรวิส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 63-63/1 ซอย 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-868-2558-9

ธรรมมาดี บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 685, 685/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel. : +662-294-7066-74

ธัชพล มารเก็ตติ้ง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 728/1-3 ซ.ชานเมือง แยก 4 ถ.ประชาสงเคราะห 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel. : +662-640-6233-4

นิวทรัพยกรุป บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 29/8-9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-919-8065-70

นีออนเนสท บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 61 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-54+662-752

โนวา วอเตอร (ไทยแลนด) บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 4 ซอย 66 ถนนบางแวก แขวงบางแวก 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-41+662-727-8

บีแอล โปรเจกต บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 410/124 ซ.22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-938-3510

ปอก ราน  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 80/109 ซอย 15 ถนนพระยาสุเรนทร 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +669-0093-0582

พรพิรุณ - เครื่ องกรองนํ้าฝน 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 16/29 ซอยธนินทร 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-536-1632

เพียวละมุน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1 ซอย 167 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-917-3045

ฟลเตอร วิช่ัน บมจ. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 95 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-518-2722 

แฟมิล่ี โคลด วอเตอร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 81/47 ม.12 ถ.สุวินทวงศ 13 แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กทม. 10510
Tel. : +662-989-4088

ไมโครเพียว อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 17/152 หมู 8 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-945-5336-7

ยูโร พีทูพี ไดเรคท (ประเทศไทย) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 98/120-1 ถนนนวลจันทร แขวงนวลจันทร 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-946-2100

ริเวอร เอ วี แอนด เซอรวิส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 121/27 หมู 5 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-517-5500

รีวอลูช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 168/76 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-539-8607-13

ลิคควิดเอเชีย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 284 ถนนทาขาม-พระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-9390-1

วอเตอร เซ็นเตอร 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 102/154 ซอยตลาดไชโย ถนนเสรีไทย 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-919-8191

วอเตอรเทค เอเชีย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 36/142-143 ซ.โชคชัย 4 ซ.83 ถ.ลาดพราว 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230
Tel. : +662-942-3060

วอเทอร เน็ท บมจ. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : อาคารวอเทอรเน็ท ซอย 40 ถนนพหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-94+662-100-7

ศิริวรรณ วอเตอรกรุป 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 109/66 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-919-6023-4

สยาม เจนเนอรัล วอเตอร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 80/123 ซอย 44 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-426-5043

สยาม อาร โอ โปรเกรส 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 987-989 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +668-9663-2913

สยาม แอคเซส คอนซัลแตนท บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 7274 ซอย 104 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-2654

Environmental Pollutecc Protection
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ระบบป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

สยามจักรกลไทย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 35/10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-513-6143-4

สยามวอเตอรเทค ราน  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 36, 38 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-54+662-142

สัมพรรค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 224-662-242 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-6473-4

เหนือนภา บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 446/3 ถนนรัชดาภิเษก-หวยขวาง 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-691-0491-2

อควาไคเนติค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 53/409 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-948-4063-4

อควาเต หางหุนสวนสามัญ  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 189/220 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-9811-3025

ออพชั่น เทรดด้ิง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1004/142-143 ถ.พระราม 3 ซ.25 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel. : +662-683-9941-2 

อะควา ฟลเทอร่ิง (ประเทศไทย) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1505 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +668-9232-7007

อินโนเวช่ัน ไอเดีย หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 333/236 หมู 2 ซอยสายไหม 54 แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-536-0828

เอ็น ที พี เทคโน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 29 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-26+662-589

เอ็น ที ออสโมซีส เอ็นจิเนียร่ิง หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1690 ถนนดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-900-1690

เอฟเวอรเพียว บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 410/124 ซ.22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กทม. 10110
Tel. : +662-938-1882

เอส เจ เอส (2002) เทคโนโลยี บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 111/118 ซอยโพธิ์แกว 1 ถนนนวมินทร 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-948-3296

เอส ซี เครื่ องกรองนํ้า บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 45/1177-8 หมูบาน ดี เค ถนนกาญจนาภิเษก 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-417-7467-9

เอสพี ฟวเตอร 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 99/324 หมู 5 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-251-1937-9

เอเอ็มจี อัลไลแอนซ บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 221/37 ถ.ปญญารามอินทรา แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel. : +662-548-0863-4

ไฮโดร โปรดักส เอ็กเซลเลนท บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 13 ซอยเจริญพัฒนา 15 ถนนรามอินทรา 117 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-540-6910-5

ไฮโดรโซน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 76 ซอย 9 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-874-1092

กร แอนด วิชญ บ๊ักบัสเตอร เซอรวิส หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 85/6 ซอย 79 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-0720

กรีนพลัส เซอรวิส ปองกันปลวก 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 302/229 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-136-4949-50

กรีนพลัสเซอรวิส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 302/229 หมูบานแลนซีโอ ถนนเลียบคลองสอง 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-183-0431

การเดียน เอนไวรอนเมนท เซอรวิส บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 15/1-2 ถนนประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-585-9554

คลินิกปลวก สมุนไพร 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 30/101 ซอยเสรีไทย 68 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-918-9954

คานาอัน เซอรวิส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 86/284 หมู 7 ซอย 28/2 ถนนทาขาม 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-1470

เค แอนด พี แมเนจเมนท เซอรวิส หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 99/31 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +668-1273-8488

เคมอิน อินคอรโปเรช่ัน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-712-1130-1

เคมอิน อินคอรโปเรช่ัน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 550/126 ซอยโพธิ์ปน ถนนอโศก-ดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-641-8239-40

แคนนอน เพสท เมเนจเมนท บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 234 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-741-8800

จอรจสตัน เซอรวิส กรุป บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 4590 อาคารจีทีทาวเวอร ถนนลาดพราว 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-736-9663

เจริญดี เซลส แอนด เซอรวิส หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 39/87 ถ.หทัยราษฎร 39 แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel. : +668-9816-4068

ซี ซี เอส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1/157 หมูบานเขตขยายใหม แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-589-2424

ซี เอส กรุป บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 35 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางเชือกหนัง 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-448-6622

ซีพีเอ็ม เอฟโวลูช่ัน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 151/2 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-382+662-

เซ็นเตอร กําจัดแมลง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 135/6 หมูบานอดามาส ซอย 31 ถนนรามอินทรา 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-973-1142-3

ดี ดี เคมีคอล-กําจัดปลวก
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 7/19 หมู 6 ซอยชินเขต ถนนงามวงศวาน 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-954-7899 

จตคัุึ กําระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 24/255-6 ซอย 37 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง
สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-974-4822-3
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ไดมอนด แพลนเนท (ประเทศไทย) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 41/6 ซอยจันทรกลิ่น ถนนริมคลองบางสะแก 
แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-476-2913

นิวทรัพยกรุป บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 29/8-9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-919-8065-70

อาควา นิชิฮารา คอรปอเรช่ัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 99/167-9 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-954-3341-8

ฮารท เทคนิคัล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 51/6 หมู 1 ถนนสายไหม แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-540-3891-2

ไฮไลท ลิฟท เซอรวิส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 9/105 หมู 6 ซอยนวมินทร 95 แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-733-5020

กูดดริ๊งส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 201/234 หมูบานอรุณนิเวศน ซ.54/1 แยก 4-12
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
Tel. : +662-974-6600

แกวประกาย พีเค วอเตอร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 8/8 ซอยจึงเจริญพาณิช แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-2978

คากาวา บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-275-7108

กรุงสยามอุตสาหกรรมพลาสติค บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 36 ซอยเอกชัย 91 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-1660

เกียร คอนสตรัคช่ันแอนดแมชชีนเนอร่ี
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 298 ซอย 10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-454-8324-7

โกลเดน ฟลเทค คอรปอเรช่ัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 26 ซอยออนนุช 59 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-322-5469-71

คอนซัลแตนท เซ็นเตอร แอนด แล็บ บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 5,7 หมู 2 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-840-7013-5

คอสโม วัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 55 อาคารเดลตา เฮาส ถนนเทียมรวมมิตร 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-246-9050-1

คุริยามา-โอจิ (ไทยแลนด) บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : อาคารเอ็มดี ทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-8324-5

ทีบาฟ บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 20/3 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-665-6156-7

ขอนแกน โพลีพลาสติก-ถังเก็บนํ้าพลาสติก
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 555 หมู 21 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานเปด 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-1544-4264

เน็กซสตาร คอมมิวนิเคช่ัน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 101/55 หมู 2 ถนนชาตะผดุง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-3359-8585

บาดาลไทย
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 227 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 71140
Tel. : +668-4428-3086

รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 555-555/1 ถนนเหลานาดี ตําบลบานเปด 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-8066-4776

รักษาความปลอดภัย เอกวิน บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 449/12-13 หมู 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลพระลับ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-326-221

แอชเท็ค อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 183 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลสําราญ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-379-422-4

ขอนแกน โพลีพลาสติก-ถังเก็บนํ้าพลาสติก
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 555 หมู 21 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานเปด 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-1544-4264

เน็กซสตาร คอมมิวนิเคช่ัน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 101/55 หมู 2 ถนนชาตะผดุง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-3359-8585

บาดาลไทย 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 227 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 71140
Tel. : +668-4428-3086

รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 555-555/1 ถนนเหลานาดี ตําบลบานเปด อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-8066-4776

รักษาความปลอดภัย เอกวิน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 449/12-13 หมู 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลพระลับ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-326-221

แอชเท็ค อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 183 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลสําราญ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-379-422-4

สุนทรธัญทรัพย บจก.
คัดแยกและแบงบรรจุขาวสาร
Add. : 55 หมู 1 ถนนสุขประยูร ตําบลกุฎโงง 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-473-555

เอเซีย เวสต แมนเน็จเมนท บจก.
คัดแยกและฝงกลบส่ิงปฏิกูล
Add. : 99 หมู 5 ถนนเกษตร-เขาชองแคบ 
ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel. : +668-1628-6361

เวร่ีไลท อินดัสเตรียล บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแล
Add. : 59 หมู 3 ตําบลทาขาม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +668-1654-6925

จี เอส อีเลคทรอนิคส เมทัล บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 320 หมู 4 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +66-38-297-245

โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอลโพรเทคช่ัน
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว อัดเศษโลหะ 
Add. : 30/20 หมู 1 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-276-791

ป.ศิริพร
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 73/2 หมู 4 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +668-1982-9255

อาปา สตีล อินเตอรเทรด บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 66 หมู 4 ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +669-2268-1154

ซี.เอช.พี.ย่ิงเจริญ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 89/54 หมู 3 ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +668-4636-2191

ไทยเจริญพัฒนาการพิมพ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 99 หมู 5 ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-451-502

Environmental Pollutecc Protection
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ระบบป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

ธัญเทพรีไซเคิล
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 28/9 หมู 6 ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-157-042

เจ.เอ เซอรวิส แอนด ซัพพลาย
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 219 หมู 11 ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +668-1840-4219 

สินสวัสด์ิ เมทัล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 349/4 หมู 3 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-348-125

ชรินทรทิพย โฟรคลิฟท บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ 
Add. : 88/2 หมู 5 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-111-690

เจีย เฟง บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ 
Add. : 81 หมู 5 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +668-6141-7560

บูรพารวมเศษ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ 
Add. : 216/66 หมู 5 ถนนบึง-บอวิน ตําบลบอวิน 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +669-4065-2518

ตนกลาอุตสาหการ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 12/1 หมู 3 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-363-054

บี จี ที บจก.
บดยอยและทําเม็ดพลาสติก
Add. : 44813 หมู 12 ถนนเกากิโล ตําบลทุงสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-1850-6079

สตารอีเลคโทรเซอรวิส บจก.
ดัดแปลง ซอมแซม เครื่ องใชไฟฟาใชแลว
Add. : 79/65 หมู 10 ถนนเมืองใหม 
ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-5902-2848

สุขประเสริฐทรัพย
คัดแยกวัสดุไมใชแลว ตัดเศษเหล็ก
Add. : 115 หมู 6 ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +668-1945-0672

ฮีดากาโยโก เอ็นเตอรไพรส บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลว อัดเศษโลหะ 
Add. : 77 หมู 1 ถนนเนินตาลเดน-หนองกะขะลาง 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-740-495-7

เอส.วี.ซี.เอ็นจิเนียร่ิงแอนดเซอรวิส
คัดแยกวัสดุไมใชแลว
Add. : 279/4 หมู 6 ถนนทางหลวงสาย 336 ตําบล
สุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-1648-7173

แฮนดลิตา เอ็นจิเนียร่ิง
คัดแยกเศษวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 113 หมู 2 ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +66-38-263-478

ชัยมีโชค บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 8/49 หมู 1 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-148-177

วศิกรณ 2010 รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : หมู 5 ถนนบานบึง-แกลง ตําบลหนองไผแกว 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +668-6141-7560

พี.พี.รีไซเคิล
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 16 หมู 2 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-1933-9335

เพ่ิม พูน ผล รีไซเคิล หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 29 หมู 5 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-7127-1065

อีสเทอรนรีไซเคิลแอนดเอ็นไวรอนเมนท
อัดเศษโลหะ บด ยอย หลอมพลาสติก 
Add. : 223 หมู 4 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-1736-1029

เคซี ออร บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 71 หมู 1 ถนนจังหวัดชลบุรี-บานบึง ตําบลหนอง
รี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-1354-5614

นาปารีไซเคิล หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 15 หมู 6 ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +666-1787-9456

อมตะ เวสท รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 139 หมู 0 ถนนเซิดนอย-มาบไผ ตําบลบานบึง 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-160-038

เอ.เอ็น.เค.รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 10/1 หมู 2 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +668-1144-5757

หอมจันทร หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 76 หมู 1 ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +669-5456-9799

ประยูรรีไซเคิล หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 115/5 หมู 3 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +668-1429-1536

ประสารคาของเกา
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 133 หมู 8 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +669-5520-5906

ภีมพัฒน รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 21/4 หมู 1 ถนนเทศบาล 2 ตําบลหนองตําลึง 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-206-732

ทรัพยหงธุ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 114 หมู 6 ถนนสายหนองกาน้ํา-บานบึง 
ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-157-165-6

จัสมิน เอ็นไวรอนเมนท บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : หมู 5 ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +668-7022-0444

พนมกรณ เมทัล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 20/1 หมู 3 ถนนพานทอง-หัวไผ ตําบลโคกขี้
หนอน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +668-9033-5559

วงษพาณิชยพานทอง
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 83/1 หมู 3 ซอยบานเกา 13 ตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +668-9795-8889

แซนดซอร บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 25 หมู 1 ตําบลหนาประดู อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +668-9181-0141

บุญศิริสุมิตรา รีไซเคิล หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 42 หมู 6 ตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +669-9856-5524

ชูขวัญ คาของเกา บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 7 หมู 10 ตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +668-9763-4767

บึงทอง คาของเกา บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 114/9 หมู 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-1015-1975

ทรีวิว บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 214/3 หมู 7 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-236-640

ฮีดากา ซูซูโทกุ (ประเทศไทย) บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 325/15 หมู 3 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-110-565
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ชนะชัยรุงเรืองออยล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 296/8 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-6816-5779

เอ็ม เอส โอ แอนด พี (ไทยแลนด) 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 117/41 หมู 3 ถนนเขาหาดยาว-คลองไผ 
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
Tel. : +66-38-430-016

ไจกา เวส แมนเนจเมนท บจก.
อัดเศษกระดาษ เศษโลหะ บดพลาสติก 
Add. : 98 หมู 4 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-171-200

เฮง เฮง เฮง พลาสติก บจก.
บดยอยพลาสติก ทําพลาสติกเปนเม็ด
Add. : 15/2 หมู 4 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +668-4822-7711

โชคสุวิทยพัฒนา หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 88 หมู 6 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +668-1781-0389

มงคงรุงเรืองคาของเกา
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 250/40 หมู 10 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางพระ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-357-277

พี.เอ็ม.เอฟ.พลาสโพลี บจก.
คัดแยกสิ่งปฏิกูล บดยอยพลาสติก
Add. : 4/26 หมู 4 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-789-615

บี.ที.พัฒนา บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 5 หมู 5 ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-265-999

อารทีอาร บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 60/5 หมู 6 ซอยสุขาภิบาล 4 ถนนสุขประยูร 
ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-206-061-2

แท็ก เฮฟว่ี เมทัล บจก.
คัดแยกพลาสติก กระดาษ โลหะตางๆ
Add. : หมู 2 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-350-061-62

รีไซเคิล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ตมเคมีภัณฑที่ใชแลว เพื่ อนํามาใชใหม
Add. : 57 หมู 7 ถนนเจริญโชคดี ตําบลทาบุญมี 
อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 20240
Tel. : +66-38-209-913-5

พีเคพี โกร บจก.
บด ยอย พลาสติก
Add. : 146/1 หมู 6 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +669-5936-0454

พีเคพี โกร บจก.
บด ยอย พลาสติก
Add. : 37/26 หมู 1 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +668-1411-8681

ศ.รับซ้ือของเกา หจก. 
บด ยอย พลาสติก
Add. : 52/7 หมู 1 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-379-620

บุญอุดม รีไซเค้ิล หจก. 
บด ยอย พลาสติก 
Add. : 90/4 หมู 4 ตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-1782-0438

ซิงหวอไท บจก.
บด ยอยพลาสติก
Add. : 69/3 หมู 1 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-223-955

สามชัย แอนด ซัน (1998) บจก.
บด ยอย และทําเม็ดพีวีซี
Add. : 145/2 หมู 12 ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-299-034

เทพรุงโรจน อินดัสทรี บจก.
บดยอย และหลอมพลาสติกเปนเม็ด
Add. : 99 หมู 5 ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี 20270
Tel. : +668-1628-6361

ไออารพีเอ พลาสติก (ประเทศไทย) 
บดยอยเศษพลาสติก
Add. : 269/40 หมู 5 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 10560
Tel. : +668-1313-5859

ไลออน แพ็คก้ิง บจก.
บดเศษพลาสติก
Add. : 31 หมู 10 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-6141-3883

นฤนาทฐานันฑา พลาสเทค บจก.
บดหรือยอยพลาสติก
Add. : หมู 7 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-1405-8946

แอรโปรดัคสอินดัสตรีย บจก.
ผลิตออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว
Add. : 82 หมู 5 ถนนสายแสนสุข-บางพระ ตําบลเหมือง 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-394-541

กองเกียรติบาดาล 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 81/1 หมู 8 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-0177-1968 

โชคบุญมี หจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 95/9 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลพลูตาหลวง 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
Add. : +668-1865-5465

ไทยโมบายคอนเทนเนอร 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 102/46 หมู 9 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางพระ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-1849-5039

ไทยโมบายยูนิต 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 102/46 หมู 9 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางพระ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-1849-5039

นที บาดาล 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 43/18 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลสัตหีบ 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
Tel. : +66-38-43-6428

พีทีบี คลีนน่ิง - ทําความสะอาด ชลบุรี
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 85/54 หมู 3 ตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +666-3239-9823

ยุธาภัคร-รถกระเชาไฟฟาชลบุรี 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 128/87 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-1947-9583 

รักษาความปลอดภัย เดอะ เบสท บจก.ระบบ
มลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 77/9 หมู 1 ถนนชัยพรวิถี ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-733-717

สงคบาดาล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 25/6 หมู 4 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-076-605

กรองนํ้าชลบุรี ราน  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 126/92 หมู 3 ซอย 33 ถนนพระยาสัจจา 
ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-4932-5581

เคเอส โปรดักส แอนด เซอรวิส บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 23/92 หมู 2 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-797-019-20

เจ เอส กรองนํ้า 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 377/35-6 หมู 2 ซอยเซนปอลต ถนนเกากิโล 
ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-1429-3527

ซีวี ซิสเท็ม แอนด เทคโนโลยี บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 24/7 หมู 6 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-776-113

ดาวเครื่ องกรองนํ้า ราน  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 90 หมู 11 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-481-937-8

Environmental Pollutecc Protection
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ระบบป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

ดีวอช ศูนยรวมหยอดเหรียญ 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 104/15 หมู 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตําบลนาเกลือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-22-5887

ไทยวอเตอรสโตร หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 225/478 ถนนพัทยา ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-1307-6552

เบสท วอเตอรฟลเตอร 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 103/65 หมู 2 ถนนพระยาสัจจา ตําบลเสม็ด 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-46-7407

พี เอส วอเตอรอินเตอรเทรดด้ิง บจก.ระบบ
มลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 188/107 หมู 1 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-76-1258

เพชรสยามเซอรวิสพัทยา ราน  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 17/17 หมู 6 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-42-0068

ว. พัฒธนาชัย ศูนยบริการเครื่ องกรองนํ้า
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 103/64-65 หมู 2 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-46-7406-7

วอเตอร ซัพพลาย ราน  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 46 ม.7 ถ.ทาขาม ต.ทาขาม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
20140
Tel. : +668-1377-3873

อาร โอ เยเนซิศ บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 10/12-13 หมู 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-42-5742

อี ที พี ซี บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 6/11-3 หมู 9 ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-42-8662

ไฮ-เทค เมมเบรนส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 700/273 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-10-9396

ชัยมีโชค บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 8/49 หมู 1 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-148-177

ประสารคาของเกา
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 133 หมู 8 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +669-5520-5906

ภีมพัฒน รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 21/4 หมู 1 ถนนเทศบาล 2 ตําบลหนองตําลึง 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-206-732

ทรัพยหงธุ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 114 หมู 6 ถนนสายหนองกาน้ํา-บานบึง 
ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-157-165-6

เคซี ออร บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 71 หมู 1 ถนนจังหวัดชลบุรี-บานบึง ตําบลหนอง
รี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-1354-5614

นาปารีไซเคิล หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 15 หมู 6 ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +666-1787-9456

อมตะ เวสท รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 139 หมู 0 ถนนเซิดนอย-มาบไผ ตําบลบานบึง 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-160-038

สุนทรธัญทรัพย บจก.
คัดแยกและแบงบรรจุขาวสาร
Add. : 55 หมู 1 ถนนสุขประยูร ตําบลกุฎโงง 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-473-555

เอเซีย เวสต แมนเน็จเมนท บจก.
คัดแยกและฝงกลบส่ิงปฏิกูล
Add. : 99 หมู 5 ถนนเกษตร-เขาชองแคบ 
ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel. : +668-1628-6361

เวร่ีไลท อินดัสเตรียล บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแล
Add. : 59 หมู 3 ตําบลทาขาม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +668-1654-6925

จี เอส อีเลคทรอนิคส เมทัล บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 320 หมู 4 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +66-38-297-245

โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอลโพรเทคช่ัน
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว อัดเศษโลหะ 
Add. : 30/20 หมู 1 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-276-791

ป.ศิริพร
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 73/2 หมู 4 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +668-1982-9255

อาปา สตีล อินเตอรเทรด บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 66 หมู 4 ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +669-2268-1154

ซี.เอช.พี.ย่ิงเจริญ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 89/54 หมู 3 ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +668-4636-2191

ไทยเจริญพัฒนาการพิมพ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 99 หมู 5 ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-451-502

ธัญเทพรีไซเคิล
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 28/9 หมู 6 ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-157-042

เจ.เอ เซอรวิส แอนด ซัพพลาย
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 219 หมู 11 ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +668-1840-4219 

สินสวัสด์ิ เมทัล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 349/4 หมู 3 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-348-125

ปุยอินทรีย ฟอสเฟต บจก.
ผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ
Add. : 99 หมู 13 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลดอยหลอ 
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-369-303

เทพนิธิ บจก.
ทําทอเตาบม และซอมรถแทรคเตอร
Add. : 87/1 ถ.บํารุงราฎร ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-241-976

เซฟ-ที-คัท เชียงใหม
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 195/46 ม.5 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ทาศาลา 
อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-11-6151

ณัฏฐชัย บาดาล
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 4/5 ซอย 28 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +669-0116-8910

นอรทเทอรนเอกซโพเรช่ัน หจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : ส่ีแยกขวงสิงห ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-22-1659

ภณา กราววอเตอร เซอรวิส หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 118/8 หมู 2 ถนนวงแหวนรอบ 3 ตําบลปาบง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-128-130

มานิตยบาดาล
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 91 หมู 3 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-848-490
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แสวง บาดาล
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 67/1 หมู 2 ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +668-1950-3425

เอส.บี.เค กระจกอลูมิเนียม
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 278 หมู 2 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-442-388

แอส ซัพพลาย แอนด เซอรวิส หจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 199/4 หมู 5 ตําบลมะขามหลวง 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +66-53-825-250

เซฟ-ที-คัท เชียงใหม 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 195/46 ม.5 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ทาศาลา 
อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-116-151

ณัฏฐชัย บาดาล 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 4/5 ซอย 28 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +669-0116-8910

นอรทเทอรนเอกซโพเรช่ัน หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : ส่ีแยกขวงสิงห ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-22-1659

ภณา กราววอเตอร เซอรวิส หจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 118/8 หมู 2 ถนนวงแหวนรอบ 3 ตําบลปาบง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-12-8130 

มานิตยบาดาล 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 91 หมู 3 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-84-8490

แสวง บาดาล 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 67/1 หมู 2 ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +668-1950-3425

เอส.บี.เค กระจกอลูมิเนียม 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 278 หมู 2 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-44-2388 

แอส ซัพพลาย แอนด เซอรวิส หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 199/4 ม.5 ต.มะขามหลวง อ.สันปาตอง 
จ.เชียงใหม 50120
Tel. : +66-53-82-5250

มานิตยบาดาล
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 91 หมู 3 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-848-490

ปรินทร ไบโอพาวเวอร บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : หมู 16 ซอยบานสระประทุม ถนนครบุรี-เสิงสาง 
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel. : +66-44-756-459

วีพี สตารช (2000) บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : 117 หมู 16 ซอยบานสระประทุม ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel. : +66-44-756-460

แปงมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : 111 หมู 12 ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel. : +66-44-457-040-4

แปงมัน เมงเส็ง บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : 99 หมู 20 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel. : +66-44-756-616-8

อีทีซี ไบโอเทค บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : หมู 11 ตําบลงิ้ว อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel. : +669-4476-4581

ยูนิเวอรแซล สตารช บจก. (มหาชน)
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : หมู 8 ถนนพิมาย-หวยแถลง ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel. : +66-44-471-368-9

เค-โวลเทจ บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : 59 หมู 6 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. : +669-4563-9659

แมกซเวล 1991 บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : 99 หมู 10 ตําบลบานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel. : +66-44-249-091

สงวนวงษ เอ็นเนอรยี บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : หมู 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-212-723-6

สีมาอินเตอรโปรดักส บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : หมู 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-212-414

เยนเนรัล สตารช บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : 99 หมู 0 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
Tel. : +66-44-446-111

เยนเนรัล สตารช บจก.
ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : หมู 6 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
Tel. : +66-44-446-100

จําหนาย l ติดตั้ง l ซอมแซม l ใหบริการ

[ ปมบําบัดน้ําเสีย ] 

บริษัท ซี.มาสเตอร เซอรวิส จํากัด

ขอมูลติดตอ
915 ม.4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

+662-758-9753, +668-9095-4324

cmaster_serv@yahoo.com

www.cmasterservice.brandexdirectory.com

ช.เปเปอร 8
คัดแยกสิ่งปฎิกูลและวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 3 หมู 4 ถนนมิตรภาพ ตําบลสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
Tel. : +668-0004-8840

โชคเงินทอง
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : หมู 12 ถ.ขามทะเลสอ-หนองสรวง ต.โคกกรวด 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
Tel. : +66-44-305-038

บาส เอแอนดบี ประดับยนต โคราช
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : ซ.ขางตลาดเซฟวัน ถ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +668-4486-1880

เอส อาร ซี วอเตอรกรุป
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 144/276 ม.1 ถ.ราชสีมา-ปกธงชัย ต.ไชยมงคล 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +669-3559-2299

Environmental Pollutecc Protection
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ระบบป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

แคป โกลบอล อลูมิเนียม บจก.
นําเศษอลูมิเนียม มาผานกรรมวิธี
Add. : 11/2 ม.7 ถ.สุขาภิบาลคลองหก ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-904-6250

ชัดเจน พลาสติก แอนด รีไซเค้ิล บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว บดพลาสติก
Add. : 9/18 หมู 6 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-987-9754

เอ็ม.ดี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง แอนดซัพพลาย
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว อัดเศษกระดาษ
Add. : 34/2 ม.14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-909-9628

รัตนทรัพย รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 65/3 หมู 4 ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +668-0224-9422

มิชช่ันไลนรีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 21/21 หมู 6 ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +668-9811-3240

วงศทอง สตีลไวร บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 9/9 หมู 6 ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1823-2198

พี.ริชพอยท บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 54 ซอยรังสิต-นครนายก 25 ซอย 5 ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 10220
Tel. : +662-996-2626

888 ไลออน บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 16/5 หมู 17 ถนนนิมิตรใหม ตําบลลําลูกกา 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-993-0880-1

ธีภพ กรุป บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 29 หมู 6 ถนนคลองสิบสามตะวันตก ตําบลพืช
อุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-989-1038

จรรยา ไซเคิล เทรน หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 35 หมู 4 ตําบลทายเกาะ อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +668-6305-7677

ซุปเปอรบอกซ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ 
Add. : 78/21 หมู 2 ถนนทาลาน-คลองน้ําแลง 
ตําบลกระแชง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-581-4676

ธวัฒนกิจเจริญ หจก. 
คัดแยกสิ่งปฏิกูล โมบดยอยพลาสติก 
Add. : 34 หมู 1 ตําบลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +668-1757-5784

อุดมสุข พลาสติก รีไซเคิล บจก.
คัดแยกสิ่งปฏิกูล หลอมพลาสติกเปนเม็ด
Add. : 87 หมู 7 ตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +668-1855-0212

ก.ธนาทิพย หจก. 
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 24/9 หมู 6 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-5802-2955

กิจพินัน โปรดักส บจก.
คัดแยกสิ่งปฏิกูล ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 95/5 หมู 13 ถนนนวนคร 5 ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-520-4920-3

มาบุญครอง ศิริชัย 25 มารเก็ตติ้ง
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 99/9 หมู 2 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-501-2176

จักรณรงค ซัพพลาย หจก. 
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 18/10 หมู 14 ซ.เอราวัณ 22 ถ.เลียบคลองสอง 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1913-0220

ดับเบ้ิลยูเอ็น แอสโซซิเอท บจก.
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 55/21 หมู 4 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-159-9726-8

ซีทีเค โคเรีย บจก. 
ระบบมลพิษและอุปกรณ 
Add. : 72/24 หมู 2 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-581-5673

ซีทีเค อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 72/24 หมู 2 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-979-1086

ทีเอ็มวี อินเตอร เทรดด้ิง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 200/94 หมู 8 ซอยพหลโยธิน 84 ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +668-9456-3716 

ไท ไท การเกษตร หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 25/7 หมู 7 ถนนเลียบคลองสี่ ตําบลคลองสี่ 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1913-4854

ผลธัญญะ บจก. (มหาชน) 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1/11 หมู 3 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-791-0111

พราวเอเซีย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 55/233 ม.7 หมูบานเมืองเอก 6 ถ.พหลโยธิน 
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel. : +662-997-7359-62

พิบูลบุญทรัพย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 11/21-2 หมู 5 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-995-5758-9

พีทูเอ็ม (ประเทศไทย) บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 75/8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-520-3976-8

พีพีวาย อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 261/297 หมู 4 ถนนรังสิต-นครนายก 
ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-156-9917

มูฟวิ่ง คอมแพ็ค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : สนง. ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +668-9782-4515

แคป โกลบอล อลูมิเนียม บจก.
นําเศษอลูมิเนียม มาผานกรรมวิธี
Add. : 11/2 ม.7 ถ.สุขาภิบาลคลองหก ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-904-6250

ชัดเจน พลาสติก แอนด รีไซเค้ิล บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว บดพลาสติก
Add. : 9/18 หมู 6 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-987-9754

เอ็ม.ดี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง แอนดซัพพลาย
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว อัดเศษกระดาษ
Add. : 34/2 ม.14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-909-9628

ไมครอน คลีน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1246 ม.13 นิคมอุตสาหกรรมบิ๊กแลนด 
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-8200

รังสิต เครน บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 18/446 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-990-8293 

รับเหมาระบบไฟฟา-โปรเจคทีม เอ็นจิเนียร่ิง
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 39/442 หมู 1 ตําบลคลองเจ็ด 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-6620-5247

รุงศุภกิจ บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 44 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงทองหลาง 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-995-2225

วี อาร ฟลเตอร บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 807/29 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-992-6565
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99 อาร โอ เท็กซท บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 355/201-3 หมู 15 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-536-7959

ดีมอนสเตรช่ัน ฟลเทค วิช่ัน หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1 ซ.51 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตย 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-996-1799

ที เอ แอล วอเตอร เพียว 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 20/66 ถนนลาดสวาย ตําบลลาดสวาย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +668-7703-3699

ผลธัญญะ บมจ. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1/11 หมู 3 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-791-0111

ฟลเตอร มารท บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 5/19 หมู 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-990-8352

เอส คลีน วอเตอร โปรดักส เครื่ องกรองนํ้า 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 8/44 หมู 5 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-9712-5051

รียูสแอนดรีไซเคิล
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 831 หมู 1 ตําบลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-368-800

ซีเอ็นเอ็น วอเตอร ซัพพลาย หจก. 
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 105 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 90170
Tel. : +66-74-452-167

เซาทเทอรนอาควาซีสเต็มส บจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 54/3 ถนนสุนทรวิถี อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-425-568-9

เมธาวี หจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 47 ถนน ป. ณัฐพล 3 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-429-285

วี อาร สงขลากรุป เซอรวิส บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 506-508 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
Tel. : +668-1959-6343

ซีเอ็นเอ็น วอเตอร ซัพพลาย หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 105 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 90170
Tel. : +66-74-452-167

เซาทเทอรนอาควาซีสเต็มส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 54/3 ถนนสุนทรวิถี อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-425-568-9

เมธาวี หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 47 ถนนป ณัฐพล 3 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-429-285

วี อาร สงขลากรุป เซอรวิส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 506-508 หมู 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตําบลพะวง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Tel. : +66-74-447-822-3

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ซอยฟอกหนัง ปรับคุณภาพนํ้าเสีย
Add. : ถนนสุขุมวิท กม.34 ตําบลบางปูใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-703-9009-10

เลเซอรเคมิคัล บจก.
ปรับปรุงคุณภาพเคมีภัณฑ
Add. : 123 ม.10 ซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-749-8972

เจริญธนโชติ บจก.
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันที่ใชแลว
Add. : 150 ม.7 ซ.สุขสวัสด์ิ 78 ถ.สุขสวัสด์ิ 
ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-816-0800

ไทยวัฒนา แพ็คก้ิง เซอรวิส บจก.
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ ไมเปนของเสียอันตราย
Add. : 496 ม.2 ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.แพรกษาใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +66 2723 4614

ที.ซี. รีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 624 ม.3 ซ.เทวา 1 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-4823

มิตรเจริญของเกา
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 171 ม.4 ซ.สุรพงษ 2 ถ.มหาวงษ ต.สําโรงใต 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-748-5556

ทนงคาของเกา บจก.
คัดแยกเศษกระดาษ พลาสติก ไม ยาง 
Add. : 430 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-710-8145

ชู ดิวิลอปเมนท บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 999 ม.7 ซ.เสด็จแมบังภัย ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-707-8455

สยามสแคร็ปเทรดเดอร บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 567 ม.10 ซ.สวนสม ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงใต 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-757-6479

ศิลปชัย คาของเกา บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว อัดเศษโลหะ
Add. : 149/433 ม.9 ซ.เปรมฤทัย-โองแตก ถ.บางนา-
ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-337-2462

เรืองโรจน พี.สตีล บจก.
คัดแยกวัสดุท่ีไมใชแลว อัดเศษโลหะ 
Add. : 172/24 ซ.สวนสม ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงใต 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-4277

ช.เจริญคาของเกา หจก. 
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 36 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-323-1285

ชูโชค รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 34/9 ม.3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
10540
Tel. : +668-3137-4777

บริลเลียนท เมททอล กรุป บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 143/353 หมู 10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-752-4034-36

เอสเอ็มซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 888/2 ซ.จงศิริพารคแลนด ถ.จงศิริ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-136-9055

สยาม อิชิคาวะ เมทัลส บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ
Add. : 50/21 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศีรษะจรเขใหญ 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-234-8738

เพ่ิมพูนทรัพยรีไซเคิล
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ 
Add. : 28/59 ม.19 ซ.รัตนโชค 12/3 ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-174-6504

จี.อี.เทรดด้ิง บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมใชขยะมีพิษ 
Add. : 117/43 หมู 9 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-706-3388

106 ส่ิงแวดลอม บจก.
นําน้ํามันใชแลวมาผลิตเช้ือเพลิงผสม
Add. : 104/12 หมู 12 ซอยรัตนะโชค 12 ถนนเทพารักษ 
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-174-6164-6

มารีทรานส รีไซคลิง (ประเทศไทย) 
คัดแยกวัสดุไมใชแลว บดเศษโลหะ
Add. : 13/5 ม.8 ซ.สุขสวัสด์ิ 74 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-539-4352

ช้ังฮวดโลหะภัณฑ หจก. 
คัดแยกวัสดุไมใชแลว อัด ตัด กัดโลหะ
Add. : 81 ม.2 ซ.กรีนเลค ซ.2 ถ.บางนา-ตราด 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-316-7473

Environmental Pollutecc Protection
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ระบบป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด) บจก.
บดยอยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไมใชแลว
Add. : 730 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-710-6580

เกษมบาดาล 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 374/3 ม.8 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงกลาง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0349

แอสโปตา (ประเทศไทย) บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 409/1 หมู 1 ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. : +662-15+662-763

แอรโอเค เซอรวิส 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 89/81 ถนนศรีนครินทร ตําบลบางเมืองใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-175-7681

เอสวายเอส โปรดักส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 99/1447 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-754-6565

ครีเอทีฟ เทคโนโลยี โซลูช่ันส บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 242/7 หมู 6 ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-108-7801-4

คอนTelล แอดวานซ บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 313 ซอย 13 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-753-8883

เค บี เอส บิสซิเนส ซัพพลาย 007 หจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 9 ม.2 ซ.เพชรหึงษ ถ.พระประแดง ต.บางยอ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-816-4141-2

เคลนโก ประเทศไทย  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 446 กม 7 หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-385-5116 

เจนคอน เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 59/1 ม.12 ซ.มิตรภาพ ถ.บางนา-ตราด กม 6 
ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
Tel. : +662-312-0888

เดนากา (ประเทศไทย) บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 197/3 หมู 2 ถนนสุขสวัสด์ิ 76 ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-817-50+668-10

นิภาวิน ออโตพารท หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 1176 ม.6 ถ.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-385-0936-7

พีเจ ขนยาย บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 301/24 หมู 3 ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-758-5298

ที.ซี. รีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 624 ม.3 ซ.เทวา 1 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-4823

ซัมเมอรสดิพเวลลร่ี บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 74/2-6 หมู 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-42+662-632

ที เอ็น เมตัลเวิรค บจก.
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 92/1 หมู 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-115-5000

พรอมพรรณการประปา หจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ
Add. : 29/471 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.พันทายนรสิงห 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-556

ซัมเมอรสดิพเวลลร่ี บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 74/2-6 หมู 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-42+662-632

ที เอ็น เมตัลเวิรค บจก. 
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 92/1 หมู 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-115-5000

พรอมพรรณการประปา หจก.  
ระบบมลพิษ และอุปกรณ 
Add. : 29/471 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.พันทายนรสิงห 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-556

หมูบานจัดสรรแฟคตอร่ีแลนดวังนอย
บําบัดน้ําเสียรวม
Add. : 130/2 หมู 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลวังจุฬา 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-721-224

บานแพน เอนจิเนียร่ิงแอนดโฮลดิ้ง
บําบัดน้ําเสียรวม 750 ลบ.ม./วัน
Add. : หมู 9 ถนนสามโคก-เสนา ตําบลบางนมโค 
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
Tel. : +66-35-201-820

เอ็นเอ็มบี - มินีแบไทย บจก.
บําบัดน้ําเสียรวม 6,100 ลบ.ม./วัน
Add. : 1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากนอย 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. : +66-35-361-439

บริษัท อยุธยา เพชราวุธ บจก.
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 43/1 หมู 5 ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +668-1852-3731

ศุภฤกษ
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 4-4/1 หมู 1 ตําบลเชียงรากนอย 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. : +66-35-255-297

ช.ชอนทอง หจก. 
คัดแยกวัสดุที่ ไมใชแลว
Add. : 88/1 หมู 8 ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. : +666-674-0711

มีเทค รีไซเคิล (ประเทศไทย) บจก.
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 108 หมู 1 ถนนสายเอเซีย ตําบลบานเลน 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-314-364-5

พัชรพล อารคิเทคเชอร หจก. 
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 60/1 หมู 2 ตําบลสามเรือน 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +668-1851-7476

ถุงเงินรุงเรือง บจก.
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 21/6 หมู 2 ตําบลเสนา อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +668-1870-7315

วงษพาณิชยรีไซคล่ิง บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 71 หมู 4 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-708-501

3 พี อลูมิเนียม เซอรวิส บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 11 หมู 2 ตําบลสามเมือง อําเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
Tel. : +668-1856-7239

เอเซียน คังเกียว เซอรวิส บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 59 ม.5 ถ.จอมพล ป. พิบูลยสงคราม ต.ตลิ่งชัน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-236-613-4

สยาม โอกิทานิ บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 1/45 หมู 5 ตําบลอุทัย อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-719-001

จึงจิบเชียง รีไซเคิล 2008 บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 284 ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตําบลหนองนาคํา 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-290-330

บุญเล้ียงพลาสติก รีไซเคิล บจก.
คัดแยกวัสดุไมใชแลวที่ ไมเปนขยะมีพิษ
Add. : 136 หมู 4 ตําบลคําบง อําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี 41160
Tel. : +668-1984-2875

จันทรหอมบาดาล  หจก.
ระบบมลพิษและอุปกรณ
Add. : 116 หมู 1 บานแกงเหนือ ตําบลแกงเหนือ 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
Tel. : +668-9846-9707



188 LISTING HIGHLIGHT 



189SPECIFICATION

CONTACT US : +662 743 5010-25SPEC I F I CAT ION

189SPECIFICATION

COC NTNTTACACCACA T TTT USUS :: ++++66666622 2 74474747433 5050101 -2-22255SPEEC I F I CAT IONN

Go Green, Save Green
SAVE Energy
SAVE Compressor Cost 
SAVE Operate Cost

Reduces air consumption up to 50%
Adapts to process conditions
Powered only by compressed air
Saves energy while maintaining flow
Increase productivity
Reduces compressor maintenance

Air Vantage

Worldwide Leader for Positive
Displacement

VIKING PRODUCTS
Internal Gear Pumps
External Gear Pumps
Rotary Lobe Pumps
Sliding Vane Pumps
Helical Gear Reducers
Basket Strainers
Complete Packaged Pump Skids

Viking Pump

Flow rates to 42 gpm in the ACE Series
 Flow rates to 300 gpm in the ACG Series
 Typical pump discharge pressure to 230 psig
 Fluid viscosities from 1.6 to 1500 cSt

“IMO”
Introduces the Opti Line 
series of magnetically  
driven positive displacement 
3-Screw pumps

Positive Displacement 3-Screw Pumps

ries

Rotary Lobe Pump

Ultra-Hygienic Rotary Lobe Pump 

Sanitary Circumferential Piston Pump 

API 610 Process Pumps

Model 3196
ANSI Process
 3

 
 
 

   Materials : Ductile Iron, 316SS, 
 

   Hastelloy B and C, Titanium

Model 3700 & 3710 API 610 (OH2) Overhung Process
High temperature and high pressure process pumps designed to 
fully meet the requirement of API 610. Center line support for 
high temperature stability, maximum rigidity. Features tangential 
discharge for maximun hydraulic effciency. Available in top suction 

 3

 
 
 Pressures from full vacuum to 870      

Materials : All API materials, custom 
materials available

7200CB (BB5)
Barrel Multistage Pumps
11th edition API compliart, severe service, barrel pumps, in-line 
diffuser style. For high temperatures, pressures and low specific 
gravities.
 3

 
 
 

Materials : All API materials, custom 
materials available

ANSI Process Pumps

Travaini Liquid Ring 
Vacuum Pump
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นําเขา และจําหนาย
“ เครื�องสูบของเหลว ”

ปมเคมี ปมสูญญากาศ

บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน)

ขอมูลติดตอ  
289/9 หมู 10 ถนนรถรางสายเกา ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

+662-743-5010, +662-743-5011

pump.brandex@siamrajplc.com

www.siamrajpump.brandexdirectory.com

ช.สงวนยนตการชาง หจก. 
ควานและเจียรนัยเส้ือสูบ อัดกระบอกสูบ
Add. : 117 ซ.เฉลิมเขต 1 ถ.ยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
Tel. : +662-223-8052

นครการชาง หสน. 
ควานเสื้อสูบ เจียรนัยขอเหวี่ยง
Add. : 160 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-5456

วรจันทรการชาง
ควานเสื้อสูบ เพลาขอเหวี่ยง
Add. : 178 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-7262

หลกเฮงหลง สาขา 1
ควานเสื้อสูบ และเจียรนัยวาลว
Add. : 2150 ซ.ขาวหลาม ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100
Tel. : +662-234-2143

มิตรชัยยนตการชาง หจก. 
ควานเสื้อสูบและเจียรนัยขอเหวี่ยง
Add. : 196 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-6374

ปอรทเทอร แมททีเรียล แฮนดล้ิง 
ซอมเครื่ องสูบน้ํา
Add. : 19 ซอยรามคําแหง 52 (สหกรณ2) 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-375-4829

ริเวอร เอนจิเนียร่ิง
ซอมเครื่ องสูบน้ํา มอเตอร
Add. : 210 ซ.ลาดพราว 64 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : +662-530-5997

คงไสวเกียรติ บจก.
ซอมเครื่ องสูบน้ํา และเครื่ องจักรสีขาว
Add. : 365/57 ซ.เพชรเกษม 17 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กทม. 10600
Tel. : +662-467-2723

ดีเซลซิลเท็มส บจก.
ซอมปมเช้ือเพลิงรถยนตดีเซล
Add. : 18/81-82 ม.14 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel. : +662-272-3370

เค.โอ.เค.การชาง หจก. 
ซอมปมน้ํา เครื่ องปรับอากาศบาน
Add. : 60/43 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพราว 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-538-5475

ยูเน่ียน เทค เอ็นจิเน่ียร่ิง บจก.
ซอมปมสูญญากาศ
Add. : 84 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-907-3530

รานสยามดีเซลเซอรวิส
ซอมปมหัวฉีดเครื่ องยนตดีเซล
Add. : 130/19-20 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-2908

กรุงธนดีเซล บจก.
ซอมปมหัวฉีดเครื่ องยนตดีเซล
Add. : 41/35 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-424-7527

สมพงษโรตาร่ีปม หจก. 
ทําเครื่ องปมน้ํามันเครื่ อง
Add. : 81 หมู 3 ซอยเพชรเกษม 58 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-413-0691

ไทยถาวร คาซติ้งเลท บจก.
ทําเครื่ องสูบน้ําและเครื่ องสูบน้ํามัน 
Add. : 831 แขวงหลักสอง เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-467-1145

กฤษศิริเมทัล บจก.
ทําทอสูบน้ํา
Add. : 141/10 หมู 6 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-0645

บูรณยนต
ทําทอสูบน้ํา
Add. : 28 ม.5 ซ.เลียบคลองภาษีเจริญ 20 ถ.เลียบคลอง-
ภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel. : +662-421-1497

ดีสินชัย สตีล บจก.
ทําทอเหล็กสําหรับใชทําเฟอรนิเจอร
Add. : 124 ซอยประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-7566

ส.นําศิริกอสราง บจก.
ทําทออากาศและรางน้ํา
Add. : 4095-4097 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-712-0046-48

ชมชื่ นการชาง ดักทแอร หจก. 
ทําทอแอร
Add. : 17/121 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-897-3687

เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา บจก.
ทําวาลวของเครื่ องยนต
Add. : 82/1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-517-4456

สมศักดิ์การชาง
ทําวาลวทอน้ํา
Add. : 50/7 หมู 1 ซอยเลิศพัฒนาใต ถนนจอมทอง 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-4508

ยงคการชาง
ทําอุปกรณเครื่ องปมนํ้า
Add. : 1004/13 ซ.ประดู 1 ถ.สาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-1006

ศรีโพธิ์ทองเมตัลเวิรค บจก.
ทําอุปกรณเครื่ องปมนํ้า
Add. : 9 ซ.สุขสวัสด์ิ 31 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-427-7649

ก.เจริญการชาง หจก. 
ทําอุปกรณเครื่ องสูบนํ้า 
Add. : 196/1 หมู 0 ซอยชื่ นจิตร ถนนนนทรี 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-0805

ม.ธนศักดิ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ผลิตปมนํ้า มูเล เฟอง กลึง-เชื่ อมโลหะ
Add. : 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-1106

Fluid Handling
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อุปกรณ์ขนถ่ายของเหลว

จําหนาย
วาลวน้ํา l วาลวลม 
ปมอุตสาหกรรม

บริษัท ไอทีพี เพาเวอร จํากัด

ขอมูลติดตอ
241/2 ช้ัน3 ซอยพัฒนาการ20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

+662-319-2364, +662-319-1696, +668-1484-2024

itpc@ksc.th.com

www.itppower.brandexdirectory.com

การชางสุขาภิบาล หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 916/1-2 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-511-4684

กิจเจริญวัฒนาโลหะภัณฑ บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 454-462 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-399-4050-5

กิตติศัพท แทรคเตอรพารทแอนดอีควีปเมนท
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 98 หมู 4 ถนนฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-448-920+662-

กุลธร  บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 237 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-2151-3

กุลธร อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 180/1-6 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-5775-8

โกลบอล ฟอรซ เทคโนโลยี บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 135 แขวงหลักสอง เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-455-4713

ขอตอสยาม บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 34 ซอย 21 ถนนแสมดํา แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : 08-1905-1609

คอสโมโพลีแทน เทรดด้ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 48/2 ถนนสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-6052-3

เคลียรวอเตอรบางกอก จํากัด
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 88/6 ซ.ทรัพยประชา ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : +662-934-4769 

จํารูญแมชชินเนอร่ี  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 2587 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-258-1199

จีระนันท แมชชีน ทูลย หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 15/114 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 20 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-0246

จีเอสเอ็ม มารีน ซัพพลาย บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 249/46-48 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-8501-2 

เจ ดี พูลส กรุป  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 2192 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +669-5902-6555

เจไฟว เอ็กซปอรต อิมปอรต บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 16/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-691-7050

ชางนครการประปา  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 3/1  ซอยเพิ่มสิน 37 ถนนสายไหม แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +668-4919-9915

ซัน ไฮดรอลิค (ประเทศไทย) บจก. อุปกรณ
ขนถายของเหลว 
Add. : 293/14 ซอย 119 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662540-6631

ซันนกิ คอนพารท (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 2 ซอยออนนุช 71 ถนนออนนุช แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +668-9116-4939

ดาดาเซอรวิสพูล หจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 15/1 กม 8 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +668-1248-0513

ตรงเจริญจ่ันพานิช หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 19-19/1 ซอยเอกชัย 80/2 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-2991

ตะวันซัพพลาย หจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 134-136 หมู 1 ซอยสะแกงาม 35/3 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-462-0756-7

ที ซี ซีลล่ิง แอนด ปมปง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 490 ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-953-8840-8

ที เซ็นทรัล ซัพพลาย หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 58/7 หมู 1 ซอยประชุมพร แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-573-3694

ทีทีเอส แอนด แมนเนจเมนท หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 45/1007 ซอย 58/3 ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +668-5118-3897

ทีเอส สกรูนอต เทรดด้ิง หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 393 ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +669-5768-5959

ไทยมัลลิเอเบิล ไอออนแอนดสตีล บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 1139/6-7 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-285-3086-7

ไทยมิเตอร จํากัด  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 262-8 ถนนวรจักร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-222-3788
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FLUID HANDLING CEO  V I S I ON 

 ทาง บริษัทสยามราช จํากัด (มหาชน) มีการมอง 
และแบงวิธีการปรับกลยุทธเปน 2 ดาน
 1. ดานการปรบัปรงุกลยทุธกบัลกูคา ทางบรษัิท ฯ
มกีารพยายามหาผลติภัณฑทีม่นีวตักรรมใหมเพื่ อตอบ
โจทยลกูคา และใหเกดิประสิทธภิาพในการใชงานสินคา
อุตสาหกรรม เชน ปมของบริษัทฯ มีการออกแบบเพื่ อ
ใหลกูคาไดใชงานอยางมปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน
สูงสุด ครอบคลุมหลายดานไมวาจะเปน การประหยัด
พลงังาน การปองกนัความเสีย่งในการเดนิเครื่ องจกัร 
รวมถงึการลดตนทนุความเสยีหายอนัเนื่ องจากการใช
งานทีผ่ดิพลาด ซึง่ผลิตภัณฑดงักลาวสามารถเขามา
ชวยเหลือลุกคาใหมีการดําเนินงานผลิตดวยความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 2. ดานการปรับปรุงกลยุทธพนักงาน ซึ่งช้ี ให
พนกังานเห็นถงึสภาวะท่ีภาคเศรษฐกิจมกีารแขงขนัสูง 
ซึ่งบริษัท ฯ คูแขงเองก็มีการพัฒนาปรับกลยุทธเพื่ อ
เขาสูเปาหมายสูงสุดเชนกนั ดังนัน้บรษัิท ฯ จงึมกีารนาํ
นวตักรรมใหม ๆ  เขามาใชในการบรกิารและในสวนของ
ผลิตภัณฑ ใหกับลุกคา เพื่ อความรวดเร็วและสะดวก
สบายใหกับลูกคา บริษัท ฯ ใชนโยบายการกระตุนให
พนักงานเพิ่มอัตราเรงใหเร็วขึ้น พรอมทั้งช้ี ใหเห็นวา
พนักงานทกุคนนัน้รวมแรงรวมใจในการทาํหนาทีด่วย
ความกระตือรือรน มุงม่ันในการทํางานและใหบริการ
ลูกคาอยางสุดความสามารถ เพื่ อชวยกันผลักดันให
องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและ
รวดเร็ว

เรามีการออกแบบ ปม 
เพื่ อใหลูกคาไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสุด

192 CEO
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 ปมตามมาตรฐาน ANSI ทีเ่รยีกไดวาเปนมาตรฐานถกูนาํมาใชกนัอยาง
แพรหลายในอุตสาหกรรมที่ตองการมาตรฐานสูง ปม 3196 กวา 1 ลาน
ชุดที่ใชกนัอยูในปจจบุนั สามารถการนัตถีงึคุณภาพ และความไววางใจของ
ลกูคาทีม่ตีอ Gould Pump  3196 มคีวามสามารถทีห่ลากหลาย จงึสามารถ
รองรับการใชงานสําหรับงานที่ยากมากสําหรับปมทั่ว ๆ ไป

ANSI standardized pumps are widely used
in industrial applications requiring higher
standard 3196 pumps. 1 million copies are
currently in use. Can guarantee the quality. 
And the trust of customers on Gould Pump 
3196 has a variety of capabilities. It can be used 
for very difficult tasks for general pump.

ANSI PROCESS
PUMPS 

ปมอเนกประสงคที่งายตอการ
ติดตั้ง และใชงาน

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.siamrajpump.brandexdirectory.com

 
mp 
sed 
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ไทยริช กรุป บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 48/292 หมู 1 ซอย 104 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-3775 

ธนทรัพย ดํารง จํากัด  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 71 ซอยอินทามระ 22 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-691-7619-20

บอสโก ไบโอเคมิคอลส บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 1346 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-138-6132-55

บางกอก เอ็นจิเนียร่ิง โปรดักส บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 14, 16, 18 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-747-356+662-

บางกอกคอปเปอรทูบ หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 2029/7 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-675-0926

บี เจ แมชชีนเนอร่ี หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 5070/3 ซอยพญานาค ถนนพระราม 6 
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-611-1509-14

ปาจรีย แทงคนํ้า, ปมนํ้า, ถังบําบัดนํ้าเสีย 
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 1661 ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-3293-4

พีบีไพพ (ไทยแลนด) บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 185/3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-651-9111

พีพีอี แมคตรอน บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 99/18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-513-6735

พีวีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 1532/22-5 ซอยธนูทัย ถนนกท-นนท 
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-911-4761-5

พีเอสมาเคอร กรุป (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 222/16 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร. 10170
Tel. : +662-449-0223-4

พูล โปรแอนดแล็บ บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 2184-2186 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-319-9637, 08-1844-5564

พูลแอนดสปา โปรดักส บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 910 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-362-5142-58 

เพอรซูท เซอรวิส หจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 49/258 ถ.หทัยราษฎร 37 แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel. : +662-915-9612

ไพศาลอีเล็คทริค แอนด ซันส หจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 537/234-5 ซอย 37 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-682-0484-7

ฟนิกซ พาวเวอรโปรดักส หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 458 ซอย 7 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +668-7592-9113

เฟรสคอม เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 97/44 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-136-6963

โฟล ออโตเมค บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 26 ซอยคูบอน 40 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-943-4813

มงคลถาวรกิจ หจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 2/14-15 ม.10 ซ.เอกชัย 7 แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel. : +662-415-3138

มาสเตอรเทค เทคโนโลยี บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 23/9 ซอยกาญจนาภิเษก 10 แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-482-7992-5

มาสเตอรเทค เทคโนโลยี บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 23/9 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-482-7992-5

มิสเตอร พูล บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-276-2999

มิสเตอรทอตัน บริการ  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 248/172 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-704-8203

แมสเทค ล้ิงค จํากัด  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 59, 61, 63  ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +669-42-1433

โมช่ัน กรุป บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 15 ซอยเอกชัย 48 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-0327

ไมม็อบถูพื้น พีพี กรุป (ประเทศไทย) 
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 99/242-243 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-509-4964-5

ยงเชียง 2009 หจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 87/390-1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-6881-2

ย่ิงถาวรโลหกิจ หจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 79/7 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-970-9581

[ จําหนายวาลว ]
ขอตอวาลว, นิวเมติกส, ไสกรองนํ้ามัน, สายนํ้ามัน

บริษัท ปารคเกอร ฮันนิฟน ไทยแลนด จํากัด

ขอมูลติดตอ  
1265 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

+662-186-7000

phthailand@parker.com

www.parkerthailand.brandexdirectory.com

Fluid Handling
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อุปกรณ์ขนถ่ายของเหลว

ยูเน่ียน เทค เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 84 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-907-3530

ยูเอชเอ็ม บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 185/3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-651-9111-24

พีพี กรุป (ประเทศไทย)
โรงงานผลิตน้ํายา และอุปกรณทําความสะอาด 
Add. : 99/242-243 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-509-4964-5

ฤกษชัยสตีลเซ็นเตอร บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 666, 668 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางหวา 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-454-8989

ลีดเดอร ซิสเต็ม จํากัด  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 13/9-10 หมู 4 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-7335

ลีลาวงศ บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 92 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-4701-10

เลยมาส บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 5/16 ซอยอารีย 5 ใต ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-617-0060

วิน มอเตอร บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 171, 173, 175 ถนนกรุงเทพ-กรีฑา 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-379-4981-2

วิสโก อัลลายแอนซ บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 9 ซอยสะแกงาม 17 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-840-0222

วี พูล ชอป บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 43 ซอยลาดปลาเคา 36 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-940-3046-7

วี เอ็น เทรดด้ิงเอ็นจิเนียร่ิง หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 666/1 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-955-3151-2

วีบีแอล (ไทยแลนด) บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 159/6 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-928-1022

ศักด์ิอะไหล ราน  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 519/204 หมู 6 ซอย 121 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-840-6600

ส นภา (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 142 อาคารทูแปซิฟคเพลส แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-653-0438-9

ส สิทธิพรรุงเรือง จํากัด
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 74 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-917-2287

สมิทธิ์ เทค บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 322/84 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-248-3713-5

สหชัยเอกประสิทธิ์ คาเหล็ก
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 133 ซอย 44 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-6481-6

ออโตเมช่ัน อิควิปเมนท (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 26/10 ซอยพระยาสุเรนทร 3 ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-517-7137-9

อัลตรา-คอมเพรสเซอร บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : สนง. ใหญ 20 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 48 
แยก 13 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-726-2311

อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 94 ซ.ทาขาม 8 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-848-1400

จําหนาย “ อุปกรณไฮดรอลิก ”
ชุดแมแรงแยกสวนไดมาตรฐาน

บริษัท ซัน ไฮดรอลิค (ประเทศไทย) จํากัด

ขอมูลติดตอ
293/14 ซ.รามอินทรา 119 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

+662-540-6631

sales@sunhydraulics.co.th

www.sunhydraulics.brandexdirectory.com

อีดีเอ อินสทรูเมนท แอนด ซิสเต็ม บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 111/7 ถนนวัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-905-8181

เอ พี วิช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 59/88 ถนนบางบอน 3 ซอย 7 แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-404-0122

เอ อี ยู อินเตอรเทรด บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 8/30-3 หมู 7 ถนนวงแหวน แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-7545-6

เอ็น พี วี อีควิปเมนท หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 464, 466 ซอยกรุงธนบุรี 4 แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-438-1634-7

เอ็นจอย เวิรค บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 49/64 หมู 1 ซอย 45 ถนนสุขาภิบาล 5 
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-978-7716-7

เอ็นเทค (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 10/40 แขวงนวมินทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-379-1905

เอ็นเอสดี อินดัสทรี หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 162 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-462-0842

เอ็ม อาร เอ็ม บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : อาคารเอ็ม อาร เอ็ม ซอยพระราม 9 19 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-319-9911
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Accumulators, Accessories and Spares AC10 Variable Speed Drive

Air Saver Unit ASC/ASV Series

Hose, Fitting and Adaptor

Zoomlock

Valves, Fittings and Tubing

Transair

AC10 Variable Speed Drive
For Simple, Reliable Motor
Control in General Purpose
Applications. 0.2-15 kW
Micro Drive Having
compact dimensions and
features normally only
associated with higher
specification drives
including, sensorless
vectormode, output frequency up to
650 Hz, 3 phase 400 V supplies in all 5 frame sizes and a full
150 % overload at 0.5 Hz for 1 minute.

Medium and High Pressure
Parker Autoclave Engineers (P-AE) has been dedicated 
to manufacturing high pressure and extreme temperature valve,
fitting, and instrument tubing systems which are coordinated
together to operate safely and reliably.

ASV5000 Series

Hose, Fitting and Adaptor
Constant Working Pressure
Hydraulic Hose
Suction and Return
Push-Lok
Fittings
Adaptor
Hose Guard
Clamps
Parkrimp Crimpers
Die
Hose Assembly Equipment

Zoomlock  Braze-Free 
ZoomLock fittings designed to work without 
brazing, makes your job simpler and faster when 
joining copper tubes. 
 Less equipment and no gas needed 
 Safer conditions, no fire hazards 
 No hot work permits required 
 More flexible access to job sites
 More environment-friendly 
 No solder-related quality issues 

Accumulators, Accessories and Spares

is an essential component for the
optimum operation of a hydrau-
lic circuit. In hydraulic circuits, 
the
accumulator enables:

An energy reserve which is 
instantaneously available to the 
system.

Compensation of pressure fluctuations and spikes.
Pump pulsation dampening

CONTACT US : +662 186 7000SPEC I F I CAT ION

Air Saver Unit reduces of air consumption by 50% in air blow 
and improves blow efficiency.

Large reductions in plant air   
   consumption

Savings in plant compressor   
   power consumption

Big contributions to energy-saving  
   activities
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เอ็ม เอ็น พี แมชินเนอร่ี บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 101/738 หมู 7 ถนนลําผักชี แขวงลําผักชี 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +668-5277-3559

เอ็มทีอี  บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 104/2 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-329-2001

เอ็มอารซี โกลบอล (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-016-6551-9

เอ็มอารซี โกลบอล (ประเทศไทย)  บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-016-6551-9

เอราวัณเทค บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 8 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-747-5517

เอสพีดีเวลลอปเมนทอิมเพค บจก. อุปกรณ
ขนถายของเหลว
Add. : 476 ซอย 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-541-5662-4

ไอ ริช  บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 209/179 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-954-0626-7

ฮโกรว เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 18/217 ซอย 25 แยก 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-578-0317-8

ฮะเซงพาณิชย หจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 188 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-234-3040

ไฮโซะเทค บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 279/29 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Tel. : +662-274-7950-4

ม.ธนศักดิ์เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ผลิตปมน้ํา มูเล เฟอง กลึง-เชื่ อมโลหะ
Add. : 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-1106

การชางสุขาภิบาล หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 916/1-2 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-511-4684

กิจเจริญวัฒนาโลหะภัณฑ บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 454-462 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-399-4050-5

กิตติศัพท แทรคเตอรพารทแอนดอีควีปเมนท
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 98 หมู 4 ถนนฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-448-920+662-

กุลธร  บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 237 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-2151-3

กุลธร อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว
Add. : 180/1-6 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-5775-8

โกลบอล ฟอรซ เทคโนโลยี บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 135 แขวงหลักสอง เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-455-4713

ขอตอสยาม บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 34 ซอย 21 ถนนแสมดํา แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : 08-1905-1609

คอสโมโพลีแทน เทรดด้ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 48/2 ถนนสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-6052-3

เคลียรวอเตอรบางกอก จํากัด
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 88/6 ซ.ทรัพยประชา ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : +662-934-4769 

จํารูญแมชชินเนอร่ี  
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 2587 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-258-1199

จีระนันท แมชชีน ทูลย หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 15/114 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 20 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-0246

ช.สงวนยนตการชาง หจก. 
ควานและเจียรนัยเส้ือสูบ อัดกระบอกสูบ
Add. : 117 ซ.เฉลิมเขต 1 ถ.ยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
Tel. : +662-223-8052

นําเขา และจําหนาย
[ ระบบสงกําลัง สําหรับงานอุตสาหกรรม ]

บริษัท เทคโนไดรฟ โซลูช่ัน จํากัด

ขอมูลติดตอ  
88/55 หมู 7 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120

+662-408-1000, +669-2478-9192

sales@technodrive.co.th

www.technodrive.brandexdirectory.com

นครการชาง หสน. 
ควานเสื้อสูบ เจียรนัยขอเหวี่ยง
Add. : 160 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-5456

วรจันทรการชาง
ควานเสื้อสูบ เพลาขอเหวี่ยง
Add. : 178 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-7262

หลกเฮงหลง สาขา 1
ควานเสื้อสูบ และเจียรนัยวาลว
Add. : 2150 ซ.ขาวหลาม ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100
Tel. : +662-234-2143

มิตรชัยยนตการชาง หจก. 
ควานเสื้อสูบและเจียรนัยขอเหวี่ยง
Add. : 196 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-6374

ปอรทเทอร แมททีเรียล แฮนดล้ิง 
ซอมเครื่ องสูบนํ้า
Add. : 19 ซอยรามคําแหง 52 (สหกรณ2) 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-375-4829

Fluid Handling
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อุปกรณ์ขนถ่ายของเหลว

“ จําหนายปมสูบสารเคมี ” 
เครื�องสูบของเหลว l คุณภาพสูงจากอเมริกา

บริษัท ไฮโดรพลัส จํากัด

ขอมูลติดตอ
119/168 ม.18 ซ.หมูบานพัชราภรณ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง    

   จ.สมุทรปราการ 10130

+662-817-2311, +662-817-1171, +662-817-2900

sales@hydroplus.co.th

www.hydroplus.brandexdirectory.com

ริเวอร เอนจิเนียร่ิง
ซอมเครื่ องสูบน้ํา มอเตอร
Add. : 210 ซ.ลาดพราว 64 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : +662-530-5997

คงไสวเกียรติ บจก.
ซอมเครื่ องสูบน้ํา และเครื่ องจักรสีขาว
Add. : 365/57 ซ.เพชรเกษม 17 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กทม. 10600
Tel. : +662-467-2723

ดีเซลซิลเท็มส บจก.
ซอมปมเช้ือเพลิงรถยนตดีเซล
Add. : 18/81-82 ม.14 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel. : +662-272-3370

เค.โอ.เค.การชาง หจก. 
ซอมปมนํ้า เครื่ องปรับอากาศบาน
Add. : 60/43 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพราว 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-538-5475

ยูเน่ียน เทค เอ็นจิเน่ียร่ิง บจก.
ซอมปมสูญญากาศ
Add. : 84 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-907-3530

ส.นําศิริกอสราง บจก.
ทําทออากาศและรางน้ํา
Add. : 4095-4097 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-712-0046-48

ชมชื่ นการชาง ดักทแอร หจก. 
ทําทอแอร
Add. : 17/121 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-897-3687

เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา บจก.
ทําวาลวของเครื่ องยนต
Add. : 82/1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-517-4456

สมศักดิ์การชาง
ทําวาลวทอน้ํา
Add. : 50/7 หมู 1 ซอยเลิศพัฒนาใต ถนนจอมทอง 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-4508

ยงคการชาง
ทําอุปกรณเครื่ องปมน้ํา
Add. : 1004/13 ซ.ประดู 1 ถ.สาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-1006

ศรีโพธิ์ทองเมตัลเวิรค บจก.
ทําอุปกรณเครื่ องปมน้ํา
Add. : 9 ซ.สุขสวัสด์ิ 31 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-427-7649

ก.เจริญการชาง หจก. 
ทําอุปกรณเครื่ องสูบน้ํา 
Add. : 196/1 หมู 0 ซอยชื่ นจิตร ถนนนนทรี 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-0805

เอ็มอารซี โกลบอล (ประเทศไทย) บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  
Tel. : +66 2016-6551-9

วีเทค อินดัสตร้ี บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 92/80 ม.2 ถ.เพชรเกษม 116/5 แขวงหนองคาง
พลู เขตหนองแขม กทม. 10160 
Tel. : +66 2420-8246, +66 2420-7286  

ฟลูอิด บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 42,44 ซอยพัฒนาการ 55 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +66 2322-5290-7  

บางกอก เอ็นจิเนียร่ิง โปรดักส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 14, 16, 18 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +66 2747-356+66 2, 08-6307-5917 

ลีดเดอร ซิสเต็ม บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 13/9-10 หมู 4 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +66 2451-7335  

บริษัท สยามอัลไลน กรุป บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 302/32 แขวงคลองเจาคุณสิงห 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Tel. : +662-931-3691-2  

เอ็น พี วี อีควิปเมนท หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 464, 466 ซอยกรุงธนบุรี 4 แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-438-1634-7  

เอ็นเอสดี อินดัสทรี หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 162 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-462-0842 

ยูพีวีซี ไพพท ฟตติ้ง วาลว  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 464,466 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-438-1634-7 

ซี เอ็ม พี ซัพพลาย หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 20/1 ถนนรามคําแหง 16 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-319-5900 

เอราวัณเทค บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 8 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-747-5517 

เอเซีย-แปซิฟก ซัพพลาย บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 422/38 ถ.ลาดพราว 87 แขวงคลองเจาคุณสิงห 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
Tel. : +662-539-4147-9 

ซี เอ็ม พี ซัพพลาย หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 20/1 ถนนรามคําแหง 16 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +66 2319-5900 

เอเซีย-แปซิฟก ซัพพลาย บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 422/38 ถนนลาดพราว 87 แขวงคลองเจาคุณ
สิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-539-4147-9 

ซี เอ็ม พี ซัพพลาย หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 20/1 ถนนรามคําแหง 16 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-319-5900 

สุวรรณภูมิ คอนโทรล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 75/73 ซอย 1 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-918-2066-7 
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CONTACT US : +662 408 1000SPEC I F I CAT ION

Worm Gear Motors and Worm
Gear Reducer

Asynchronous Three-Phase
Standard and Brake Motors

Planetary Gearmotors
(Coaxial and Right Angle)

Coaxial Gear Reducers and Gearmotors

Roller Chain Drives

Compomac (Made In Italy)

Power Sprockets

Specification

 14 Sizes (32..250)
 Power P1 0,09...55 kW
 Nominal torque MN2  19,000 N m
 Transmission ratio iN 7...16,000

Specification

 14 Sizes (001..085)
 Power P1 0,19...90 kW
 Nominal torque MN2 9...85 000 N m
 Transmission ratio iN 9..3 000 (coax)

              9...2 500 (right angle)

Specification 

 can be supply to Taper Bush or Pilot bored 
 Material S45C with hardened teeth  
 Material FCD45 with hardened teeth  
 Single, Duplex and Triplex sprockets  
 Size ISO-B Series 06B-24B or more   
 JIS and ANSI Series No.5- No.240 or

  made to order please contact Technodrive

Specification 
 Standardized size and dimensions
 Well balanced, No vibration
 Easy to installation by Taper 

  bushes
 Deep groves and suitable for 

  both standard V-belts (A, B, 
  C, D, E) and
  Wedge Belts (SPZ, SPA, SPC/3V, 5V, 8V)
 Material GG25, FC 25

Specification
Drive chain that conforms to world
standards, such as JIS, ANSI,
and ISO. In general, roller chains are 
often used as economical power 
transmission suited to low speed and 
high loads. However, it is also possible to 
use chain in high-speed applications such 
as camshaft drives for automobiles.

Specification

 16 Sizes (32...180)
 Power P1 0,09...75 kW
 Nominal torque MN2 < 10 000 N m
 Transmission ratio iN 4...6 300

Specification

 Medium High transmission torque
 During the clamping the hub can   

  axially displace
 Easy on and off to installation 
 No need keyway to transmission the 

  load 
 All kind of product made in Italy 

Specification

 7 Sizes (63…280)
 Power PN0,06...90 kW
polarity 2, 4, 6, 8 polesm

Taper Pulleys 

Chain Coupling

Specification

 High efficiency, flexibility, capability  
  and durability
 Three major part two hardened teeth 

   sprockets and one as double  
   standard roller chain

r

s

Backtop, Cam Clutch (Korea)

Specification 

 Medium High transmission 
  torque  
 During the clamping the   

  hub can axially displace
Easy on and off to

  installation 
 No need keyway to 

  transmission the load 
 All kind of product made in Italy 100% with ISO quality
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มหานคร ซัพพลาย แอนด เซอรวิส หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 424/78 ถนนจันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-673-0883 

พรพิศา อินเตอรเทรด หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 127/240 ซอย 40 แยก 8-3 ถนนรามอินทรา 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-944-6281 

ยูนีเซียร เซ็นเตอร บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 39/2 ถนนมังกร แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-623-1972-4 

วาลวนํ้าไทย บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 249 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-438-0067 

อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 94 ซอยทาขาม 8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-848-1400 

แซมซั่น คอนโทรลส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร ถนนรามคําแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-719-8214-5 

ที วี พี วาลว แอนด นิวแมติค บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 300/62 อาคารพรีเมียมเพลส นวมินทร 
ถ.นวมินทร แขวงนวมินทร เขตบึงกุม กทม. 10240 
Tel. : +662-379-1611-2 

88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด เซอรวิส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 4084 ถนนลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-731-5988 

ที ซี ซีลล่ิง แอนด ปมปง บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 490 ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Tel. : +66 2953-8840-8 

เตีย เต็ก เส็ง (1976) บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 158/5 ซอยเกงชวน ถนนนางลิ้นจี่ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-678-8570 

เบสทเทค แอนด เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 593/3 ซ.39 ถ.รามคําแหง แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
Tel. : +662-314-215 

เจ เอส เอ็นริช เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 275 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-328-2165-9 

พีวีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 1532/22-5 ซอยธนูทัย ถนนกท-นนท 
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800 
Tel. : +662-911-4761-5 

แม็กนา อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 66/35 ซอยจรัญสนิทวงศ 13 แขวงคลองขวาง 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-865-2502-8 

ฟลเตอรไฟนจูน บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 9/112 หมู 6 ซอย 158 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-927-5931-2 

วิสโก อัลลายแอนซ บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 9 ซอยสะแกงาม 17 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-840-0222 

มหานครเทรดด้ิง บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 301 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-291-9981-9 

ซีเอส โฟลว โซลูช่ัน บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 111/118 ซอยโพธิ์แกว 1 ถนนนวมินทร 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-948-4183-4 

เอ พี เอส คอนโทรล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 7 ซ.ออนนุช 62 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. 10250 
Tel. : +662-721-1800 

อาลีบาบา วาลว บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 101/70 แยก 6/1 ถนนพระยามนธาตุฯ 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-417-1697 

คารลตันอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) 
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 82/2 ซอย 110 ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-514-3323-4 

จอยนเทค อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 19/9 หมู 1 ซอยสุภาพงษ 1 ถนนศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-330-9213-4 

เหรียญทองพารทเซ็นเตอร บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 555 ถนนออนนุช 66 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-322-7643-5 

เอสเคฟตติ้งวาลว บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 1 ซอย 51 แยก 3 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-896-7739 

ตัวแทนจําหนาย SPIRAX SARCO
ออกแบบติดตั้ง วาลว ลดแรงดันไอน้ํา, กับดักไอน้ํา

บริษัท เมดิฟรุต จํากัด

ขอมูลติดตอ
19/3 หมู 5 ตําบลบางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

+662-567-2484, +668-6889-5580

suwat1318@yahoo.com

www.medifruit.brandexdirectory.com

บีวี วาลว (ประเทศไทย) บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 205 หมูบานดีเค ซ.พระยามนธาตุฯ แยก 29 
ถ.บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 
Tel. : +662-417-1580-1 

เหรียญทองพารทเซ็นเตอร บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 555 ถนนออนนุช 66 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-322-7643-5 

อาซาฮี-ไทย อัลลอย บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 193-5 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-223-1211-4 

ราน นิววาลวสโตร  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 26 ซอย 40 ถนนคูบอน แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-943-4813 

Fluid Handling
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อุปกรณ์ขนถ่ายของเหลว

จําหนาย ปมน้ําดี-น้ําเสีย
ปมอุตสาหกรรม เครื�องเพิ่มอากาศใตน้ํา

บริษัท โซลิด อินเตอรเทค จํากัด

ขอมูลติดตอ  
9/17 ม.1 ถ.ศรีนครินทร ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

+662-738-7720-1, +662-738-7747-8

solidintertech@gmail.com

www.solid.brandexdirectory.com 

เทส แมททีเรียล อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 78/7 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-377-3106 

โททอล โฟลว โซลูช่ันส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 46/159 หมู 12 ถนนนวลจันทร แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-944-5560 

ไอ-บอรน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 168/60 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-538-1171 

ไฮควอลิตี้อินดัสเทรียลโปรดักส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 43/160 ซอย 80 ถนนลาดพราว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-932-6975-6 

คิงส ออฟ วาลว บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 814 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-734-6283 

ซีเอส โฟลว โซลูช่ัน บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 111/118 ซอยโพธิ์แกว 1 ถนนนวมินทร 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-948-4183-4 

คารลตันอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย)
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 82/2 ซอย 110 ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-514-3323-4 

จอยนเทค อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 19/9 หมู 1 ซอยสุภาพงษ 1 ถนนศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-330-9213-4 

เอสเคฟตติ้งวาลว บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 1 ซอย 51 แยก 3 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-896-7739 

บีวี วาลว (ประเทศไทย) บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 205 หมูบานดีเค ซ.พระยามนธาตุฯ แยก 29 
ถ.บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 
Tel. : +662-417-1580-1  

เตีย เต็ก เส็ง (1976) บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 732/3-4 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-222-1659 

บี บี คอนโทรลส วาลว บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
10150 
Tel. : +662-893-9329 

แซมซั่น คอนโทรลส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร ถนนรามคําแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-719-8214-5 

กรุงไทยอุปกรณ บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 1622 ถนนกรุงเกษม แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-225-8241-8 

โรจนไพบูลยอีคว๊ิปเมนท บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 303,305,307,309 ถนนสิรินธร แขวงบางบําหรุ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
Tel. : +662-434-3747-51 

ไอแซค อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอรเรช่ัน
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 39 ซอยพึ่งมี 9 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-730-3071-6  

ที ที ซี อุตสาหกรรม บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 395/5 อาคารวิเส็ง ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-233-0918 

อุดมกิจฟตติ้งวาลว บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 579 หมู 7 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
Tel. : +662-427-0952 

สยามซันคอรป บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 682/66 ซอย 38 ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-318-7645-9 

แม็กนา อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 66/35 ซ.13 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงคลองขวาง 
เขตภาษีเจริญ กทม. 10510 
Tel. : +662-865-2501 

กัน อินดัสเตรียล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 38,40 ซอยพระราม 2 ซอย 15 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-870-1166 

เอนเทอรวาลว บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 374 ซอยสถิตย ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-100-1160 

โฟลเมติก (ประเทศไทย) บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 44/16 หมู 3 ถนนราชพฤกษ แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
Tel. : +662-880-4849 

ไทยรุงเรือง ฟตติ้ง แอนดวาลว บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : สนง. ใหญ 15 ถ.มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กทม. 10500 
Tel. : +662-234-2477 

พีคส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 36/82 ซอย 68 แยก 25 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-454-7800-1 

จีวีแอลเอส ซัพพลาย หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 410/65 ซอย 33 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Tel. : +662-427-7595 

บีทีคอนโทรลส บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 483 ซ.พิบูลยอุปถัมภ ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กทม. 10310 
Tel. : +662-939-8743-6 

เคมีคอลเทค (ประเทศไทย) บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 552 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-476-5675-6 
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แอดวานซ ลิเนียร บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 17/17 ซอย 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-722-7592 

อิคอล บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 83/78 ซอยสามวา 20 ถนนสุวินทวงศ 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-013-4965

ยูพีวีซี ไพพท ฟตติ้ง วาลว  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 464,466 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-438-1634-7 

ซี เอ็ม พี ซัพพลาย หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 20/1 ถนนรามคําแหง 16 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-319-5900 

เอราวัณเทค บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 8 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-747-5517 

เอเซีย-แปซิฟก ซัพพลาย บจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 422/38 ถ.ลาดพราว 87 แขวงคลองเจาคุณสิงห 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
Tel. : +662-539-4147-9 

ซี เอ็ม พี ซัพพลาย หจก.  
ผูผลิต และจําหนายวาลว  
Add. : 20/1 ถนนรามคําแหง 16 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +66 2319-5900 

ราน บรรจงวัสดุกอสราง 
ผูรับเหมาทอน้ํา และทอระบาย 
Add. : 191 หมู 1 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +668-2120-7812

ราน ศักดิ์ชัย รางนํ้าฝน 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 219/9 ม.25 บานโกทา ถ.กสิกรทุงสราง ต.ศิลา 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +668-5459-4913

พิชัยรางนํ้า 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 187 หมู 21 ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 40210
Tel. : +66-43-294-232

ราน อาคมโลหะกิจ 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 74 หมู 18 ถนนกุดฉิม-ภูเวียง ตําบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 40210
Tel. : +668-1391-2416

ราน กุดเลารางนํ้า 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 1 ม.18 บานกุดเลา ต.โนนทอง อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแกน 40210
Tel. : 08-1471-9478

อาควาไลน โปรทารเก็ต บจก. 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 83/3 ถนนมิตรภาพ ตําบลทาพระ อําเภอเมือง-
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40260
Tel. : +66-43-262-226

ชนเวทเจริญรางนํ้า 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 83 หมู 21 บานหนองนกเขียน ตําบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 40210
Tel. : +668-1391-2416

สินสิริ โฮมโปร บจก. 
วัสดุกอสราง, ทอน้ําไทย  
Add. : ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-345-603 

บริษัท วุฒิกุล (1994) บจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 226/68 ถนนประชาสโมสร อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-336-429 

วอเตอร แอนด ปม เทคโนโลยี บจก.
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 291 หมู 7 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-00+662-60

ที ซี ซิลล่ิง แอนด ปมปง บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 162/12-3 ถนนชาตะผดุง ตําบลโนนทอน 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-235-791

คาลปดา (ประเทศไทย) บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 431/13-4 ถนนหนาเมือง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +664322-4144

สกาย พูลส
รับสรางสระวายน้ํา
Add. : 255 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +664324-2678

ผลิต และจําหนาย เครื�องสูบน้ํา 
อุปกรณบําบัดน้ําเสีย

บริษัท ไทย พินนะเค้ิล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
8/1 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 3-10 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู

เขตหนองแขม กทม. 10160

+662-809-8915

sale@thaipinnacle.com

www.thaipinnacle.brandexdirectory.com

ไทยปรีดาอุตสาหกรรมกรุป บจก. 
วัสดุกอสราง 
Add. : 273 หมู 1 ตําบลโนนทอน อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-9421-6731 

อุดรสุมิตร หจก. 
ผลิตภัณฑคอนกรีต 
Add. : โรงงานทอ กม. 19 ถ.อุดร-ขอนแกน 
ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-295-042

อินเตอร วอเตอรทรีทเมนท บจก. 
เครื่ องกรอง และฆาเชื้อโรคน้ํา 
Add. : สนง. ใหญ 599 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-394-252-5

อินเตอร วอเตอรทรีทเมนท บจก. 
เครื่ องกรอง และฆาเชื้อโรคน้ํา 
Add. : สาขาปมเซ็นเตอร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-237-386

บรรจงวัสดุกอสราง 
ผูรับเหมาทอน้ํา และทอระบาย 
Add. : 191 หมู 1 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +668-2120-7812

พิชัยรางนํ้า 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 187 หมู 21 ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 40210
Tel. : +66-43-294-232

เอเซีย แปซิฟค ปโตรเคมิคอล บจก.
จัดเก็บ, ลําเลียง, บรรจุ, ขนสงสารเคมี
Add. : 700/414 ม.7 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี 
จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-454-647

เกรียงไกรดี อีเลคทริคมอเตอร
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 123/11 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-1054-7735 

Fluid Handling
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ช. พูนกิจ ชลบุรี จํากัด  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 111/7 หมู 5 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลบานสวน 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-798-464-5

เติมสุข โฮม ครีเอช่ัน จํากัด
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 9/1 หมู 1 ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20250 
Tel. : +66-38-255-168

ถังโตการชาง อู  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 24/82 หมู 6 ถนนบายพาส ตําบลบานสวน  
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-798-120

ทองเพ็ญ โซลูช่ัน แอนด เซอรวิส จํากัด 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 198 หมู 5 ตําบลหนองไผแกว อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220 
Tel. : +668-9097-9012

ไทยแลนด บริการสูบส่ิงปฏิกูล
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 39/1 หมู 4 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170 
Tel. : +668-7218-9840

บานอําเภอ เทรดด้ิง จํากัด
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 31 หมู 2 ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20250 
Tel. : +66-38-237-557-8

บูรพายนต ชลบุรี  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 103/24-25 หมู 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานสวน 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-275-841

เปนเลิศ แฟคซิลิตี้ แอนด เซอรวิส จํากัด 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 23/233 หมู 1 ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +668-6401-3531

พรพิรุณ แทรคเตอร   
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 271/11 หมู 8 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-346-496 

ลานทอน้ํา พัทยา จํากัด
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 44/9 หมู 6 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150 
Tel. : +66-38-240-606

วี พี เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 121/327 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-337-516

อรุณภัทร เอ็นจิเนียร่ิง  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 271/809 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +669-4445-2165

ไทยแลนด บริการสูบส่ิงปฏิกูล
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 39/1 หมู 4 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170 
Tel. : +668-7218-9840

เกรียงไกรดี อีเลคทริคมอเตอร
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 123/11 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-1054-7735

ซี เอ็ม อี เอ็นเตอรไพรซ
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 385/84 ม.8 ถ.วงแหวนรอบนอก ต.สันทรายนอย 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210 
Tel. : +66-53-127-008

เวนคอน ซัพพลาย แอนด เทคโนโลยี จํากัด 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 105/9 หมู 10 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220 
Tel. : +66-53-960-638

อนันตเช็คปม
เช็คปมเครื่ องยนตดีเซล
Add. : 168 ถนนมุขมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-244-578

ปากชองดีเซล
เช็คปมดีเซล
Add. : 189 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลหนองสาหราย 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-311-200

ณรงคบริการ 
อุปกรณขนถายของเหลว 
Add. : 251/8 หมูบานมั่นคง ตรอกวัดทาตะโก ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1977-7190

เอส เอ็ม สหมิตร เอ็นจิเนียร่ิง (1998) 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 60 ถ.รังสิต-นครนายก 25 ซ.5 ต.ประชาธิปตย 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
Tel. : +662-533-0340

อะบิลิทิ เทคโนโลยี หจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 11/58-59 หมู 1 ถนนธัญบุรี ตําบลบึงน้ํารักษ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
Tel. : +662-955-8891-2

สูบสวม อวนบริการ  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 8/16 หมู 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-147-2668

สุวิทยบริการสูบสวม  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 47/13 หมู 3 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +668-9075-0240

โปร ซัพพลาย เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 25/290 หมู 10 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +662-533-1269-70 

ทอตันอินเตอร  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 42/151 หมู 4 ตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-734-6931

ตั้งธงชัยคอนกรีต บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 19/3 หมู 8 ถนนเลียบคลองสิบสอง ตําบลบึงคอ
ไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-905-0117-8

เจ ยูตี้ บจก. 
ซอมวาลวอุตสาหกรรมในระบบทอทุกประเภท 
Add. : 96/106 หมู 3 ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
Tel. : +662-987-2198-9 

โปร ซัพพลาย เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
ผูผลิต และจําหนายวาลว 
Add. : 25/290 หมู 10 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-533-1269-70 

“รับซอมเครื�องสูบน้ํา”
จําหนายมอเตอร แมคคานิคอล ซีล

บริษัท ซี.ซี.เอ็ม. เซอรวิส จํากัด

ขอมูลติดตอ  
89 ม.4 ซ.112 ถ.เทพารักษ ต.แพรกษาใหม อ.เมืองสมุทรปราการ   

   จ.สมุทรปราการ 10280

+662-130-0335-7

ccm-service@hotmail.com

www.ccm.brandexdirectory.com

อุปกรณ์ขนถ่ายของเหลว
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พีเคแอนด เค เอสคอนซัลแทนท บจก. 
ผูผลิต และจําหนายวาลว 
Add. : 969/314 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตย 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-549-8323

รังสิตไพพวาลว แอนด ฟตติ้งส บจก.
ผูผลิต และจําหนายวาลว 
Add. : 231, 233, 235 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-532-4902-4

เอส ซี จี (ไทยแลนด) บจก. 
ผูผลิต และจําหนายวาลว 
Add. : 99 หมู 20 ถนนลําลูกกา อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +668-8018-0148

ไธรเอสเต (ประเทศไทย) บจก. 
ผูผลิต และจําหนายวาลว 
Add. : 38/35 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +662-987-1878-9

เพาเวอร เอ็นจิเนียร่ิง โปรดัก บจก. 
ผูผลิต และจําหนายวาลว 
Add. : 29/102 หมู 10 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-906-9471-2

มิลเลนเน่ียม เทคโนโลย่ี บจก. 
ติดต้ัง และใหบริการหลังการขายระบบหลอลื่ น 
Add. : 19/63 หมู 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-902-1251-2 

เอส พี อะครีลิค หจก. 
พลาสติก, ผาใส, ฟลม, แผน, แทง, ทอ 
Add. : 99/17-18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120  
Tel. : +662-529-3754 

โรงกลึง เบิรด บาวาลว 
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง 
Add. : 31/21 หมู 8 ถนนสายไหม ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-533-2745

คิงส ออฟ วาลว(ปทุมธานี) บจก. 
อุปกรณ และเครื่ องใชอุตสาหกรรม 
Add. : 105/35 ม.7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-902-6577

เอสอารพี (1989) เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
เครื่ อง และอุปกรณดับเพลิง 
Add. : 118/26 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : 09-4312-7958

ส. นิมิต ออกซิเจน ปทุมธานี 
ทอ, ถัง สําหรับอุตสาหกรรม และเวชกรรมแกส 
Add. : 88/31 หมู 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-063-8066 

สหสยามวาลว ซัพพลาย หจก. 
อุปกรณ วัสดุและเครื่ องใชประปา 
Add. : 136/8 ซอยจามร ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-531-1254

ตัวแทนจําหนาย
[ ปม และวาลวเคมี ]

ใชในระบบบําบัดน้ําเสียโรงงาน

บริษัท บุญสูงเนิน ปมแอนดวาลว (ประเทศไทย) จํากัด

ขอมูลติดตอ
55/52 หมู 2 ตําบลบานฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

+662-581-1280-5

bsn.chemtai@gmail.com

www.boonsungnoen.brandexdirectory.com

แอรแทค เอ็นเตอรไพรส (สมุทรปราการ)
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 176/2-3 หมู 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-909-1988

วีเอส ไฮโดรเทค บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 97/192 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึง
ยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-592-0114

ซีเอ็นจี สมารท เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 99/2682 หมู 6 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-902-9600

คอมไบนพารท บจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 39/9 หมู 1 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-592-4036

ทริปเปล เจมส อินเตอรเนช่ันแนล 
ทอ ปลอง 
Add. : 55/14 หมู 4 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-159-9813

วี อาร ฟตติ้งส บจก. 
ทอ ปลอง 
Add. : สํานักงานขาย ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-152-7384-7

เอส พี ดีเวลลอปเมนท อิมเพค บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 29/8-9 หมู 7 ถนนลําลูกกา-คลองสี่ ตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 10150
Tel. : +662-997-3278-9

เอสทูพี เซลส แอนด เซอรวิส บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 250 ถนนรังสิต-นครนายก 39 ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-996-2430

ซีพี พารทกรุป บจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 49/117 หมู 7 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-153-4545-6

เค เค ไฮดรอลิกส บจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 56/253-254 หมู 6 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลอง
หน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +669-2415-9245 

ไฮดรอลิคเซ็นเตอร หจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 59/397 หมู 6 ถนนเสมาฟาคราม ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-987-7497-8

เค เค ไฮดรอลิกส บจก. 
ผูจําหนาย ปมไฮดรอลิกส 
Add. : 56/253-254 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
Tel. : +669-2415-9245

ไฮดรอลิคเซ็นเตอร หจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 59/397 หมู 6 ถนนเสมาฟาคราม ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-987-7497-8

โมเดล เซอรวิส หจก. 
ทําความสะอาดทอน้ํา 
Add. : 45/199 หมู 14 ถนนคลองหน่ึง ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1620-7490

Fluid Handling
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อุปกรณ์ขนถ่ายของเหลว

ตัวแทนจําหนาย

“ ปม PEDROLLO ” 
ปมนํ้าจากอิตาลี l ปมนํ้าอัตโนมัติ

บริษัท ยูโรปม จํากัด

ขอมูลติดตอ
6 ซ.เจริญใจ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

+662-381-5638, +662-381-5639, +662-381-5640

pedrollothailand@gmail.com

www.europump.brandexdirectory.com

เอสพีพี ปม บจก. 
ซอมเครื่ องปม 
Add. : 69/5 หมู 4 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +662-998-7336 

ริเวอร เอนจิเนียร่ิง บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 99 ถนนเลียบคลองสิบสอง ตําบลหนองสามวัง 
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +662-905-8493

สเตช่ัน เซอรวิส บจก. 
ซอมเครื่ องปม 
Add. : 79/350 หมู 4 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +668-1312-1007

วีเอส ไฮโดรเทค บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 97/192 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงย่ีโถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-592-0114

ไฮโดร วอเตอร ซัพพลาย บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 101/15 หมู 8 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. :+662-921-0195

สมควรปมลม 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 3/4 หมู 3 ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1756-9600

เอสทูพี เซลส แอนด เซอรวิส บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 250 ถ.รังสิต-นครนายก 39 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-996-2430

มายนเอเซีย บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 1/747 ถนนพหลโยธิน 60 ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-532-3551-2

โทระ เซอรวิส บจก. 
ซอมเครื่ องปม 
Add. : 66/4 หมู 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-577-3243

อาริยะอุตสาหกรรม 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 49/27 หมู 1 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1890-7052

อะบิลิทิ เทคโนโลยี หจก. 
เครื่ องลําเลียงวัสดุ 
Add. : 11/58-59 หมู 1 ถนนธัญบุรี ตําบลบึงน้ํารักษ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-955-8891-2

คอมไบนพารท จํากัด 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 39/9 หมู 1 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-592-4036

แม็กซวอเตอร อินเตอรเท็ค จํากัด 
ระบบ และอุปกรณบําบัดน้ํา 
Add. : 131/4-5 ถนนนิมิตรใหม ตําบลลําลูกกา 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-993-0808-9

ริเวอร เอนจิเนียร่ิง บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 99 ถนนเลียบคลองสิบสอง ตําบลหนองสามวัง 
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +662-905-8493

สหสยามวาลว ซัพพลาย หจก. 
อุปกรณ วัสดุและเครื่ องใชประปา 
Add. : 136/8 ซอยจามร ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-531-1254

แอรแทค เอ็นเตอรไพรส (สมุทรปราการ)
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 176/2-3 หมู 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-909-1988

สเตช่ัน เซอรวิส บจก. 
ซอมเครื่ องปม 
Add. : 79/350 หมู 4 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +668-1312-1007

วีเอส ไฮโดรเทค บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 97/192 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงย่ีโถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-592-0114

สูบสวม อวนบริการ  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 8/16 หมู 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-147-2668

เอสอารพี (1989) เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
เครื่ อง และอุปกรณดับเพลิง 
Add. : 118/26 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : 09-4312-7958

ส. นิมิต ออกซิเจน ปทุมธานี 
ทอ, ถัง สําหรับอุตสาหกรรม และเวชกรรมแกส 
Add. : 88/31 หมู 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-063-8066 

วีเอส ไฮโดรเทค บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 97/192 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึง
ยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-592-0114

ซีเอ็นจี สมารท เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 99/2682 หมู 6 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-902-9600

คอมไบนพารท บจก. 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 39/9 หมู 1 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-592-4036

ทริปเปล เจมส อินเตอรเนช่ันแนล 
ทอ ปลอง 
Add. : 55/14 หมู 4 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-159-9813

วี อาร ฟตติ้งส บจก. 
ทอ ปลอง 
Add. : สํานักงานขาย ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-152-7384-7
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เอส ซี จี (ไทยแลนด) บจก. 
ผูผลิต และจําหนายวาลว 
Add. : 99 หมู 20 ถนนลําลูกกา อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +668-8018-0148

ไฮโดร วอเตอร ซัพพลาย บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 101/15 หมู 8 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. :+662-921-0195

สมควรปมลม 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 3/4 หมู 3 ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1756-9600

เอสทูพี เซลส แอนด เซอรวิส บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 250 ถ.รังสิต-นครนายก 39 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-996-2430

มายนเอเซีย บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 1/747 ถนนพหลโยธิน 60 ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-532-3551-2

โทระ เซอรวิส บจก. 
ซอมเครื่ องปม 
Add. : 66/4 หมู 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-577-3243

อาริยะอุตสาหกรรม 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 49/27 หมู 1 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1890-7052

อะบิลิทิ เทคโนโลยี หจก. 
เครื่ องลําเลียงวัสดุ 
Add. : 11/58-59 หมู 1 ถนนธัญบุรี ตําบลบึงน้ํารักษ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-955-8891-2

คอมไบนพารท จํากัด 
อุปกรณไฮโดรลิก 
Add. : 39/9 หมู 1 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-592-4036

เมทัล โซลูช่ัน บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 84/24 ถนนสายเอเชีย ตําบลคอหงส 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-438-376-7

ยูไนเต็ด ซัพพลาย แอนด มัลติเทรด บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 3 ถนนสามัคคีสุข 2 ตําบลบอยาง อําเภอเมือง
สงขลา จังหวัด สงขลา 90000 
Tel. : +66-74-323-885 

สแตนดบายโฮม จํากัด  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 150/15 หมู 4 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-809-700

อัครพันธุกอสราง หางหุนสวนจํากัด 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 126 ถนนนาทวี ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 90170 
Tel. : +66-74-541-022

มิตานิ (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตปมและวาวล
Add. : ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-529-355

เค อาร เวลธ เทคโนโลยี  บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 188/96 ม.14 ซ.กาญจนาภิเษก 53 ถ.วงแหวนรอบนอก
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-183-7936

เค แอล ไฮดริค-ไฮดรอลิค เค แอล  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 110/66 ม.6 ถ.สุขสวัสด์ิ 76 ต.บางจาก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
Tel. : +662-817-5900

ราน ชัยรัตนนครินทรตัดหญา
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 154/1 ถ.ศรีนครินทร ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-757-1775

โซลิด อินเตอรเทค บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 5/3 หมู 1 ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-738-7720-1

ทรีเฟรนด เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 888/130-131 ม.3 ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280 
Tel. : +668-7831-1056

บุญถึง
กําจัดทอตัน
Add. : 31/33 ม.6 ถ.บางนาตราด-สุวรรณภูมิ 
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +668-0764-7334

พี เอ เอ็ม อินเตอรเทรด หจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 19/54ก หมู 9 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมือง
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-385-2528

เพาเวอรมารท วัสดุกอสราง เครื่ องมือชาง 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 63/6 หมู 3 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-757-5448-9

มัทสึกิ (ไทยแลนด) บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 18/40 หมู 7 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-750-8958

วรายุส คอนสตรัคช่ัน จํากัด  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 492/60 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 90 ต.บานคลองสวน 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 
Tel. : +662-461-6547

สมศักดิ์
บริการสูบสวม  
Add. : 12/10 ถ.สุขุมวิท ต.ทายบานใหม อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-702-1628

ราน สยามจักรกล  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 27/1 ซ.สุขสวัสด์ิ 86 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปากคลอง-
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 
Tel. : +668-7560-0880

สาโรจน บริการ  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 604 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทายบานใหม อ.เมือง-
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-389-5607

สําราญ สูบสวม  
บริการสูบสวม  
Add. : 12/3 ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-395-2044

สิทธิชัยบริการ สูบสวม  
บริการสูบสวม   
Add. : 10 ม.5 ถ.สุขุมวิทสายเกา ต.ทายบานใหม อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-702-1252

สิทธิพรสูบสวมสมุทรปราการ  
บริการสูบสวม   
Add. : 853 หมู 5 ตําบลทายบานใหม อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-701-3139

ไพมา เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 29/10 ม.7 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด 
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-740-5512

คอมพลีท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 79/11 ม.3 ซ.74 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-840-7016

วอลทเซ็น เอ็นเตอไพรซ บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 53 ม.11 ซ.วัดสวนสม ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จั. สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-383-0328-9

บุญเจริญรีดแปบ 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 398/1 ม.3 ซ.90 ถ.ประชาอุทิศ ต.บานคลองสวน 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
Tel. : +662-848-4878

ไทยเบนกัน บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 58 ม.13 ซ.วัดครุใน ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-463-0074

ไทยสตีล โปรดักส บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 381 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.6 ถ.สุขุมวิท 
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-0434-5

Fluid Handling
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อุปกรณ์ขนถ่ายของเหลว

ทรีเฟรนด เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 888/130-131 ม.3 ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280 
Tel. : +668-7831-1056

คอนซูมเมเบิล พารทส (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 241/5 หมู 1 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
Tel. : +66-34-440-667

ดแวล เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 15/125 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
Tel. : +668-7685-9355

บีสไพพฟตติ้งอินดัสตรี บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 107 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130 
Tel. : +662-431-0006

พวพัฒน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 19/1 หมู 10 ถนนพระราม 2 ตําบลบางโทรัด
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-440-420-5

พิศิษฐ โลหะกิจ  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 207 ถนนบางบอน 5 ตําบลแคราย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
Tel. : +66-34-476-731 

มหาชัยคอนกรีต บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 46/28 ม.8 ถ.พระราม 2 ต.ทาทราย อ.เมือง-
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-426-438

วอเตอร ไพพ บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 93/9 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-494-301

สยามฟตติ้งส บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 100/1 หมู 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
Tel. : +662-810-0832-5

อะกรู (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 38/41 ม.3 ซ.ดับเพลิง ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
Tel. : +662-811-127+662-

เอเวอรกรีน วาลว บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 149/153 ม.13 ซ.95 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
Tel. : +668-6319-4915

เอส พี เมตัลเวอรค บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 30/1, 21, 25, 67 ม.5 ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-854-442-4

กําธร รางนํ้า 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 119/46 ม.4 ซ.สุวรรณคอนโด ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-4138

รางนํ้าฝน อํานาจ การชาง 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 5/21 หมู 3 ตําบลบางกระเจา อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-9982-5592

ตี๋ รางนํ้า สายส่ี 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 149/26 หมู 9 ถนนกระทุมแบน ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +668-0229-5258

พีพีสเตนเลส บจก. 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 31/32 หมู 5 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-865-096

พี เค สแตนเลส เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 244/2 หมู 1 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-846-672

ยนตรการเมทัลเวิรค บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 1300/101 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-411-557

เศรษฐกานต เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 926/284-5 ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-811-157

สยามวาลว หจก. 
ผูผลิต และจําหนายวาลว 
Add. : 18/4 หมู 4 ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
74000
Tel. : +66-34-823-702-3

สยามโคชิน บจก. 
ซอมเครื่ องปม 
Add. : 40/1-2 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-891-6

คราวน-เทค เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย)
การควบคุมมลภาวะน้ํา 
Add. : 121/1 ม.4 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-876-170-3

ควีน บี อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 40/3 ถ.เลียบคลองสี่วา-พาสวัสด์ิ ต.นาดี 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-891-8

เจ อาร อีเล็คทริค บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 8/3 ม.5 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-323-6

ฮ. พัฒนารุงเรือง บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 10/10 ม.5 ถ.เทพกาญจนา ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-832-204-5

ณัฐ แมชชีนเนอร่ี บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 43/5 หมู 3 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-848-219

ยู เอ็ม เอ (1995) บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 33/3 ม.6 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-839-290-1

ทรัพยรุงโรจน ซัพพลาย บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 88/55 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +668-1841-5322

สมพงษ และ โคชิน (ไทยแลนด) บจก. 
ผูผลิตและจําหนายปม 
Add. : 28/8-9 หมู 1 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-748-52

เอ็น วี วี เทรดด้ิง บจก. 
ผูผลิต และจําหนายปม 
Add. : 149/198 ซ.95 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-7992

วอเตอร ไพพ บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 93/9 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-301

สยามฟตติ้งส บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 149/204-6 ซ.แฟคตอรี่แลนด ถ.เศรษฐกิจ 1 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-1077

เอเวอรกรีน วาลว บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 149/153 ม.13 ซ.95 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +668-6319-4915

เอส พี เมตัลเวอรค บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 30/1, 21, 25, 67 ม.5 ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-442-4

บีสไพพฟตติ้งอินดัสตรี บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 99 ม.4 ซ.โรงเหล็ก ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-4456-7

บีสไพพฟตติ้งอินดัสตรี บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 107 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-431-0006
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วอเตอร ไพพ บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
93/9 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-301

อะกรู (ประเทศไทย) บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 38/41 ม.3 ซ.ดับเพลิง ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-127+662-

วอเตอร ไพพ บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 93/9 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-301

อะโกรพลาส เทรด บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 41/85 ม.3 ซ.ดับเพลิง ถ.เพชรเกษม 93 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-1270-3

พี โอ เค พีวีซี 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 334 หมู 10 ตําบลคลองมะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-406-702

เอส เค สหมารเก็ตติ้ง (2003) บจก. 
ทอ และอุปกรณขอตอ 
Add. : 42/72 หมู 5 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-5906-7

เอเวอรกรีน วาลว บจก.
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 149/153 ม.13 ซ.95 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
Tel. : +668-6319-4915

พวพัฒน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 19/1 หมู 10 ถนนพระราม 2 ตําบลบางโทรัด
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-440-420-5

พิศิษฐ โลหะกิจ  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 207 ถนนบางบอน 5 ตําบลแคราย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
Tel. : +66-34-476-731 

มหาชัยคอนกรีต บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 46/28 ม.8 ถ.พระราม 2 ต.ทาทราย อ.เมือง-
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-426-438

คอนซูมเมเบิล พารทส (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 241/5 หมู 1 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
Tel. : +66-34-440-667

ดแวล เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 15/125 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
Tel. : +668-7685-9355

ตี๋ รางนํ้า สายส่ี 
รางน้ํา และทอน้ําฝน 
Add. : 149/26 หมู 9 ถนนกระทุมแบน ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +668-0229-5258

สยามโคชิน บจก. 
ซอมเครื่ องปม 
Add. : 40/1-2 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-891-6

คราวน-เทค เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย)
การควบคุมมลภาวะน้ํา 
Add. : 121/1 ม.4 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-876-170-3

มหาชัยคอนกรีต บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 46/28 ม.8 ถ.พระราม 2 ต.ทาทราย อ.เมือง-
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-426-438

สมพงษ และ โคชิน (ไทยแลนด) บจก. 
ผูผลิตและจําหนายปม 
Add. : 28/8-9 หมู 1 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-748-52

เทราล ไทย บจก.
เครื่ องสูบนํ้า ปมนํ้า และพัดลม
Add. : 150 หมู 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตําบลบางกระสั้น 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-221-257

กวีวรรณผลิตภัณทคอนกรีต บจก.  
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 50/2 หมู 6 ตําบลโคกชาง อําเภอบางไทร 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13190
Tel. : +66-35-718-032

อะไหลดั๊มพ พีระยนต วังนอย อยุธยา 
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 206/107-8 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลชะแมบ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
Tel. : +66-35-745-000

ชงฮวดเส็ง เช็คปม   
ซอมเครื่ องปม   
Add. : 56 ถนนสุรการ ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000  
Tel. : +66-42-222-593  

อุดรเล่ียงเซงโลหะ หจก.   
อุปกรณ และเครื่ องใชสําหรับผูรับเหมากอสราง
Add. : 50 ถ.แสงฉ่ําอุทิศ ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000  
Tel. : +66-42-221-047  

ราน ชัยทวี (งวนฮวดหลี)   
เครื่ องมือกอสราง   
Add. : 460 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000  
Tel. : +66-42-222-608  

ถาวรประปาอุดร (1988) หจก.   
อุปกรณ วัสดุและเครื่ องใชประปา   
Add. : 62/2 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000  
Tel. : +66-42-342-988    

คลังไมทวีโชคอุดร หจก.   
วัสดุกอสราง   
Add. : 4+66 40/1-3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000  
Tel. : +66-42-222-401  

วงเพชรการคา หจก.   
อุปกรณขนถายของเหลว  
Add. : 14 ม.11 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.โนนผ้ึง 
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
Tel. : +66-45-267-174

Fluid Handling

ผูผลิต และจําหนาย
[ ทอเหล็กเหนียว]

ทอไฟเบอร l ทอสงน้ํา l อุปกรณทอทุกชนิด

บริษัท ชวรักษ จํากัด

ขอมูลติดตอ
12 ซ.สายสิน ถนนประชาชืJน แขวงบางซืJอ เขตบางซืJอ กทม. 10800

+662-910-0213

chavarak1997@gmail.com

www.chavarak.brandexdirectory.com
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ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส (1969) 
ทําน้ําตาลกลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส 
Add. : 32/9 หมู 2 ซอยบางกระดี่ 30 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-896-4399

คิง คอฟฟ บจก.
การทํากาแฟผง (สําเร็จรูป)
Add. : 4/38 หมู 9 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 2 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-450-0211

ไทยฟูดส โปรดักส อินเตอรเนช่ันแนล
การทําโกโกผง และช็อกโกเลตผง
Add. : 91/38-39 ถนนสุวินทวงศ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-543-7178-9

สแน็คสเฮาส บจก.
การทําขนมจากโกโก
Add. : 40/606-608 หมู 10 ซอย 36 ถนนพระรามที่ 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-1096

เอ็น.เค.โดนัท หจก. 
การทําขนมปง
Add. : 189/30-33 ซ.จรัญสนิทวงศ 29 ถ.จรัญสนิทวงศ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กทม. 10700
Tel. : +662-412-7253

อัลติเมท เบเวอรเรต โปรดักส บจก.
การทําขนมปง และขนมเคก
Add. : 902/1 ซ.ลาดพราว 47(สะพานสอง) ถ.ลาดพราว 
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : +662-933-2353

เบเกอร่ี เทรเชอร่ี บจก.
การทําขนมปงหรือขนมเคก
Add. : 36/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-727-5112

เอปคิเรียนส บจก.
การทําขนมปงหรือขนมเคก
Add. : 10/1 ซอยปุณณวิถี 11 ถนนสุขุมวิท 101 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-730-5780-1

กรีนสยาม มารเก็ตติ้ง บจก.
แบงบรรจุผงชูรสและแปงมันสําปะหลัง
Add. : 141 หมู 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-739-7350-3

เนเจอรัล ซีเล็คเต็ด (ประเทศ) บจก.
การแบงบรรจุน้ําผึ้ง
Add. : 19 ซ.พัฒนาชนบท 3 แยก 21 แขวงคลองสอง-
ตนนุน เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel. : +668-3073-8930

ไทยฟูดแอนดเคมิคอล บจก.
การผลิตอาหาร ผสมแปง
Add. : 135/1 ซอยลาซาล 48 ถนนลาซาล แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-399-3059-62

อาหารชีวภาพ บจก.
การผลิตอาหารจากแปง ผสมแปง
Add. : 48 ซอยลาซาล 43 ถนนลาซาล แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-399-3059-62

เอดี นาโน บจก.
ผลิตอาหารเสริมบรรจุในภาชนะท่ีผนึก
Add. : 36/2-3 ซ.รามคําแหง 24 แยก 4 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กทม. 10240
Tel. : +662-314-3351-4

ฮานามิ ฟูดส บจก.
ขนมขบเคี้ยว(SnackFoods)
Add. : 94/5 ซอยเสรีไทย 85 แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-517-9408-12

จิเวอรน่ี บจก.
ขนมปง ขนมเคก และไอศครีม
Add. : 2069/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-319-1551

บานฝอยทอง
ขนมผิง, หมอแกง, ทองหยิบ, ทองหยอด
Add. : 99/1 ซอยวุฒากาศ 53 ถนนวุฒากาศ 
แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-6547-4475

นิวเพชรเกษมเบเกอร่ี
ทําขนมไข
Add. : 263/5 ซ.อินทรพิทักษ 3 ถ.เทอดไท 
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel. : +662-466-4421

จ. สมนึก
ทําขนมไขกรอบ, ขนมปง และขนมหวาน
Add. : 8/28 ม.10 ซ.อุดมสิน ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel. : +66 24682493

เกงเจริญ
ทําขนมครองแครงกรอบ และขนมอื่ น ๆ
Add. : 134/6 ม.15 ซ.เพชรเกษม 39 ถ.เพชรเกษม 
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : +662-454-0630

ไทยนิยมเบเกอร่ี
ทําขนมเค็ก
Add. : 301/2 ถนนวิสุทธิกษัตริย แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-282-7390

รับออกแบบ-ผลิต “เครื�องบรรจุน้ํา”
เครื�องคัดเรียงขวด l เครื�องปดฝา

บริษัท เอสเคซี. แมชินเนอร่ี จํากัด

ขอมูลติดตอ
29/5 ม.17 ซ.บึงคําพรอย 17 ถ.ลําลูกกา ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา  

จ.ปทุมธานี 12150

+662-987-9614-17

somkid@skcmachinery.com

www.skc.brandexdirectory.com

ตุงฮูสโตร หจก. 
คั่ว และบดกาแฟ
Add. : 74 หมู 1 ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-321-3846

สยามกาแฟ
คั่วกาแฟ
Add. : 70/1 หมู 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-424-6050

เฮลซ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) บจก.
เครื่ องดื่ มน้ําหวานน้ําตาลปอนด
Add. : 42780 หมู 14 ถนนเสรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-906-8300-3

อุดม
ดองผลไมตาง ๆ เชน มะมวง, มะละกอ
Add. : 738 ม.2 ซ.กาญจนกุญชร ถ.สุขสวัสด์ิ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-468-0984

ตั้งแกพานิช
ทําขนมเค็ก
Add. : 353/35-36 ซ.จรัญสนิทวงศ 31 ถ.จรัญสนิทวงศ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กทม. 10700
Tel. : +662-411-1380

นงนุช
ทําขนมเคก
Add. : 147/1 หมู 5 ซอยสยามธรณี ถนนคูบอน-รามอินทรา
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : : +662-945-1587

ไชเลอรสเบเกอร่ี บจก.
ทําขนมเคก
Add. : 479/510 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-245-0261

เคก แอนด เบเกอร่ี บจก.
ทําขนมเคก พาย เอแคลร
Add. : 549/40 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-0091

Food Processing
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หงษฟา
ทําขนมถั่วตัด และฟกเชื่ อม
Add. : 5/60 หมู 6 ถนนบางขุนเทียน-หนองแขม 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-413-1398

รานไดมอนดเบเกอร่ี
ทําขนมปง
Add. : 31 ซอยปุณณวิถี 19 ถนนสุขุมวิท 101 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-311-2692

ผลิตภัณฑอาหารเพื่ อสุขภาพ บจก.
ทําขนมปง
Add. : 44/4 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคันนายาว
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-510-0051-62

ล้ิมยงเฮง
ทําขนมปง, ขนมไข และขนมโดนัส
Add. : 26/10 หมู 4 ซอยสุขสวัสด์ิ 14 ถนนสุขสวัสด์ิ 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-1506

ลิตเติลโฮม เบเกอร่ี (1966) บจก.
ทําขนมปง ขนมเคก ขนมหวานตาง ๆ 
Add. : 99 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-224-7800

อีเดน เบเกอรี
ทําขนมปง, ขนมเคก, คุกกี้
Add. : 1/291 หมู 10 ซอยโชคชัย 4 (25) ถนนโชคชัย 4 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-514-1984

เซ็นทรัลเบเกอร่ี
ทําขนมปง, ขนมเคก, คุกกี้, พาย, เอแค
Add. : 2107-9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-579-0791

เดลตา แอตแลนติก บจก.
ทําขนมปง ขนมเค็ก และคุกกี้
Add. : 182, 182/1-3 ซ.อินทราภรณ ถ.ลาดพราว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : : +662-538-0479

เลาจ้ินเส็ง(แตโตะฮุน) 1987
ทําขนมปง, ขนมเคก และขนมจันอับ
Add. : 19 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-234-0153

เอส แอนด พี ซินดิเคท (มหาชน)
ทําขนมปง ขนมเคกและคุกกี้
Add. : 2 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-331-6571-5

รานเพลินเบเกอร่ี
ทําขนมปง ขนมหวาน
Add. : 37 ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-311-0840

ศรีฟาดี (2515) หจก. 
ทําขนมปง และขนมเค็ก
Add. : 42-46 ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-233-8387

นพศิริวงศ
ทําขนมเปยะ และงาออน
Add. : 21/56 ซ.เลิศพัฒนาเหนือ ถ.ริมคลองบางคอ 
แขวงบางคอ เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel. : +668-1468-9089

โรงงานสมพร
ทําขนมผักกาด
Add. : 727 ถนนไมตรีจิตต แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-4600

เอดีนาฟด บจก.
ทําขนมสุนัข
Add. : 294 หมู 0 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-4732-9779

จันทรเจริญ
ทําขนมอบแหง
Add. : 48/36 ซ.รวมใจ ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา 
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : : +662-467-2674

อาร เอ็น อุตสาหกรรม บจก.
ทําขนมอัดเม็ด
Add. : 9 ซอยจันทน 43 แยก 17 แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-3732

บริสุทธิ์หยดทิพย บจก.
ทําน้ําดื่ ม
Add. : 399/63 หมู 18 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่ น 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-911-1363-5

ริชช่ี แอนด ริช เอเช่ียน ดริงค บจก.
ทําน้ําดื่ ม และเครื่ องดื่ มจากผัก ผลไม
Add. : 80 ม.5 ซ.รามอินทรา 109 ถ.พระยาสุเรนทร 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
Tel. : +662-955-4891

ไทยวิคเตอรฟูด บจก.
ทําน้ําผลไมบรรจุขวด
Add. : 19 หมู 2 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-445-5009

นํ้าพริกเสวย
ทําน้ําพริกแกง น้ําพริกเผา
Add. : 74 ซ.คลองนํ้าแกว ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-511-1564

นํ้าพริกแกงแมอาภรณ
ทําน้ําพริกเครื่ องแกง
Add. : 156/56 ซ.ประชาราษฏรบําเพ็ญ 14 ถ.ประชาราษฎร-
บําเพ็ญ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : : +662-276-2981

หอมหวลอุตสาหกรรมอาหาร บจก.
ทําน้ําพริกเผา, น้ําจิ้มอาหาร, เครื่ องแกง
Add. : 66 ซ.บางกระดี่ 32 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-896-9132-4

ซีเพค บจก.
ทําผลไมอบแหง เชน มะพราว, มะมวง
Add. : 77/240 หมู 5 ซอยบางกระดี่ ถนนธนบุรี-ปากทอ 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-5130

เจ.ซี.เอ็น แฟมแฟค บจก.
ทําลูกกวาด
Add. : 908/76-77 ซอยวชิรธรรมสาธิต ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-398-7688

กิจไทยทวีทรัพย หจก. 
ทําลูกกวาด
Add. : 59/24 ซอยหลวงเชิด ถนนวุฒากาศ 
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-465-8219

อาหารอินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ทําลูกกวาด
Add. : 95/9 ถนนทาขาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-0035

โปยเซียนโตว
ทําลูกกวาด และลูกอม
Add. : 145 ซ.แกวฟา ถ.มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กทม. 10500
Tel. : +662-234-4193

“กล่ันน้ําบริสุทธ์ิ ”
เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ

บริษัท นวนที จํากัด

ขอมูลติดตอ
35 ซอย 30 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ  

   กรุงเทพมหานคร 10250

+662-328-1970, +662-726-9449, +668-9794-8108

nawanatee.pokin@gmail.com

www.nawanatee.brandexdirectory.com

การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
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คุณ นําโชค ชินสา
Numchock Chinsa

กรรมการผู ้จัดการ / Managing Director
บริษัท เอสเคซี. แมชินเนอรี ่ จํากัด

SKC. MACHINERY
FOOD PROCESSING CEO  V I S I ON 

 บริการรับออกแบบ-ผลิต เครื่ องบรรจุของเหลว, 
เครื ่องบรรจุน้ ําดื ่ม, เครื ่องปิดฝา, เครื ่องบรรจุ,
เครื่ องซลี Packaging Filler และบรกิารงานซอมบาํรงุ 
 เราเป็นผู ้ผลิตเครื ่องจักรบรรจุระบบอัตโนมัติ
และกึง่อตัโนมัต ิระบบแถวตรง และระบบโรตารี ่มากวา 
20 ป ที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของเรา ทําให
อุตสาหกรรมอาหารเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตทางการคา
และพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา เพื่ อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูบริโภค 
 เทคโนโลยีดานบรรจุภัณฑ เพราะความสะอาดถือ
เป็นเรื ่องสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ทําให้
ในวงการอุตสาหกรรมอาหารนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ 
มาใชในการผลิตและบรรจุอาหารเพื่ อใหอาหารสะอาด
และปลอดภัยไดสงมอบไปยังผูบริโภคตอไป  
 เทคโนโลยีการคาและสงออก ประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรมทีม่ศัีกยภาพในการผลติอาหารอยูในระดบั
ท่ีสูง ทําใหธุรกิจทางดานอาหารในประเทศไทยมีความรู 
แรงงาน และเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่มีความพรอมใน
การผลติอาหารเพื่ อการสงออก และดวยการสนบัสนุน
จากโครงการและนโยบายการคา ทําใหประเทศไทยมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันการสงออกอาหารกับ
ตลาดโลกได 

เราเปนผูผลิต
เครื่ องจักรบรรจุระบบอัตโนมัติ และก่ึงอัตโนมัติ
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FOOD PROCESSINGPRODUCT  H I L I GHT 

บริการรับออกแบบ เครื่ องบรรจุทุกชนิดไมวาจะเปน เครื่ องบรรจุน้ําดื่ ม,
เครื่ องคัดเรียงขวดอัตโนมัติ, ผลิตเครื่ องบรรจุของเหลว, เครื่ องบรรจุน้ําดื่ ม,
เครื่ องคัดเรียงขวดอัตโนมัติ, เครื่ องปดฝา, เครื่ องบรรจุ, เครื่ องซีล Packaging Filler
พรอมบรกิารงานซอมบาํรงุ และรบัซอมเครื่ องจกัรบรรจทุกุชนดิทัง้เครื่ องในประเทศ
และตางประเทศ โดยวิศวกรผูมีประสบการณและชํานาญงาน ใหคําแนะนํา
และออกแบบ แกไขใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน

Providing design services for all kinds of 
Filling-packaging machines, for example, Filler-indexing 
capper, Bottle unscrambler machine, Liquid filling machine, 
packaging machine, sealing machine, Packaging Filler and 
etc. including maintenance and repair service all kinds 
of machinery in both domestic and overseas by engineers 
who have experience and expertise to give advice, design 
and repair machinery to be available for use.

ออกแบบ เครื�องบรรจุทุกชนิด 
พรอมบริการงานซอมบํารุง
โดยวิศวกรผูมีประสบการณ

และชํานาญงาน

ุ ,
งซีล Packaging Filler
นดิทัง้เครื่ องในประเทศ
ใหคําแนะนาํ

ng 
ne, 
and 

ers 
gn 

บริการรับออกแบบ
เครื่ องบรรจุ

FILLING MACHINE 
DESIGN SERVICES

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.skc.brandexdirectory.com
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จึงเอ่ียมเส็ง
ทําเสนกวยเตี๋ยว
Add. : 852-852/1 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-234-3559

โรงงานกิจพูนผล
ทําเสนกวยเตี๋ยว
Add. : 283 ซอยอินทามะระ 29 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-953-7534

โรงงานกวยเต๋ียว เพชรเกษมดี
ทําเสนกวยเตี๋ยว
Add. : 29/19 ม.8 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม 
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel. : +662-809-7365

โรงงานเสนกวยเต๋ียวอนามัย
ทําเสนกวยเตี๋ยว
Add. : 26 ซ.สุขสวัสด์ิ 30 แยก 4 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบาง-
ปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-427-6776

บางกะป โภคภัณฑ บจก.
ทําเสนบะหม่ี และแผนเกี้ยว
Add. : 60/1 ซอยลาดพราว 117 ถนนลาดพราว 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-374-8745

หจก. โรงงานเสนหม่ีเซงเฮง
ทําเสนหม่ีซั่วแหง
Add. : 136 ซอยออนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-322-4680

บริษัท เซ็นทรัลมีทแอนดฟูด บจก.
ทําไสกรอก และหมูแฮม
Add. : 8 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.8 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-392-7581

ไสกรอก ดี.ดี.ซอสเซส หจก. 
ทําไสกรอก หมู-ไก
Add. : 629 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-328-7320

แมกซ แฟคตอร่ี บจก.
ทําหมากฝรั่ง และทําน้ําหวาน
Add. : 426 หมู 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-391-4219

เฟรสท คอนเฟคช่ันเนอร่ี บจก.
ทําหมากฝรั่ง, ลูกกวาด, ช็อคโกแลต 
Add. : 72/1 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-1542

เอเต บจก.
ทําไอศกรีม
Add. : 3 ซอยสุขุมวิท 60 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-741-6600

กะทิสดพานทอง
ทําไอศกรีม
Add. : 766/54-55 ซ.วัดจันทรใน ถ.เจริญกรุง 
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel. : +662-289-5053

เทพนมไอสครีม
ทําไอศกรีม
Add. : 143/62-63 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กทม. 10220
Tel. : +662-521-5688

กลวยนํ้าไทสเตนเลส บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 4824-28 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-712-3015-6

กิจเจริญเครื่ องครัว ราน 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 958/11 ซอย 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-251-2793

เกศแกวดีเวลลอปเมนท (ประเทศไทย) บจก.
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 24 ถนนสุขสวัสด์ิ 23 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-872-0250-4-

แกวประกาย พีเค วอเตอร บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 8/8 ซอยจึงเจริญพาณิช แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-2978

โกร วิน โฮม บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 1199/1 ซอยลาดกระบัง 5/3 แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-326-6838

โกลดโรสทฟูด (ไทย) อินดัสตรีส บจก.
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 49-53 ม.6 ซ.หมูบานปนนคร 4 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel. : +662-880-7762-5

คอสโมโพลีแทน เทรดด้ิง บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 48/2 ถนนสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-6052-3

คิทเชนโซลูช่ันส (บางกอก) บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 58/3-5 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-390-0499

คีนโปรเจกต เอช แอนด เรส บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 112/20 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-2974

เค พี วี แมชชีน เซอรวิส แอนด ซัพพลาย
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 360/34 ซอยรมเกลา 18 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-1903-4250

เครื่ องครัวจักรวรรดิ หจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 77/45 ถนนทรงวาด 1 แขวงจักรวรรดิ์ 
ฃเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-7779

เครื่ องดื่ มกระทิงแดง บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-0100-3

เคลียรวอเตอรบางกอก บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 488/6 ซ.ทรัพยประชา ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : +662-934-4769 

โคฟ บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 8/96 ม.8 ถ.จรัญสนิทวงศ 35 แขวงบางพรม 
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
Tel. : +662-864-7206-8

ไคเฮง บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 601/1-4 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-245-0682

ตัวแทนจัดจําหนาย ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
“ ในสายการผลิตอาหาร ”

บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จํากัด

ขอมูลติดตอ
โครงการบิ๊กเกอรแลนด มินิแฟคตอรี่ 55/46 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา  

   จังหวัดปทุมธานี 12150

+662-150-1968

info@renoxss.com

www.renox.brandexdirectory.com

Food Processing
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การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

จากัวร เครื่ องครัวสเตนเลสสตีล 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 22 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-41+662-424

เจ ที วี เมททัล อินดัสทร้ี (ไทยแลนด) บจก.
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 798 ม.2 ซ.26 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-427-3249

เจ เอส แพ็ค แอนด มารเก็ตติ้ง บจก.
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 24/16-9 หมู 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-0419-20

ช. การคา ราน 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 325/133 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-280-4424

ชา 101 ราน 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 102/119 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-953-8044

ชาลี เพ่ิมพูน แผง 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 90 ตลาดอนามัย ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-375-7564

ชินณปพัทน บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 266 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +666-2659-7442

ชินโป โตมิ บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 193, 195 ซ.25 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง-
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : +662-869-0283-4

ชิโรกุ ชาบู หจก.  
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 25 อาคารรุงโรจนพัฒนา ถนนนาคนิวาส 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-956-1600

ชื่ นสุขพาณิชย บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 71/1 ซอย 32 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-941-9929

โชคอุดม 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 165/1 ซ.อาเนี้ยเก็ง ถ.วานิช 1 แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100
Tel. : +662-224-5583

ซัคซีส โมเดล บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 69 ถนนพุทธบูชา 44 แขวงบางมดเขตทุงครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-870-5022

ซันชอส อุตสาหกรรมอาหาร บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 442/1 ซ.94 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : +662-934-4348-9

ซินเซียร ซัพพลาย หจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 139 ซอยสะแกงาม 35/3 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-496-7834

ซินเมง บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 38/3 ถนนสุขสวัสด์ิ 2 แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-877-9398-9

ต. สะพานหันเครื่ องครัว บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : สนง. ใหญ 635-7 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพา-
ภิรมย เขตพระนคร กทม .10200
Tel. : +662-221-5474

ตั้งอุยไต หจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 188/8, 9 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-466-9057

เตียกิมเฮง ราน 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 1 ซ.แสงหิรัญ ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา กทม. 10260
Tel. : +662-311-1096

รับสั่งทํา และจําหนาย ตูแชเย็น l ตูแชแข็ง l ตูไวน

[ เครื�องครัวสแตนเลส ]
หางหุนสวนจํากัด อินเตอรแสตนเลส โปรดักท

ขอมูลติดตอ
2222/12-4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

+662-384-7418

surat@interstl.com

www.interstl.brandexdirectory.com

ซี-7 เมทัลสเวอรค บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 3765/1 ซอยอยูดี 6 ถนนจันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-673-0288

เซ็ปเป บมจ. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : สนง 2 ซอย 28 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-319-4949

แซนสยามอินเตอรเนช่ันแนล 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 213/6-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-276-9415

ดิ สมิธ ฟูด อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 377/135 ซ.19 ถ.สาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel. : +662-129-1693

ดีปอง หจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 149/1 ถนนทรงสวัสด์ิ แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-238-3747

ทรัย-อารค เอ็นเตอรไพรส บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 40/26 ซ.เจริญใจ ถ.สุขุมวิท 63 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel. : +662-365-0707

ทริปเปล เอฟ คอรปอเรช่ัน บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 366/3 ซอย 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-663-4077

เทพไทย เคมี บจก. 
เครื่ องมือและอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 21/573 กม 2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-744-5131-6

สหกรณการขนสง ราน 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 999 ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-936-3400

สหวัฒนเครื่ องครัว หจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 457/3 ถนนเจาคํารพ แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-1795
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Sanitary Installation Meterials Heating And Cooling

Sanitary Centrifugal Pumps Hygienic Flexible Hoses

Sanitary Filters

Hygienic Flexible Hoses

Spray Balls

Sanitary Valves
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อ. เอนก เครื่ องปรุงรส 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 211 ม.6 ซ.1 ถ.เจาพระยาวิลลา แขวงศาลาธร-
รมสพน เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. : +668-3996-5432

อําพลฟูดส โพรเซสซ่ิง บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 392/56-8 ซ.ปรีชาพาณิชย ถ.มหาราช 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel. : +662-226-1828

อุตสาหกรรมโชคเกลือ บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 43/32 หมู 7 ซอย 54 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-1291

เอเซีย เนเจอรัล โกรว ซัพพลีเมนท บจก.
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม4 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-636-1055

เอ็น พี ซี เทรดด้ิง บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 21 ซอย 1 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-314-4911

เอ็น ไอ วี เครื่ องครัว บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 9 ซอย 13 ถนนตากสิน แขวงสําเหร เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-438-6818

เอส เค เอ็นจิเนียร่ิง 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 590, 592, 594 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-1047

เอส ซี ฮารดแวร บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 3761/248 ซอยอยูดี 6 แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-0691

เอส พี วี เอ็น ฟูดสโปรดักส บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 24/7 ซอย 45 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-236-4902

เอสแอนดบี ซัพพลายส หจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 58/4 หมู 7 ถนนสายไหม แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-159-8664

แอลจีที (ไทยแลนด) บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 85 ถนนรามคําแหง 12 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-314-7186-7

โออิชิ กรุป บมจ. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : สนง. 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ถนนรามคําแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-785-8888

ไอดีลฟูดแอนดเบฟเวอรเรจ บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 60/3 ซอยศรีบําเพ็ญ ถนนพระราม 4 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-679-7646

ฮามิลการ บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 6 ซอย 66 ถนนลาดพราว-วังหิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-942-3755

ฮีทอะเวย บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 567/14 ถนนออนนุช แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-000-6500-1

เฮลต้ีโฮม ตรีผลา บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 96/1 อาคารปญจพร ซ.97 แยก 6 
ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel. : +662-885-4081-2

แฮนดแอนดฮารด บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 976/19 ซ.รพ. พระรามเกา ถ.ริมคลองสามเสน 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-641-5290-3

โรงนํ้าแข็งนําทวี
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 95 หมู 13 ถนนชุมแพ-สีชมพู ตําบลหนองไผ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +66-43-311-675

ธาราทิพย โนนเพ็ก บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 88 หมู 8 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน 40120
Tel. : +668-6459-7567

ธาราทิพย เมืองพล หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 288 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลหนองแวงนางเบา
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 40120
Tel. : +668-6459-7567

นํ้าแข็ง พูนทรัพย หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 559 หมู 2 ถนนมัญจาคีรี-แกงครอ
ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 40160
Tel. : +668-1649-8280

ส.สยามซําสูง
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 221 หมู 3 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +668-1380-9779

ผูผลิต และจําหนาย
“ เครื�องจักรเบเกอร่ี ”

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอส ดับเบ้ิลยู เอ็นจิเนียร่ิง

ขอมูลติดตอ
70/20-21 ม.15 ถนนก่ิงแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+668-1653-2631, +668-9488-8566

msw_engineering@hotmail.com

www.msw.brandexdirectory.com

เอ็ฟ พี ไอศครีม หจก. 
ทําไอศครีมแทงและไอสครีมถวย
Add. : 327/3 ซอยวัดปรก 2 ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-0741

ซันน่ีขอนแกน หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 199 หมู 2 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 40210
Tel. : +668-2310-0233

โรงนํ้าแข็งทรงวุฒิ
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 216 หมู 4 ถนนมะลิวัลย ตําบลชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130
Tel. : +66-43-311-341

กรเดช ชุมแพ บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก 
Add. : 249 หมู 4 ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 40290
Tel. : +668-3461-2325

นํ้าแข็งโคโรลิส บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 222/27-28-32 ม.13 ถ.กสิกรทุงสราง ต.ใน-
เมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +668-1391-2345

โรงนํ้าแข็งสมชัย
ทําน้ําแข็งกอนเล็กและน้ําดื่ ม
Add. : 180/2 ม.4 ซ.บานบะขาม ถ.ประชาสโมสร 
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-241-629

Food Processing
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การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

เพงเบเกอร่ี บจก.
ทําขนมจันอับ ขนมเปยะ ขนมปง ฯลฯ
Add. : 345/11-14 ม.4 ซ.เพชรบานสวน 7 
ถ.สุขุมวิท ตําบลบานสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-276-102

ประกายเพชร
ทําขนมจากถั่วเขียว
Add. : 18/98 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-357-996

เถาแกเน้ีย บจก.
ทําขนมอบแหง
Add. : 10/13 หมู 1 ถนนสาย 36 ตําบลโปง 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +669-5952-8126

โกศล-อัมพา บจก.
ทําซอสพริก
Add. : 10/1 หมู 6 ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-282-710

กิมปอน้ําแข็งหลอด บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 267 หมู 5 ถนนนาเกลือ-พัทยา ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-6345-6136

เจริญกิจ
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 129/8 หมู 7 ถนนสาย 36-สวนสัตวเปดเขาเขียว 
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-298-170

วารีเทพ ศรีราชา บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก และทําน้ําดื่ ม
Add. : 102/2 หมู 9 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-1865-6699

มารีนเฟรชเชอร หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก และน้ําดื่ ม
Add. : 19/1 หมู 5 ซอยเนินพลับหวาน ถนนสุขุมวิท 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-730-705-6

โรงนํ้าแข็งทิพธารา หจก. 
ทําน้ําแข็งซอง
Add. : 116/108 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานสวน 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-282-062

นํ้าตาลระยอง บจก.
ทําน้ําตาลทราย
Add. : 388 หมู 6 ถนนเขากระถิน-หนองบอน 
ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel. : +66-38-100-32+662-2

บอทองนํ้าตาลแดง
ทําน้ําตาลทรายแดง
Add. : 98 หมู 6 ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี 20270
Tel. : +66-38-211-323

อุตสาหกรรมไทยปรีดา บจก.
ทําน้ําปลา เครื่ องปรุงรส ซอสทุกชนิด
Add. : 689 ซ.เสริมสันติ ถ.วชิรปราการ 
ต.มะขามหยง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-274-317-4

สถานีผลิตนํ้าประปาบานหนองเลง
ทําน้ําใหบริสุทธิ์ และจําหนายน้ํา
Add. : หมู 11 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-067-066

สถานีผลิตนํ้าประปาบานเนินแสนสุข
ทําน้ําใหบริสุทธิ์ และจําหนายน้ํา
Add. : หมู 7 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-067-066

ไทยลอตเต บจก.
ทําหมากฝรั่ง
Add. : 600/8 ม.11 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา 
ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-480-564-5

เสริมสุข บจก. (มหาชน)
น้ําอัดลม
Add. : 700/369 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองไมแดง 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-458-573-5

โรงนํ้าแข็ง เค.โอ. สัตหีบ
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 80/27 หมู 3 ซอยรวมสุข ตําบลสัตหีบ 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
Tel. : +669-2457-8663

บางพระดรอป หจก. 
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็กและน้ําดื่ ม
Add. : 70/43 หมู 6 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-357-660

โรงนํ้าแข็งวรกิจ
ผลิตน้ําแข็งซอง รวม 4,000 ซอง/วัน
Add. : 18/6 ม.7 ถ.บึง-บอวิน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230
Tel. : +668-9834-7988

พัทยา นํ้าแข็งหลอด บจก.
ผลิตน้ําแข็งหลอด
Add. : 127/3 หมู 5 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-9939-6102

ธารารัตน นํ้าแข็งหลอด (บึงทอง) 
ผลิตน้ําแข็งหลอด
Add. : 117/26 หมู 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66 38-761072

พัทยาไอซ
ผลิตน้ําแข็งหลอด น้ําดื่ ม
Add. : 127/6 หมู 5 ซอยบางละมุง 13/1-2 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-9939-6102

มานิจ แอนด แอซโซซิเอท หจก. 
ผลิตน้ําแข็งหลอด และน้ําดื่ ม
Add. : 82/7 หมู 8 ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20250
Tel. : +66-38-709-358-62

บลูริตา บจก.
ผลิตน้ําดื่ ม
Add. : 42/4 หมู 1 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-751-06+662-

นํ้าดื่ ม “ฟอรมิก”
ผลิตน้ําดื่ ม
Add. : 24/1 หมู 2 ตําบลนามะตูม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +669-1524-9555

โรดสเตอร (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตน้ําดื่ ม เครื่ องดื่ มไมมีแอลกอฮอล
Add. : 84 หมู 1 ถนนบานบึง-แกลง 
ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +669-5716-1716

ไทยเพรซิเดนทฟูดส บจก. (มหาชน)
ผลิตบะหม่ีสําเร็จรูป
Add. : 601 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-480-502

ไมโคร-บริว เอเซีย บจก.
ผลิตเบียรสด
Add. : 219 หมู 10 ถนนริมหาดพัทยา ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-710-053

รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง

“ เครื�องจักร ระบบลําเลียง ”
ในอุตสาหกรรมอาหาร-เครื�องดื�ม

บริษัท เอส เอ็ม เค ฟูด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
 79/3 หมู 1 ตําบลบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

 +662-075-2201

 smkfood@gmail.com

 www.smkfood.brandexdirectory.com
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CONTACT US : +662 075 2201SPEC I F I CAT ION

Basket & Tray Washer Semi-Automatic & Automatic Conveyor System

Modular Belt Conveyor

Tank & Piping System

Mixing Tank
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ชลบุรีม่ังมีศรีสุข บจก.
ผลิตลูกช้ิน
Add. : 12/7 หมู 5 ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-381-583

ไฮแลนด ฟารมผ้ึง บจก.
ผลิตอาหาร (บรรจุน้ําผึ้งใสขวด)
Add. : 42/12 หมู 3 ตําบลหนองปลาไหล 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-172-003-4

จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูปจากเนื้อไก
Add. : 77 หมู 4 ตําบลหางสูง อําเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี 20190
Tel. : +66-38-932-900

สยามโคมะซึ เทรดด้ิง บจก.
ผลิตอาหารทะเลอบแหง
Add. : 6 หมู 3 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-379-320

ซี เอฟ พี บจก. 
ผลิตอาหารปรุงสุก แชแข็ง จากเนื้อไก
Add. : 209/102 หมู 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-48+662-22

เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค บจก.
ผลิตอาหารผสม สําเร็จรูป สําหรับสัตว
Add. : 188/9 ม.2 ต.คลองตําหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
20000
Tel. : +66-38-054-036-8

เอ็กโซติค ฟูด บจก. (มหาชน)
ผลิตอาหารพรอมปรุง อาหารสําเร็จรูป
Add. : 49/42 หมู 5 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-493-752-3

เสริมสุข วาย เอช เอส เบเบอรเรจ
ผลิตอาหาร และเครื่ องดื่ ม
Add. : 700/368 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 57 
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-458-131-5

ผลิตภัณฑอาหารเมอริท บจก.
ผลิตอาหาร และเครื่ องดื่ มสําเร็จรูป
Add. : 39/16 หมู 3 ตําบลหนองขางคอก 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-799-101-3

ไทย อินสแตนท โพรดักส บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูป
Add. : 15158 หมู 8 ถนนทางหลวง 331 กม. 91-92 
ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-346-277

เฟร็นช ฟูด ฟารเมอร บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว 
Add. : 82/2 หมู 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 
ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-172-007

ที เอ็น ดี ฟูดส อินดัสตรีย บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
Add. : 229 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-490-314-7

เพงเบเกอร่ี บจก.
ทําขนมจันอับ ขนมเปยะ ขนมปง ฯลฯ
Add. : 345/11-14 ม.4 ซ.เพชรบานสวน 7 
ถ.สุขุมวิท ตําบลบานสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-276-102

ประกายเพชร
ทําขนมจากถั่วเขียว
Add. : 18/98 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-357-996

เถาแกเน้ีย บจก.
ทําขนมอบแหง
Add. : 10/13 หมู 1 ถนนสาย 36 ตําบลโปง 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +669-5952-8126

โกศล-อัมพา บจก.
ทําซอสพริก
Add. : 10/1 หมู 6 ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-282-710

โรงนํ้าแข็งทิพธารา หจก. 
ทําน้ําแข็งซอง
Add. : 116/108 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานสวน 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-282-062

นํ้าตาลระยอง บจก.
ทําน้ําตาลทราย
Add. : 388 หมู 6 ถนนเขากระถิน-หนองบอน 
ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel. : +66-38-100-32+662-2

บอทองนํ้าตาลแดง
ทําน้ําตาลทรายแดง
Add. : 98 หมู 6 ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี 20270
Tel. : +66-38-211-323

อุตสาหกรรมไทยปรีดา บจก.
ทําน้ําปลา เครื่ องปรุงรส ซอสทุกชนิด
Add. : 689 ซ.เสริมสันติ ถ.วชิรปราการ 
ต.มะขามหยง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-274-317-4

รับออกแบบงานโครงการโรงงานอุตสาหกรรม

[ อาหาร และยา ทุกชนิด ]

บริษัท เอ็นจิโซล จํากัด

ขอมูลติดตอ
 119/90 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

 +662-817-1561, +662-817-1562, +662-817-1563

 info@engisoul.net

 www.engisoul.brandexdirectory.com

กิมปอน้ําแข็งหลอด บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 267 หมู 5 ถนนนาเกลือ-พัทยา ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-6345-6136

เจริญกิจ
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 129/8 หมู 7 ถนนสาย 36-สวนสัตวเปดเขาเขียว 
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-298-170

วารีเทพ ศรีราชา บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก และทําน้ําดื่ ม
Add. : 102/2 หมู 9 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-1865-6699

มารีนเฟรชเชอร หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก และน้ําดื่ ม
Add. : 19/1 หมู 5 ซอยเนินพลับหวาน ถนนสุขุมวิท 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-730-705-6

แหนมไบโอเทค บจก.
ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว 
Add. : 398 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-243-010

สิบแสนชัญญ
ผลิตอาหาร และเครื่ องดื่ มจากผัก ผลไม
Add. : 211/1 หมู 4 ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 50220
Tel. : +66-53-389-739

โรงนํ้าแข็งสุขสมนึก
ผลิตน้ําแข็ง
Add. : 9 หมู 10 ถนนเชียงใหม-สันกําแพง ตําบลตนเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-332-576

โรงนํ้าแข็งเชียงใหมกิจวารี
ผลิตน้ําแข็ง
Add. : 268 หมู 1 ตําบลหารแกว อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +668-6458-7961

Food Processing
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โรงนํ้าแข็งสุขเสรี
ผลิตนํ้าแข็งกอนเล็ก
Add. : 158/8 หมู 6 ซอยบานหมอ1 ถนนโชตนา 
ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : +66-53-298-203

โรงงานนํ้าแข็งธารทอง
ผลิตนํ้าแข็งซอง
Add. : ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
50240
Tel. : +669-1079-7620

โรงนํ้าแข็งเชียงใหมทิพยวารี
ผลิตนํ้าแข็งหลอด
Add. : 99/1 หมู 1 ถนนบานธิ-สันกําแพง ตําบลแชชาง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +668-1566-9676

โรงงานนํ้าแข็งธารทอง
ผลิตนํ้าแข็งหลอด
Add. : 9/9 หมู 7 ถนนเชียงใหม-สารภี ตําบลทาวังตาล 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +668-9559-9884

บริษัท ยูเน่ียนโวต บจก.
ผลิตนํ้าดื่ ม
Add. : 1/4 ถนนรัตนโกสินทร ตําบลชางมอย 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-252-224

เชียงใหมโพลสตาร (1992) บจก.
ผลิตนํ้าดื่ ม
Add. : 82/1 หมู 4 ถนนคันคลองชลประทาน ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-274-685

นํ้าใสใจจริง บจก.
ผลิตนํ้าดื่ ม
Add. : 220 หมู 2 ตําบลแมสา อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : +66-53-297-500

เชียงใหมโพลสตาร (1992) บจก.
ผลิตนํ้าดื่ มบรรจุขวด
Add. : 82/1 ม.15 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ 
อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-274-685

บริษัท โอเค ฟูดแอนดเบฟเวอรเรจ
ผลิตนํ้าดื่ ม เครื่ องดื่ มที่ ไมมีแอลกอฮอล
Add. : 126/2 หมู 1 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +668-9555-3702

บริษัท วารีเทพ สบเต๊ียะ บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก น้ําแข็งซอง
Add. : 199 หมู 3 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +669-6748-3849

แสวงชัย
ทําน้ําแข็งซอง 
Add. : 76 ถนนนันทาราม ตําบลหายยา 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-282-025

รานกุนเชียงเจนก
ทํากุนเชียง
Add. : 147/1 ถนนคุรุสามัคคี ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-312-124

สองพ่ีนอง-นํ้าพริกแมปราณี
ทํากุนเชียง น้ําพริก แหนม หมูยอ
Add. : 1/12 ถนนหนองกะจะ ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-315-735

เตียหง่ีเฮียง (เจาสัว) บจก.
ทํากุนเชียง หมูแผน ขนมคบเคี้ยว
Add. : 51 หมู 9 ถนนมิตรภาพ ตําบลสุรนารี 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-240-999

เจเค็ง
ทํากุนเชียง, แหนม, ไสกรอก
Add. : 193 ซอย10 ถนนเทศบาล 26 ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +668-176+662-016

รอยัลโฮมฟูด โปรดักส บจก.
ทําขนมปง, ขนมเคก และขนมเปยะ
Add. : 49 ม.16 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.หมื่ นไวย 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-295-626

วิวัฒน ฟูดส คอรป บจก.
ทําขนมปง, ขนมอบแหง และเบเกอรี่
Add. : 230 ม.8 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66 44-218-629

โฮลซัม ทรี อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ทําขาวตัง, ทําขนมประเภทถั่ว ธัญพืช
Add. : 46 หมู 9 ถนนมิตรภาพ ตําบลสุรนารี 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-240-955

วิภารสทิพย
ทําขาวตังหนาหมูหยอง
Add. : 107 หมู 4 ตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 30410
Tel. : +66-44-264-572

มวกเหล็กเต็กเฮาสฟารม
ทํานมพาสเจอไรส น้ํามันสลัด
Add. : 123/1 หมู 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30320
Tel. : +66-44-221-995

สีมาแสงอรุณ หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก และน้ําแข็งซอง
Add. : 143 หมู 9 ถนนเสิงสาง-ครบุรี ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel. : +668-1827-3559

โรงนํ้าแข็ง เอ็น.เอ. หจก. 
ทําน้ําแข็งซอง และน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 84 ม.11 ซ.บานปรางคพะโค ถ.สายโชคชัย-ครบุรี 
ตําบลกระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
Tel. : +66-44-491-653

กิจวารีโคราช
ทําน้ําแข็งหลอด และน้ําแข็งซอง
Add. : 324 หมู 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลปรุใหญ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1725-1731

โรงงานนํ้าตาลราชสีมา
ทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว 
Add. : 223 หมู 1 ถนนนิเวศรัตน ตําบลแกงสนามนาง 
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel. : +66-44-339-061-3

นํ้ามันบริโภคไทย บจก.
ทําน้ํามันรําขาวใหบริสุทธิ์
Add. : 123 หมู 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel. : +66-44-756-123

แปงมันอิสาน บจก.
ทําแปงมันสําปะหลัง
Add. : 35 ม.1 ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-92+662-82

พี.วี.ดี.อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ทําแปงมันสําปะหลัง ผลิตกาซชีวภาพ
Add. : 99 ม.4 ถ.หมายเลข 24-หนองยายเทียม 
ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410
Tel. : +66-44-330-343-4

สีมาอินเตอรโปรดักส บจก.
ทําแปงมันสําปะหลัง
Add. : 76, 494 ม.4 ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-212-414

จําหนาย “อุปกรณสแตนเลส”
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร-เครื�องดื�ม

บริษัท วาซเซอรเท็ค จํากัด

ขอมูลติดตอ
 26/6 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

 +662-817-1561, +662-817-1562, +662-817-1563

 mesayon@hotmail.com

 www.wassertech.brandexdirectory.com

การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
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235SPECIFICATION 23333555SSSPS ECECECIFFICATTION

CONTACT US : +662 817 1561SPEC I F I CAT ION

Plate Heat Exchanger

Gasket Plate Heat Exchanger 2 Way 90O CIP Ball Valve-Stand Alone

Pumps Tank Equipments

Valves 3 Way 120O CIP Ball Valve-Pig Launcher

Fittings & Tubes 3 Way 120O CIP Ball Valve-Pig Launcher

Filler & Seamer

Lobe Pump, Centrifugal Pump

Gasket Plate Heat Exchanger

Tank Equipments & Tank Cleaning Equipments

Butterfly Valves, Mixproof Valves, Ball Valves, Seat Valves

Tee, Bend, Union, Clamp, Tri Cover, Reducer

HPS 2 Way 90O  CIP'able Ball Valves can be used as Line or 
Tank Isolation Valves in hygienic applications that require

uninterrupted product flow.

HPS 3 Way 120O  Pig Launchers negate the need for
a traditional two valve 'T' launch arrangement. This single valve 
arrangement can be attached to the outlet port ot the pump and 

allow product to pass through a full bore path, whilst in the 
"Transfer Position"

HPS Bi-Directional Pigs, HPS Pig Design Pig



L I S T I NG  H IGHL IGHT 

236 LISTING HIGHLIGHT 

แปงมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม บจก.
ทําแปงมันสําปะหลัง
Add. : 15 ม.12 ซ.บานดอนไร ถ.เสิงสาง-ปะคํา 
ต.กุดโบสถ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
Tel. : +66-44-457-040-4

ไทยวาสตารช บจก. (มหาชน)
ทําสาคูเม็ด
Add. : 301 ม.8 ถ.พิมาย-หวยแถลง ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-471-368-9

ซี.เค.ฟูดส
ทําเสนบะหม่ี แผนเกี๊ยว
Add. : 34, 36 ถ.ทาวสุระ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-289-047

ฟารมเฮาส โพรดักส บจก.
ทําไสกรอกจากเนื้อสัตว
Add. : 16/5 หมู 5 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 30320
Tel. : +66-44-328-453

ธนเพ่ิมทรัพย บจก.
ทําหมูแผน กุนเชียง แหนม หมูยอ
Add. : 56/4 ม.10 ถ.ปากชอง-ซับสนุน ต.ปากชอง 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-314-002

แสงทอง
ทําหมูยอ
Add. : 86/2 หมู 10 ตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +668-1593-5229

รอยัล ไทเกอร ดิซทีลเลอร่ี บจก.
กลั่นสุราจากน้ําผลไม หรือสุราแชอื่ นๆ
Add. : 89 หมู 15 ถนนมิตรภาพ ตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
Tel. : +66-44-249-571

สหกรณการเกษตรดานขุนทด บจก.
ทําอาหารสัตว
Add. : ม.6 ถ.ดานขุนทด-หนองสรวง ต.สระจรเข 
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
Tel. : +66-44-389-398

ไอศครีมเมืองคง
ทําไอศครีมแทง
Add. : 69 หมู 7 ตําบลดอนใหญ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel. : +668-9585-4887

สิทธินันท บจก.
ทําวุนเสน แปงถั่วเขียว
Add. : 38/1 ม.11 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว 
ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140
Tel. : +66 2-5983300-9

กอบการ หจก. 
ผลิตนํ้าขวด น้ําดื่ ม น้ําถัง น้ําถวย
Add. : 8/3 หมู 16 ถนนเทศบาล ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-987-8351

สไมล ไอซ แอนด วอเตอร
ผลิตนํ้าแข็งกอนเล็ก
Add. : 90/1 ม.4 ต.บานกระแชง อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี 12000
Tel. : +668-1889-6363

สมบัติพลูแกว
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 22/4 หมู 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-516-8037

เฟ องฟานํ้าแข็งหลอด
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็ก น้ําแข็งซอง
Add. : 115/4 หมู 3 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-599-1326

ตั้งเจริญมีนบุรี บจก.
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็ก น้ําแข็งซอง น้ําดื่ ม
Add. : หมู 4 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +668-6310-8914

นวนครนํ้าแข็ง บจก.
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็ก และน้ําแข็งซอง
Add. : 75/121 หมู 11 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1828-5262

มิตรสัมพันธ การคา บจก.
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็ก น้ําดื่ มเพื่ อบริโภค
Add. : 77/84 ม.4 ซ.วัชรภูมิ ถ.รังสิต-นครนายก 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-533-0515

โรงนํ้าแข็งเอเซียรังสิต
ผลิตน้ําแข็งซอง
Add. : 19 ม.2 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14 ถ.รังสิต-ปทุมธานี 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : +662-958-1515-6

ตําบลธนวรรณ ไอซ กรุป บจก.
ผลิตน้ําแข็งซอง
Add. : 99 ม.11 ถ.เลียบคลองสาม (ตะวันออก) 
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1375-1678

เอเชียฟาคราม บจก.
ผลิตน้ําแข็งซอง
Add. : 11/9 หมู 6 ถนนเสมา-ฟาคราม ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-987-5597

นพนันทรเจริญทรัพย บจก.
ผลิตน้ําแข็ง และน้ําดื่ ม
Add. : 8/40 ม.6 ซ.6/4 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1927-5944

ดั๊กเคน (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตน้ําจิ้มสุกี้ และเครื่ องปรุงรส
Add. : 10/25 ม.5 ซ.เลียบคลองตะวันออก 13 
ถ.เลียบคลอง 5 ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-9987-0202

ไทยนํ้าทิพย แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.
ผลิตน้ําเชื่ อม และน้ําอัดลม โคลา
Add. : 55 ม.2 ซ.วัดชินวนาราม ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี 
ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel. : +662-598-2500

เสริมสุข บจก. (มหาชน)
ผลิตน้ําดื่ ม
Add. : 63 หมู 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตําบลบางขะแยง 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-975-3501-10

ไอดริ๊งค คอรเปอเรช่ัน บจก.
ผลิตน้ําดื่ ม
Add. : 84/44 ม.3 ซ.คลองหลวง 16 ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-6999-2109

มิสึ คังเกียว คอรปอเรช่ัน บจก.
ผลิตน้ําดื่ มบรรจุขวด
Add. : 30/9 ม.4 ถ.ไสวประชาราษฎร ต.ลาดสวาย 
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel. : +662-533-2777-9

พลาสติกโปร บจก.
ผลิตน้ําดื่ มบรรจุขวดในภาชนะปดสนิท
Add. : 25/15-16 หมู 12 ตําบลคลองสาม 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +669-2914-6964

พีแอนดพี เพียวริตี้ หจก. 
ผลิตน้ําดื่ มบรรจุภาชนะปดสนิท 
Add. : 72/33 หมู 2 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-581-5732

   ผลิต
เครื�องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื�องปนไอศครีม l ชุดพาสเจอรไรท l หองแชแข็ง

บริษัท ซี แอนด เอ็น ออโต แมชชีน จํากัด

ขอมูลติดตอ
 9/8 หมูบานพงษศริชิยั 1 ถนนเพชรเกษม ตาํบลออมนอย อาํเภอกระทุมแบน   

 จังหวัดสมุทรสาคร 74130

 +662-812-8392, +662-812-8509

 info@cn-automachine.com

 www.candn.brandexdirectory.com

Food Processing
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สยามออริจินัลฟูด บจก.
ผลิตนํ้ามะขามเขมขนพรอมปรุง
Add. : 31 หมู 4 ถนนเลียบคลอง 10 
ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +662-905-7300-3

แอนด แนชเชอรัล บจก.
ผลิตนํ้ามะพราวบรรจุขวดพรอมดื่ ม 
Add. : 98/2 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ํารักษ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 11000
Tel. : +662-150-9657

ทุเรียนฟรีสดราย บจก.
ผลิตผลไมอบแหง 
Add. : 33/10 หมู 3 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +668-1735-6176

อเมซ่ิง เฮลธ โปรดักส บจก.
ผลิตผลไมอบแหง (Freeze drying)
Add. : 98/45 หมู 2 ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +668-6374-3308

เอกสิน การเดนโฮม บจก.
ผลิตผลไมอบแหง (Freeze drying)
Add. : 97/14 หมู 2 ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 11000
Tel. : +662-150-9657

เจนเนอรรัล ฟรุต บจก.
ผลิตผลไมอบแหง เก็บรักษา
Add. : 81/15 หมู 1 ตําบลคลองพระอุดม 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +66-63-553-5353

โควิก เคทท อินเติรเนช่ันแนล บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูป
Add. : 9/20 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-516-1671

กรุงไทยผลิตภัณฑอาหาร บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว
Add. : 17/9 หมู 11 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-150-7885

เฟรชแฟคตอร่ี หจก. 
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว 
Add. : 12/2 หมู 17 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +668-4977-7789

ดีวา ฟูดส สยาม บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว 
Add. : 22/22 หมู 3 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-563-0147

รังสิต พรอสเพอร เอสเตท บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว 
Add. : 9/72 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-902-2631-4

บานธัญญาทิพย บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช
Add. : 9/10 หมู 4 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-976-1603

ไทยริชฟูดส กรุป บจก.
ผลิตอาหารและเครื่ องดื่ มพรอมบริโภค
Add. : 31/7 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ํารักษ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel. : +662-955-8920

รังสิต พรอสเพอร เอสเตท บจก.
ผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
Add. : 9/74 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-902-2631-3

ไวทัล เฮลท โปรดักส บจก.
ผลิตอาหารเสริม
Add. : 55/31 หมู 4 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-159-9714-16

ลามูแคร อินดัสเทรียล บจก.
ผลิตอาหารเสริมเพื่ อสุขภาพ
Add. : 98/39 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ํารักษ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel. : +668-4546-2622

เว็ท อินเตอร บิสสิเนส บจก.
ผลิตอาหารเสริมสําหรับสัตว
Add. : 18/12 หมู 2 ถนนเลียบคลองเกา(ตะวันตก) 
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-569-7860-1

อเมริกันฟูด บจก.
ผลิตไอศกรีม
Add. : 52/2 ม.2 ซ.วัดบอเงิน-บอทอง ถ.ปทุมธานี-
ลาดหลุมแกว ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140
Tel. : +662-599-1401

ขนมบานโกไข
ทําขนม
Add. : 1 หมู 5 ถนนสายเอเซีย 43 ตําบลคอหงส 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-1922-9954

โรงนํ้าแข็งบุญสุขเจริญทรัพย บจก.
ทําน้ําแข็ง
Add. : 411 หมู 2 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะวง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Tel. : +668-6461-7005

โรงนํ้าแข็งระโนด
ทําน้ําแข็งซอง
Add. : 32 ถนนชายวารี ตําบลระโนด อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 90140
Tel. : +66-74-391-137

ก. วิสูตร นํ้าแข็งหลอด หจก. 
ทําน้ําแข็งหลอด
Add. : 37 ถนนเทียนจอสงเคราะห 2 ตําบลคอหงส 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-420-490

ดร้ิงมี (ประเทศไทย) บจก.
ทําน้ําดื่ ม และเครื่ องดื่ มไมมีแอลกอฮอล
Add. : 6 หมู 7 ซอยกิตตินันทพงศอุทิศ ถนนกาญจนวนิช 
ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
Tel. : +668-3191-8002

ทรอปคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย)
ทําปลาปน
Add. : 1/1 หมู 2 ถนนกาญจนวนิช ตําบลทุงใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-273-600

บีวีพี มารีน โปรดักส บจก.
ทําปลาหมึกอบแหง
Add. : 99 หมู 7 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +668-6490-9068

เจริญโภคภัณฑอาหาร (มหาชน)
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ําแชแข็ง
Add. : 79 หมู 4 ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา 
ตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
Tel. : +66-74-587-556-60

โรงขนมจีนรวงขาว
ทําเสนขนมจีน
Add. : 02 หมู 15 ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-1690-6088

บริษัท ซีฮอรส ฟูดส บจก.
ผลิตน้ําแข็งซอง
Add. : 199 หมู 3 ถนนจะนะ-สงขลา ตําบลทุงหวัง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-317-999

โพลาร
ผลิตน้ําแข็งหลอด
Add. : 132 หมู 2 ถนนศรีกาญจน ตําบลกําแพงเพชร 
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
Tel. : +668-1990-0743

บีพี โชคถาวร
ผลิตน้ําแข็งหลอด
Add. : 66 ถนนสันติวิถี ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90250
Tel. : +668-1609-8775

รานแสงเดชอริยกิจ
ผลิตน้ําแข็งหลอด
Add. : 74 ม.2 ถ.รัฐภูมิ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
90220
Tel. : +668-1398-8168

ลีลาไอซ บจก.
ผลิตน้ําแข็งหลอด, น้ําดื่ มบรรจุภัณฑ
Add. : 69 หมู 7 ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา 90220
Tel. : +668-1738-0445

สงขลาแคนน่ิง บจก. (มหาชน)
ผลิตอาหารสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป
Add. : 333 หมู 2 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะวง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Tel. : +66-74-447-093-99

เดอะ คอฟฟ บีน โรสต้ิง บจก.
คั่ว บดกาแฟ
Add. : 888/69 ม.19 ซ.ย่ิงเจริญ ถ.บางพลี-ตําหรุ
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-382-5526

ธารหลวง บจก.
คั่ว และบดกาแฟ
Add. : 36/4 ม.2 ซ.วัดมหาวงษ ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-398-6868-70

มรกต อินดัสตร้ีส บจก. (มหาชน)
สกัดน้ํามันปาลม ทําไขมันพืช มาการีน
Add. : 36/1 ม.2 ซ.วัดปุณหังสนาวาส ถ.ปูเจาสมิงพราย
ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-755-8122
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ยู.บี.ที.ออยล บจก.
สกัดนํ้ามันพืช ทําอาหารสัตว
Add. : 70 ม.18 ซ.กิ่งทอง ถ.วัดกิ่งแกว ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-738-9680-1

กรีน พลัส เฮลทโปรดักส 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 9/36 ม.4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-450-3674

โคฟ บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 56 ม.8 ซ.วิรุณราษฎร ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ทาไม 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-810-1600

ซิตี้ฟารม อินเตอรฟูด บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 25 ม.6 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บานปรก 
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel. : +66-34-751-457-9

พาสยาม หจก.  
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 99/47 หมู 2 ถนนพันทายนรสิงห อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-871-730-3

เมย นํ้าวานหางจระเข ราน 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 67/287 ม.6 ต.ทาทราย อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-1563-5634

วีไอพี เจริญ เอ็นเตอรไพรส บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 108/11 ม.7 ซ.122 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-9137-8

ส. เอ่ียมพัฒนา บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 3/59 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางนํ้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-892-5973-4

อาเคเดีย ฟูดส บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 33/6 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-845-082-3

อินเตอรดร๊ิงส บจก. 
เครื่ องมือ และอุปกรณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 1/90 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ.พระราม 2 
ต.ทาทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-49+662-11-3

แปซิฟค อลาดิน บจก.
ทําขนมอบแหง เชน โคนเวเฟอร
Add. : 42 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ ต.ธนู 
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-226-951-2

เอส.เอ.พี.สยามฟูด อินเตอรเนช่ันแนล
ทําเครื่ องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
Add. : 1/249 หมู 16 ตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +668-1583-1232

วงษวิชัยพัฒนา หจก. 
ทําน้ําดื่ ม
Add. : 99 หมู 6 ถนนโรจนะ ตําบลบานสราง 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +668-1611-4464

ไทยเมเจอรแพ็ค บจก.
ทําน้ําดื่ ม
Add. : 51 ม.1 ถ.บานสาลี-อยุธยา ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
Tel. : +66-35-289-380

พงศชัย ฟูด
ทําเสนกวยเตี๋ยว
Add. : 28/1 ม.4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เทพมงคล 
อ.บางซาย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
Tel. : +66-35-254-319

เรืองสิน ฟูด โปรดัก บจก.
ทําเสนหม่ีอบแหง ผลิตวุนเสน
Add. : 29 หมู 9 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
Tel. : +66-35-201-122

ริชช่ีไอซ
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 159 หมู 2 ตําบลสามไถ อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Tel. : +66-35-335-452

อุทัยไอซ
ผลิตน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 29/1 ม.3 ถ.สาธารณประโยชน ต.ขาวเมา อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +668-1948-9333

โคคุโบะ ร็อกไอซ (ประเทศไทย) 
ผลิตน้ําแข็งเพื่ อการบริโภค
Add. : 88 หมู 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตําบลบางกระสั้น 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-258-970-3

โชคอนันตนํ้าแข็งหลอด
ผลิตน้ําแข็งหลอด 
Add. : 64/1 หมู 5 ตําบลบานแพน อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
Tel. : +668-1948-9691

วารินทรนํ้าแข็งหลอด
ผลิตน้ําแข็งหลอด และน้ําดื่ ม
Add. : 152 หมู 7 ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-723-193

โรจนะอินดัสเตรียล แมเนจเมนท
ผลิตน้ําใชเพื่ อการอุตสาหกรรม
Add. : ม.3 ถ.โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-330-000-8

โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเมนท
ผลิตน้ําใชเพื่ อการอุตสาหกรรม
Add. : 71 หมู 9 ตําบลธนู อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-330-001-8

ฮอลแลนด สตาร บรรจุภัณฑ บจก.
ผลิตน้ําดื่ ม
Add. : 89/1 หมู 6 ถนนพหลโยธิน ตําบลเชียงรากนอย 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. : +662-529-0999

ราเชนรนํ้าดื่ ม
ผลิตน้ําดื่ ม
Add. : หมู 1 ตําบลทางกลาง อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
Tel. : +668-6293-3394

จรวยขนมจีน
ทําขนมจีน
Add. : 140 หมู 8 ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41330
Tel. : +668-6855-0588

พรสวรรค
ทําขนมปงกรอบ หรือขนมปงอบแหง
Add. : 44 หมู 14 ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-9274-5478

แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส บจก.
ทํานมพาสเจอรไรส
Add. : 33 หมู 21 ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 41150
Tel. : +668-1601-6533

Food Processing

ผูผลิต และจัดจําหนาย

“เครื�องบรรจุระบบอัตโนมัต”ิ
สําหรับอุสาหกรรม

บริษัท แมนสรวง เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
 40/8 หมู 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลําผกัช ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 +662-052-9657

 info@mansruang.com

 www.mansruang.brandexdirectory.com
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การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

รวมนํ้าแข็งหลอด
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 6/10 ม.5 ซ.เปาอุทิศ ถ.โนนมะเขือ 
ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-323-110

กรเดช 2010 บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 222 ม.14 ซ.บานชัยพร ถ.สายอุดรธานี - 
ขอนแกน ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
Tel. : +668-1876-9395

โรงนํ้าแข็งไทย
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 140 หมู 7 ถนนอุดรธานี-กุดจับ ตําบลเมืองเพีย 
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
Tel. : +66-42-291-230

ซันน่ีอุดรธานี หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 210 หมู 1 ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป 
จังหวัดอุดรธานี 41110
Tel. : +668-0414-5040

โรงนํ้าแข็งอิงลิส
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 225 ม.10 ซ.บานโคกถาวร ถ.หนองหาน-กุมภวาป
ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
Tel. : +668-1471-9869

โรงงานชาววังพีดับบลิว
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก และน้ําดื่ ม
Add. : 229 ม.3 ซ.บานหนองไผ ถ.ศรีธาตุ-วังสามหมอ 
ต.หนองหญาไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
Tel. : +668-1544-3344

โรงนํ้าแข็ง มริณี
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก และน้ําดื่ ม
Add. : 162 หมู 11 ถนนบานดุง ตําบลบานดุง 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
Tel. : +668-6224-3814

นํ้าตาลเกษตรผล บจก.
ทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว
Add. : 9 ม.9 ซ.บานปะโค ถ.มิตรภาพ (อุดร-ขอนแกน) 
ต.ปะโค อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41370
Tel. : +66-42-399-160-161

เมโลไอศกรีม
ทําไอศกรีม
Add. : 289/9 ม.7 ถ.อุดรธานี-หนองคาย ต.หมากแขง 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-223-873

ทวีทรัพยไอศครีม
ทําไอศครีม
Add. : 140 หมู 4 ซอยบานดงหนองโพธิ์ ตําบลเชียงยืน 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1984-4384

ต.พานิชย
ทําขนมปง ขนมไข และขนมโดนัท
Add. : 47 หมู 13 ตําบลยางโยภาพ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel. : +668-1967-1975

ลัคก้ีมารเก็ตติ้ง 999 หจก. 
ทําขนมปง และผลิตภัณฑจากแปงอื่ นๆ
Add. : 33/2 หมู 0 ถนนเทศบาล 2 ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-7939-9966

โรงนํ้าแข็ง พี.พี.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 138 หมู 8 ถนนแจงสนิท ตําบลหนองขอน 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-3797-6977

โขงนํ้าแข็งหลอด
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : หมู 12 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34220
Tel. : : +66-45-633-123

โพธิ์ ไทรนํ้าแข็งหลอด
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก 100 ตัน/วัน
Add. : 2264 หมู 9 ตําบลโพธิ์ ไทร อําเภอโพธิ์ ไทร 
จังหวัดอุบลราชธานี 34220
Tel. : +668-9189-1776

ไทเกอรไอซ บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก และน้ําดื่ ม
Add. : 180 ม.1 ถ.ตระการพืชผล-เขมราฐ ต.คําเจริญ 
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
Tel. : +668-1955-7123

โรงนํ้าแข็งดอนมดแดง หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็กไดวันละ 60 ตัน
Add. : 236 ม.5 ถ.สายคําไฮใหญ-ดอนมดแดง 
ต.คําไฮใหญ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-8378-3258

โรงนํ้าแข็งอนามัยอุบล หสน. 
ทําน้ําแข็งซอง และน้ําแข็งกอนเล็ก
Add. : 153 ถ.พโลรังฤทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-254-065 

ไทเกอรไอซ บจก. (สาขานาตาล)
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก 150 ตัน/วัน
Add. : 299 ม.8 ถ.สายอุบลราชธานี-เขมราฐ ต.พังเคน 
อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34130
Tel. : +669-3565-7000

ไทเกอรอุบลราชธานี บจก.
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก 290 ตัน/วัน
Add. : 329 หมู 4 ตําบลบุงไหม อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-301-024

รัฐกรณมหรรทัศนะพงศ(2001) หจก. 
ทําน้ําแข็งกอนเล็ก 180 ตัน/วัน
Add. : 99 หมู 12 ถนนอุบล-ตระการ ตําบลไรนอย 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-435-295

โรงนํ้าแข็งทิมทองจงเจริญ
ทําน้ําแข็งกอนเลก 20 ตัน/วัน
Add. : 159 ม.12 ถ.เดชอุดม-บุณฑริก ต.หนองสะโน 
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
Tel. : +668-4826-4479

อุบลนํ้าทิพย
ทําน้ําดื่ ม น้ําแข็งกอน 52.62 ตัน/วัน
Add. : 159 หมู 3 ถนนอุบล-ตระการ ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-9628-4041

เอช.เค.ลานทองคอนกรีต 1997 หจก. 
ทําน้ําดื่ ม น้ําแข็งหลอด 150 ตัน/วัน
Add. : 229 หมู 6 ตําบลคอนสาย อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
Tel. : : +66-45-481-090

นํ้าดื่ ม เค แอนด วี
ทําน้ําดื่ ม
Add. : 186 ม.2 ถ.รพช.สรางถอ-กุดตากลา
ต.สรางถอ อ.เขื่ องใน จ.อุบลราชธานี 34150
Tel. : : +66-45-221-118

ที.ยู.เอ็น หจก.
ทําน้ํามันจากพืชใหบริสุทธิ์
Add. : ม.1 ซ.บานหนองเม็ก ถ.สถิตยนิมานกาล (สาย
เกา) ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Tel. : +668-1257-7644

ลูกช้ิน ส.อรณี
ทําลูกช้ินเนื้อวัว
Add. : 200 หมู 14 ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : : +668-1390-3661

โรงงานลูกช้ินศรีเจริญ
ทําลูกช้ินเนื้อวัว เนื้อเอ็น ลูกช้ินหมู
Add. : 58 หมู 16 ตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
Tel. : : +668-179+662-395

ผลิต และจัดจําหนาย

“เครื�องจักรสําหรับโรงงาน”
อุตสาหกรรมอาหาร

หางหุนสวน เค.พี.วี. แมชชีน เซอรวิส แอนด ซัพพลาย

ขอมูลติดตอ
 360/34 ซ.รมเกลา 18 ถ.รมเกลา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
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ไซแอมเซอรรามิค
ทําของชํารวยเครื่ องปนดินเผา
Add. : 14/37 หมู 7 ซอยถนนเพชรเกษม แขวงหนอง
คางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-0792

เจริญไทยเซรามิค
ทําของชํารวยจากเซรามิค
Add. : 13/72 ม.5 ซ.ประทีปพัฒนา ถ.เอกชัย 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel. : +662-455-7976

บางกอกคริสมัส เด็คคอเรช่ัน บจก.
ทําของชํารวย ตุกตาพลาสติกหุมไหมพรม
Add. : 218/1 ซ.เพชรเกษม 16 (อํานวยสุข) ถ.เพชรเกษม 
แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กทม. 10600
Tel. : +662-467-3574  

คอลเลคเตอรซินดิเคท บจก.  
ของขวัญและของที่ระลึก  
Add. : 415 ซอย 43 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-639-6992

คอลัมนลายน หจก.   
ของขวัญและของที่ระลึก  
Add. : 141/347 ม.9 ซ.27 ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-427-8544

แคปปตอล กูดริช บจก.  
ของขวัญและของที่ระลึก  
Add. : 18/279 ซ.25 แยก 2 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 
แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กทม. 10230 
Tel. : +662-553-2353-5

เจ ดับบลิว เทรดด้ิง บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 303/18-9 ซอย 19 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-9967

เจ เอช ซี อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 183 ซ.จินดาถวิล ถ.ส่ีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กทม. 10500 
Tel. : +662-235-2354

แจน คอนเซ็ปต  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 248 ตลาดจตุจักร 9 ซ.13/8 ถ.กําแพงเพชร 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
Tel. : +668-9300-6852

ชีวา คอรปอเรช่ัน บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 34/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-258-0586-9

ตุกตาเซ็นเตอร  
ของขวัญและของที่ระลึก  
Add. : 234-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +668-4084-4480

นิติแอดโฮม ราน   
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 1/5-6 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางหวา 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-439-4748

บุญญศิลป (ลูกสาว) หางหุนสวนสามัญ  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 73 ซอยราชวิถี 21 แยก 3 ถนนราชวิถี 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-434-5258-9

พรีเชียส อารต บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : คอมเพล็กซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-694-3389

แฮฟเวร่ีธิง บจก.
ของพรีเมี่ยมนําเขา  
Add. : 69/144 หมูบานเพอรเฟคเพลส ถ.รามคําแหง 164 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 
Tel. : +668-658-8222

โมเน ราน   
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 13 ตลาดจตุจักร 15 ซอย 3 ถนนกําแพงเพชร 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +668-6604-0810

ยูบีเค คิขุจัง  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 944 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +668-1348-6521

สมารทแพค รีเสอรช บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 94 อาคาร ท ชินวัตร ซอย 23 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-640-8118

สายปาน ราน   
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 119-20 ตลาดจตุจักร โครงการ 3 ซ.43/2 
ถ.กําแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel. : +662-994-7401-2

แอโร ชอป บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 496-502 อาคารอัมรินทรพลาซา ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-256-9786

ไอเอ็มจี คอรปอเรช่ัน บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 321/59 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขต
ยานนาวา กทม 10120 
Tel. : +662-285-4825

ก. เจริญทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 159-61 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขต
พระนคร กทม 10200 
Tel. : +662-467-2773-4

โกลบอล แอดวานซ เทรดด้ิง บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 160/402 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-634-4233

เค เอส ยูไนเต็ด คอรปอเรช่ัน บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 29/65, 69 หมู 5 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-427-3743-4

ชูชอบ เอ็นเตอรไพรส หจก.   
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 51/59 ถนนรามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
Tel. : +662-900-4124-6

แชมปเปยนทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 7/80 ถนนรัชดาภิเษก 19 แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-868-0977-9

โซนเนอร บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 56/460 ถนนเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-801-7402

ไดเรคเตอรทอย บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 285 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ-
ฝงเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel. : +662-421-1743

ทอยสรีเทลล่ิง (ประเทศไทย) บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 1550 อาคารธนภูมิ 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-652-7000

ทัชมุขเมธ บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
814/3 ซอย 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-711-4469

ทีชช่ิงทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
62/57-60 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-892-2477-9

บางกอกทอยสอินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 1604/20 ซอย 38 ถนนกท-นนท แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800 
Tel. : +662-585-4587

บีบี ทอยส (ไทยแลนด) หจก.   
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 89/278-9 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-462-0393-4

ปน ปน เพลยกราวด แอนด ทอยส บจก. 
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 189/2 หมู 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
Tel. : +662-889-1688

แปลนทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 114/1 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-237-9070

เพลยแอนดเพลย บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 288/41 หมูบานบานใหม 1 ซ.36 ถ.พุทธบูชา 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. 10140 
Tel. : +666-2015-0033
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มินธร แอนด ธนาธร บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 1030/18 ซอย 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Tel. : +662-617-9997

โมเดิรน พลัช ทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 91 ซอย 21 ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-718-4992

รุงธนวัฒน บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 942/11-2 ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-222-3685

โรแยลพลัส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก
Add. : 48/1276-9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-453-1808-9

ลอเรลทีทีไอ บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 346/259 บานสวนธน-รัชดา ซอ.เสือใหญอุทิศ
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel. : +662-930-5818

สยามทามิยะ บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 21/23 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-203-0081-4

อารแอลพี อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 805-7 ถนนมังกร แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-224-2421

เอ แอนด เอ ทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 119/134 หมู 6 ถนนนวมินทร 101 แขวงคลองกุม
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-948-4243

เอเพ็กซ ทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 12/4+662- หมู 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-0084

เอส อาร ทอย (ไทยแลนด) บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 222 ซอย 4 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-892-3510-9

โอคุริ เฮาส หจก.   
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 98 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +668-1558-9930

โอเล็ก ฮอบบ้ี บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 490/5 กม 5 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-943-7437-8

ทูโอเวอรดู บจก.
ผลิต และจําหนาย สินคาพรีเมี่ยม
Add. : 177 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.26 ถ.เฉลิมพระ-
เกียรติร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
Tel. : +668-4388-2886

ราน เจ แอนด เจ 185  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 185 จตุจักรพลาซา โซน บี ถนนกําแพงเพชร 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +668-1558-3100

ทอยสรีเทลล่ิง (ประเทศไทย) บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 1550 อาคารธนภูมิ 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-652-7000

ทัชมุขเมธ บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
814/3 ซอย 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-711-4469

รับผลิต สั่งทํา
ของขวัญ, ของชํารวย, สินคาที่ระลึก 

“พรีเมี่ยม”

บริษัท ลัสซีเนีย จํากัด

ขอมูลติดตอ
 251/2-3 ถ.พระราม4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

 +662-613-7402

 lusciniacompany@gmail.com

 www.luscinia.brandexdirectory.com

สมตะ บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 731 อาคารพี เอ็ม ทาวเวอร ช้ัน 22 ถ.อโศก-ดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel. : +662-642-8800

ส. วังหิน  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 6/4 ถนนสุขาภิบาล-บางกะป แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-570-8581

ราน การะเกด  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 184 จตุจักรพลาซา บี ถนนกําแพงเพชร 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +668-1480-7434

อิมมัส ดีไซน บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 29/1 ซอย 34 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-630-8669

พรีเชียส อารต บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : คอมเพล็กซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-694-3389

ไดเรคเตอรทอย บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 285 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ-
ฝงเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel. : +662-421-1743

ทีชช่ิงทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
62/57-60 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-892-2477-9

พรีเชียส อารต บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : คอมเพล็กซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-694-3389

แฮฟเวร่ีธิง บจก.
ของพรีเมี่ยมนําเขา  
Add. : 69/144 หมูบานเพอรเฟคเพลส ถ.รามคําแหง 164 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 
Tel. : +668-658-8222

บางกอกทอยสอินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 1604/20 ซอย 38 ถนนกท-นนท แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800 
Tel. : +662-585-4587

บีบี ทอยส (ไทยแลนด) หจก.   
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 89/278-9 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-462-0393-4

ปน ปน เพลยกราวด แอนด ทอยส บจก. 
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 189/2 หมู 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
Tel. : +662-889-1688
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แปลนทอยส บจก.  
ของขวัญ และของที่ระลึก  
Add. : 114/1 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-237-9070

ทูโอเวอรดู บจก.
ผลิต และจําหนาย สินคาพรีเมี่ยม
Add. : 177 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.26 ถ.เฉลิมพระ-
เกียรติร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
Tel. : +668-4388-2886

ไผหลิว ของชํารวย ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 2/36 ถนนชวนชื่ น ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-1717-7114

อ. พานิช ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 34/42-3 ในตลาดสด ถนนพาณิชยเจริญ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 40120
Tel. : +66-43-414-177

สถิตยไหมไทย ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 440/26-8 หมู 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตําบลในเมือง 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +66-43-274-063

ราน อ. พานิช  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 34/42-3 ในตลาดสด ถนนพาณิชยเจริญ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 40120 
Tel. : +66-43-414-177 

ราน สถิตยไหมไทย  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 440/26-8 หมู 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตําบลในเมือง 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110 
Tel. : +66-43-274-063 

เค คอลเล็คช่ัน พรีเม่ียม แอนด เซรามิค 
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 1/47-48 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-336-344 

แกดจ้ี ชอป  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 33/29 ซอยสีมารัตน 17 ถนนมะลิวัลย 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +668-7775-5584 

ราน วรรณเครื่ องประดับ  
ขายปลีกเครื่ องประดับสตรี  
Add. : 456/7-8 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +668-6220-0088 

เคซายน จิวเวลล่ี  
ขายปลีกเครื่ องประดับสตรี  
Add. : 140/175 ซ.วัดปาอดุลย 7/4 ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จั.ขอนแกน 40000 
Tel. : +668-9419-6693 

ราน ฆองโฟโตดีไซน (ขอนแกน)  
ชุด และเครื่ องประดับเจาสาว  
Add. : 86/18 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-239-448 

ราน ไทยวิเชียร  
เครื่ องประดับเทียม  
Add. : 35 หมู 11 ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 40210 
Tel. : +66-43-296-070 

หางทองอุเทน (ลูกชายแมกิมก่ี)  
ขายปลีกเครื่ องประดับสตรี  
Add. : 62/268 ซ.ตลาดบางลําภู ถ.ซีทาขอน ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-321-664 

ไทยไบโอกลาส ราน  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 251/1 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130  
Tel. : +66-38-382-053

วี ไอ พี อารต 2006  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 697/88 ถ.สุรชัย ต.มะขามหยง อ.เมืองชลบุรี 
จ.ชลบุรี 20000  
Tel. : +66-38-278-007

บาว-สาว การด แอนด ก๊ิฟท 
ขายปลีกของขวัญ, ของชํารวย 
Add. : 757 ถนนเจตนจํานงค ตําบลมะขามหยง 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-283-249 

เบสท ก๊ิฟชอพ ราน  
ขายปลีกของขวัญ, ของชํารวย 
Add. : 171/95 หมู 2 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20180 
Tel. : +66-38-700-029 

ไทย ซูวิเนีย 
ขายปลีกของขวัญ, ของชํารวย 
Add. : 75/1 ม.12 ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
Tel. : +66-38-233-470 

ลุงแดง เซรามิค 
ของขวัญ และของที่ระลึก 
Add. : 6/137 ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-421-569

ราน แพรวาก๊ิฟแอนดการด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 356/16 ม.2 ซ.14 ถ.ศรีราชา-หนองยายบู 
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
Tel. : +668-9404-3301 

ไทย ซูวิเนีย  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 75/1 หมู 12 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
Tel. : +66-38-233-470 

เกรซฟวเจอร อินเตอรเทรด จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 225/64 หมู 8 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานสวน 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +668-1844-3084 

ไฟนโปรเฟส อินเตอรกรุป จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 199/191 หมู 1 ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง-
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-146-102 

วูดโฮมแฟมมิล่ี  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 5-7 ถนนศรีราชานคร 3 ตําบลศรีราชา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
Tel. : +668-1349-2231 

ลุงแดง เซรามิค  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 6/137 ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
Tel. : +66-38-421-569 

ทวิน คิวปดส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : โรงงาน 34/5 หมู 2 ถนนพนัสนิคม 
ตําบลวัดโบสถ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 
Tel. : +66-38-462-556 

ราน เบสท ก๊ิฟชอพ  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 171/95 หมู 2 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20180 
Tel. : +66-38-700-029 

วี ไอ พี อารต 2006  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 697/88 ถนนสุรชัย ตําบลมะขามหยง 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-278-007 

ราน ไทยไบโอกลาส  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 251/1 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 
Tel. : +66-38-382-053 

ราน แอร อารต ช็อป  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : สาขาตลาดน้ําส่ีภาคพัทยา ตําบลหวยใหญ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
Tel. : +668-3203-8992 

ราน ลิลล่ี ซูวิเนีย  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 193/205 หมูบานรุงแลนด ถนนพัทยาใต 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
Tel. : +66-38-413-897 

ราน บุปผชาติ  
ขายปลีก และรับจัดดอกไม  
Add. : 81/8 ถนนวชิรปราการ ตําบลบางปลาสรอย 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-285-299 

ราน เอส ซี ฟลาวเวอร  
ขายปลีก และรับจัดดอกไม  
Add. : 499/6 หมู 11 นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-483-130

ไทยไบโอกลาส ราน  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 251/1 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130  
Tel. : +66-38-382-053

ทวิน คิวปดส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : โรงงาน 34/5 หมู 2 ถนนพนัสนิคม 
ตําบลวัดโบสถ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 
Tel. : +66-38-462-556



L I S T I NG  H IGHL IGHT 

248 LISTING HIGHLIGHT 

จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) บจก.
ทําเครื่ องใชเครื่ องประดับ ทองคํา เงิน
Add. : 138 หมู 1 ซอยถนนเชียงใหม-สันกําแพง 
ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-96+662-14-5

พงษสุวรรณ
ทําเครื่ องประดับตาง ๆ
Add. : 104/16 หมู ซอยถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-214-716

ลานนาไทย
ทําเครื่ องประดับ และเครืองใชจากเงิน
Add. : 79 ม.3 ซ.ถนนเชียงใหม-สันกําแพง ต.สันกลาง 
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-331-426

ดิ ออเรียลทอล ลานนา หจก. 
ทําเครื่ องเรือน ของตกแตงบานจากไม
Add. : 254 หมู 2 ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-399-417

เชียงใหมเจมสสโตนแอนด จิวเวลร่ี
ผลิตเครื่ องประดับจากทองคํา อัญมณี
Add. : 149/6 ม.1 ต.ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-414-048

เชียงใหมเชนแอนดจิวเวลร่ี บจก.
ผลิตเครื่ องประดับ และเจียรนัยอัญมณี
Add. : 19/7-8 ซอยถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-211-970

บริษัท โดรอน ซาบาห จิวเวลร่ี
ผลิตเครื่ องประดับประเภท อัญมณี
Add. : 321 ม.3 ตํา.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม 
50230
Tel. : +66-53-482-748

เวสตฟลด
ผลิตเครื่ องประดับอัญมณี
Add. : 120/22-26 หมู 3 ถนนเชียงใหม-สันกําแพง 
ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-384-518

จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) บจก.
ทําเครื่ องใชเครื่ องประดับ ทองคํา เงิน
Add. : 138 หมู 1 ซอยถนนเชียงใหม-สันกําแพง 
ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130
Tel. : +66-53-96+662-14-5

พงษสุวรรณ
ทําเครื่ องประดับตาง ๆ
Add. : 104/16 หมู ซอยถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-214-716

หมูจุนจานกระปุกออมสิน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 746/30 ม.1 ซ.15 ถ.วีระโยธา ต.หนองไผลอม 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +669-8520-4106

ดารา ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 9 ถนนโพธ์ิกลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-242-298

ตังเจริญ 2 ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 272 ถนนชุมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-243-276

ทิพยอุดม ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 280 ถนนมุขมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-253-650

เตียติ้งเฮง ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 278 ถนนชุมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-242-717

แฮนดเนรมิต
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 49 ถนนเทศบาล 17 ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 18180
Tel. : +668-1308-0030

ดีวีเอฟ ครีเอช่ัน หจก.
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 97/2 ตําบลหวยแถลง อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel. : +66-44-391-360

เตีย แซ ฮวด
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 145 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-241-168

เจออย ของชํารวย
ขายสง และผูผลิตของขวัญและของชํารวย
Add. : 248 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-008-087

แตฮกเส็ง ราน
ขายสง และผูผลิตของขวัญและของชํารวย
Add. : 174/6 ถนนจักรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-245-872

จอมทองเซ็นเตอรพรีเม่ียม
ขายสง และผูผลิตของขวัญและของชํารวย
Add. : 948 หมู 6 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30310
Tel. : +668-4496-4848

บริษัท คามาตาริ(ประเทศไทย) บจก.
ผลิตกระเปา ถุงอุปกรณและถุงมือกีฬา
Add. : 60/100 ม.19 ซ.อุตสาหกรรมนวนคร
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-2245

ชัมวอน ลําลูกกา (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตกระเปา เข็มขัด เครื่ องใชจากหนัง
Add. : 30/46 หมู 7 ซอยถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-533-2880

ไทยไทโย บจก.
ผลิตเครื่ องเรือน เครื่ องใชจากโลหะ
Add. : 1/5 หมู 6 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ตําบลบึงคํา-
พรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-987-8801-10

มูเทียรา บจก.
ผลิตเครื่ องเรือนจากไม ผา และหนัง
Add. : 60/14-15 หมู 19 ซอยนวนคร 11 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-0625-7

มหกิจอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่ องเรือนจากโลหะ
Add. : 30/4 หมู 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลลําผักกูด 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-577-1567

เอสเอพี เฟอรนิเทค บจก.
ผลิตเครื่ องเรือนจากโลหะ
Add. : 21/4 หมู 1 ซอยถนนเลียบคลองสิบเอ็ด 
ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-997-4450
แฮนดเมด ปอปลา ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : ลีการเดนพลาซา ถนนประชาธิปตย 
ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-6746-2524

สุดคุม ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 27/3 หมู 4 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-583-841

นัดดา ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 39729 ถนนเชื่ อมรัฐ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-236-530

รวมศิลปปาดัง ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 66 ถนนวงศทาเรือ ตําบลปาดังเบซาร 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
Tel. : +66-74-521-370

เพื่ อนก๊ิฟชอป หจก.
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 16-8 ถนนเชื่ อมรัฐ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-246-131

รุงไพศาล
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 132-4 ถนนนิพัทธอุทิศ 2 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-230-849

ไทยแฟช่ัน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 21, 23 ถนนปอม 1 ตําบลปาดังเบซาร 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
Tel. : +66-74-521-036

แมมมู แฮนดเมด
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
90110
Tel. : +668-9876-4528

ศรีวิศาล ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 23 ถนนนิพัทธอุทิศ 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-231-813

Gifts Premiums
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โคลัมเบีย ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 120 ถนนปติอนุสรณ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-244-241

ยงงามสโตร ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 49 หมู 2 ถนนวงศทาเรือ ตําบลปาดังเบซาร 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
Tel. : +66-74-521-049

แสงเจริญกิฟทเฮาส บจก.
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 9-11 ถนนนิพัทธอุทิศ 3 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-350-352

พรศิริ ก๊ิฟทแอนดการด
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. : 417 ถนนศุภสารรังสรรค ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-232-899

เพอรเฟค แฟช่ัน
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. : 160/5 ถนนศุภสารรังสรรค ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-232-002

สุดคุม ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. : 27/3 หมู 4 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-583-841

จงเลิศล้ํา บจก.
ทําเครื่ องประดับตางๆ จากทอง อัญมณี
Add. : 224 หมู 12 ซอยถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-754-0596

ทิลิโก บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากหนัง
Add. : 7/108-109 ม.2 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมือง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-388-0496

เอส ซี เลเธอร บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากหนังสัตว ผา พีวีซี
Add. : 292 ม.2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-389-4741

กฤษฎีการชาง
ทําเครื่ องเรือนดวยไม เชน เกาอี้ เตียง
Add. : 141 ม.19 ซ.ผูกมิตร ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0170

ไทยม็อคโค บจก.
ทําเครื่ องเรือน และเครื่ องใชจากไม
Add. : 3/3 ม.13 ซ.โรงเรียนปลัดเปรียง ถ.บางนา-ตราด 
ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-321-0166

โฮฟ.ดี.เค.บจก.
ทําเครื่ องเรือน และชิ้นสวนจากไม
Add. : 2067 ม.15 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรง-
เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-399-4438

เอส โปร เฟอรนิท
ทําเครื่ องเรือน และช้ินสวนจากไม
Add. : 919 ม.4 ซ.เทพารักษ 8 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-0845

บีไนซ จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 51/1-4 ซ.อักษรลักษณ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-702-9669 

ศิลปะเครื่ องหอมอุษาฟอรริส  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 558 ม.4 ซ.บางสําราญ 2 ถ.สุขาภิบาล 116 
ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-323-3771 

จีเอสดี พรีเม่ียม  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 185/12 ม.7 หมูบานอารียาโคโม บางนา-วงแหวนฯ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +668-5703-7032 

พรสิพล โปรดักส จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 109/509 หมู 11 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-312-2984-5 

ฟลอริสต แอคเซสซาร่ีส จํากัด  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 36/13 ม.7 ซ.ศรีพัฒน ถ.ปนแกว-เทพารักษ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-259-4460 

ราน พรชนิตย  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 329/1 หมู 1 ถนนรัตนราษฎร ตําบลบางบอ 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-708-3149 

นพล จํากัด  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : สนง. 888/6-7 ม.19 ถ.บางพลี-ตําหรุ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-382-5453-5 

เอสแอนดวาย พรีเมียม จํากัด  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 188/45 หมู 8 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-002-6315 

ศรีนรินทร หจก.  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 2080/383 หมู 1 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-398-6878 

ไลออนเนส แอดเวอรไทสซิ่ง จํากัด  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 943 ม.6 ซ.โปษยานนท ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-393-3588 

ก๊ิปอารต  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 1596/184 ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-757-7155 

อิมเม็กซ 3 เอส จํากัด  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 5/52,54 ม.1 ศรีนครินทรวิลล ถ.ศรีนครินทร-
หนามแดง ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-271+662-031 

แมกซ โปรดักส มารเก็ตติ้ง จํากัด  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 111/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมือง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-759-8092 

พิมทอง ดีไซน  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. : 458/1 กม 27 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางบอ 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-2707-1657 

แบ็ก ดีไซน  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. : 56/160 หมู 4 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : 08-4830-4567 

นิคสอุตสาหกรรม(1992) จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. : 526-7 ม.18 หมูบานพรทวีวัฒน ถ.สุขสวัสด์ิ 
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
Tel. : +662-463-7890 

แมกซบิสซิเนส จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. : 6/178-80 ซ.ศรีนครินทรเซ็นเตอร ถ.ศรีนครินทร 
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-740-4322-3 

จงเลิศล้ํา บจก.
ทําเครื่ องประดับตางๆ จากทอง อัญมณี
Add. : 224 หมู 12 ซอยถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-754-0596

ทิลิโก บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากหนัง
Add. : 7/108-109 ม.2 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมือง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-388-0496

เอส ซี เลเธอร บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากหนังสัตว ผา พีวีซี
Add. : 292 ม.2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-389-4741

ไทยม็อคโค บจก.
ทําเครื่ องเรือน และเครื่ องใชจากไม
Add. : 3/3 ม.13 ซ.โรงเรียนปลัดเปรียง ถ.บางนา-ตราด 
ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-321-0166

โฮฟ.ดี.เค.บจก.
ทําเครื่ องเรือน และชิ้นสวนจากไม
Add. : 2067 ม.15 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรง-
เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-399-4438

เอส โปร เฟอรนิท
ทําเครื่ องเรือน และชิ้นสวนจากไม
Add. : 919 ม.4 ซ.เทพารักษ 8 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-0845

ของขวัญของชําร่วย
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บีไนซ จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 51/1-4 ซ.อักษรลักษณ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-702-9669 

ศิลปะเครื่ องหอมอุษาฟอรริส  
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย  
Add. : 558 ม.4 ซ.บางสําราญ 2 ถ.สุขาภิบาล 116 
ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-323-3771 

จีเอสดี พรีเม่ียม  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 185/12 ม.7 หมูบานอารียาโคโม บางนา-วงแหวนฯ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +668-5703-7032

จงเลิศล้ํา บจก.
ทําเครื่ องประดับตางๆ จากทอง อัญมณี
Add. : 224 หมู 12 ซอยถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-754-0596

ทิลิโก บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากหนัง
Add. : 7/108-109 ม.2 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมือง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-388-0496

เอส ซี เลเธอร บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากหนังสัตว ผา พีวีซี
Add. : 292 ม.2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-389-4741

กฤษฎีการชาง
ทําเครื่ องเรือนดวยไม เชน เกาอี้ เตียง
Add. : 141 ม.19 ซ.ผูกมิตร ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0170

ไทยม็อคโค บจก.
ทําเครื่ องเรือน และเครื่ องใชจากไม
Add. : 3/3 ม.13 ซ.โรงเรียนปลัดเปรียง ถ.บางนา-ตราด 
ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-321-0166

โฮฟ.ดี.เค.บจก.
ทําเครื่ องเรือน และชิ้นสวนจากไม
Add. : 2067 ม.15 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรง-
เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-399-4438

เอส โปร เฟอรนิท
ทําเครื่ องเรือน และชิ้นสวนจากไม
Add. : 919 ม.4 ซ.เทพารักษ 8 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-0845

บีไนซ จํากัด  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย  
Add. : 51/1-4 ซ.อักษรลักษณ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-702-9669 

บางกอก คริสมัส เด็คโคเรช่ัน เอ็กซปอรต 
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  148 หมู 6 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-4687

ปนดิน เซรามิคส บจก.
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  90/2 หมู 2 ตําบลคลองมะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-471-029

ฟรองค อินเตอรเทรด บจก.
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  149 ม.4 ภัทราเพลส ถ.เลียบคลองสี่วา 
ต.แคราย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-876-333-7

เอสพีเค ซูวิเนียร หจก.
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  29/382 หมู 6 ตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-862-095

สยามอินเตอร คอสตูม กรุป บจก.
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  35/174 ม.2 ถ.เอกชัย-บางบอน 
ต.บางน้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-823-540

แฟนซีแจม บจก.
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  160/669 ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-476-541

ทิลิโก บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากหนัง
Add. : 7/108-109 ม.2 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมือง 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-388-0496

แบ็ก ดีไซน  
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. : 56/160 หมู 4 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : 08-4830-4567

โยกิ เฟอรนิเจอร บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากเหล็ก
Add. : 22/4 หมู 1 ซอยถนนชลประทาน ตําบลดอนลาน 
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
Tel. : +66-35-241-696

แน็กส เฟอรนิซิ่ง บจก.
ทําเครื่ องเรือนจากเหล็ก
Add. : 22/6 หมู 1 ซอยถนนชลประทาน ตําบลดอนลาน 
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
Tel. : +66-35-245-481

ซันแคบิเนท บจก.
ทําเครื่ องเรือน เครื่ องตกแตง จากไม
Add. : 75/4 หมู 2 ซอยถนนอุดมสรยุทธ ตําบลคลองจิก
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-221-116-21

ซันวูดอินดัสทรีส บจก. (มหาชน)
ทําเครื่ องเรือน เครื่ องตกแตง จากไม
Add. : 75/4 หมู 2 ซอยถนนอุดมสุรยุทธ ตําบลคลองจิก
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-366-144

บางไทรไฟเบอรบอรด บจก.
ทําเครื่ องเรือน เครื่ องตกแตง จากไม
Add. : 85 หมู 3 ซอยถนนเสนา-สามโคก ตําบลสามตุม 
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
Tel. : +66-35-784-122

ออลูช่ัน บจก.
ทําเครื่ องเรือน เครื่ องตกแตง
Add. : หมู 8 ซอยถนนตําบลกบเจา อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
Tel. : +66-35-071-22+662-22

เจมส แอนด เจน หจก. 
ทําเครื่ องเรือน เครื่ องใชในบาน
Add. : 50/3 ม.6 ต.บานปอม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-210-89+662-

กลุมตอไมประดิษฐบานตาดนํ้าพุ
ทําประดิษฐกรรมจากตอไม และไมแปรรูป
Add. : 56 หมู 8 ซอยบานตาดน้ําพุ ถนนนางัว-ตาดน้ําพุ 
ตําบลคําดวง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Tel. : +668-3350-5625

ปาสักเฟอรนิเจอร
ทําประดิษฐกรรมจากไมแปรรูป 
Add. : หมู 8 ซอยบานหนองน้ําเค็ม ถนนตําบลเชียงยืน 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-7232-0091

สมบรูณ เฟอรนิเจอร
ทําประดิษฐกรรมจากไมแปรรูป
Add. : 101 หมู 9 ซอยถนนเพ็ญ-บานคําเจริญ 
ตําบลโคกกลาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
Tel. : +668-0183-6625

เรือนจํากลางจังหวัดอุดรธานี
ทําประดิษฐกรรมจากไมแปรรูป
Add. : 64 หมู ซอยถนนศรีสุข ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-072

จักกาย พันธไม
ทําประดิษฐกรรมจากไมแปรรูป
Add. : 55 หมู 5 ซอยบานหวาน ถนนสามพราว-บานหวาน 
ตําบลสรางแปน อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
Tel. : +668-1661-5257

พี พี การด แอนด สตูดิโอ
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  38 ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-242-646

กอไผ ราน
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  8/14 ถนนมุขมนตรี ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-769

เจเจ ราน
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  ถนนอดุลยเดช ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1551-9857

กฤษณา กราฟฟค ราน
ขายสง และผูผลิตของขวัญ, ของชํารวย
Add. :  79/1 ถนนพนม อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : 0-4524-0586

พันชาติ ราน
ขายปลีกของขวัญ ของชํารวย
Add. :  ถนนผาแดง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : 0-4526-5752

Gifts Premiums
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ศิริกาญยาง
ทํากระเปาน้ํารอน และยางรองขาโตะ
Add. : 26 ม.13 ซ.เพชรเกษม 48 (รวมพัฒนา) 
ถ.เพชรเกษม แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : +662-467-1062

โอ.อี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ซอมเครื่ องทําความเย็นตางๆ
Add. : 75/33 ซ.เอกชัย 1 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel. : +662-416-2116

กิจจําเริญ
ซอมเครื่ องทําความเย็น และตูเย็น
Add. : 3649/4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-258-5478

เอส วี เอส เอนจิเนียร่ิง หจก. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 65 ซ.วัดมหาพฤฒาราม ถ.ส่ีพระยา 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel. : +662-236-4578

พี.เอ็น.เซอรวิส
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 17 ซอยพิพัฒน 1 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-233-3689

ชัยวัฒนอีเล็คทริคเครื่ องเย็น หจก. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 108/103 ม.7 ซ.ตลาดไทยณรงค ถ.พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. : +662-552-3337

ใหญบริการ
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และไดนาโม
Add. : 116 ถนนสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-282-0586

นิวิตาเอนจิเนียร่ิง หสน. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 2 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-6553

รานอมรแอร
ซอมเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 1946-1948 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-314-3936

อี แอนด ซี เซอรวิส
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 857-859 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-773-141

จตุพรเครื่ องเย็น
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 127/18 ซอยจันทรสะพาน 3 ถนนจันทน 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-1474

เบสทคูลเอ็นยิเนียร่ิง หจก. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 42/41 ซอยกลวยน้ําไท ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-392-0115

มหานครคอมเพรสเซอร
ซอมมอเตอรคอมเพรสเซอร
Add. : 389-391 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-277-6765

ศิริสินการไฟฟา
ซอมเครื่ องทําความเย็น
Add. : 275 ซอยพรอมพรรณ ถนนประชาสงเคราะห 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-245-3535

เอส.ซี.แมคแคนนิค
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 189/87-88 หมู 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-277-8870

รังษีแอรแอนดเอ็นจิเนียร่ิง
ซอม และติดต้ังเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 232-232/1 ซอยสยามสแควร 2 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-252-0331

เค.พี.ซี.อินเตอรเทรค บจก.
ซอม และติดต้ังเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 4479-4481 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-3248

สพานใหมโอโตแอร
ซอม ติดต้ังเครื่ องปรับอากาศ ตูเย็น
Add. : 3/1075-1076 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-521-0887

ราชวัตรออโตแอร
ซอม และติดต้ังเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 750 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-241-2805

ดุกออโตซัพพลาย
ซอม และติดต้ังเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 711/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-241-3392

ที.เค.เอส.มอเตอร
ซอม และติดตั้งเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 30/99 หมู 4 ซอยอุนจิตร ถนนรามอินทรา 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-521-1693

เกาแอร
ซอม และติดตั้งเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 18/12 ซอยรองเมืองซอย 2 ถนนรองเมือง 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-252-1365

เอส.จี.ออโตแอร
ซอม และติดตั้งเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 660/91-93 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-424-0671

ราน อี.เอ็ม.อี.การชาง
ซอม และติดตั้งเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 1006/18-19 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-392-7131

กลวยนํ้าไทเครื่ องเย็น  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  3777/1 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-712-0517

กลอร่ี แอดวานซ บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  88 ซอยกาญจนาภิเษก 8 ถนนรามอินทรา 
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-949-9783

กิจเจริญ  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  1313 ซอยออนนุช 23/1 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-311-7552

กุลธร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 410 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-322-6941-4 

จําหนาย “คอมเพรสเซอร”
อุปกรณทําความเย็น

บริษัท กุลธร จํากัด

ขอมูลติดตอ
 237-237/1-4 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย  

 กรุงเทพมหานคร 10100

 +662-282-2151

 info@kulthorn.co.th

 www.kulthorn.brandexdirectory.com
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ระบบความร้อน และความเย็น

กูดดี้อิควิปเมนทแอนดเซอรวิส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 73 ซอยอินทามระ 22 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-2690-8291-4

กูลกิจเอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 53 หมู 8 ซอย 77 แยก 4-7 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-809-9756-8

คลีนิค แอร ตูเย็น หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 35/3 ซอยศรีบําเพ็ญ ถนนพระราม 4 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-2287-1653

คากาวา บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-2275-7108

คิซาขนสง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 63 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
Tel. : +662-326-0049

คิทเชน คอนซัลท แอนด ซัพพลาย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1 ซอยรามอินทรา 81 แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-943-0164

คูลชิลเลอร หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  90 ซอยสุนทร 7 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-417-2827

เคพีไอ เซลล แอนด เซอรวิส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 16/725-7 หมู 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
 Tel. : +662-453-6335-6

เคแอร เอ็นจิเนียร่ิง หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 10/90 ม.9 หมูบานสวนทิพย ซ.นวลจันทร 
ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10230 
Tel. : +662-943-9232-3

เจ ดี เจ เครื่ องเย็น หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 263, 265 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจาพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-437-1239

เจเอ็มพี ซัพพลาย แอนด เซอรวิส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 131/84 ซอย 64 ถนนนวลจันทร 
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-949-9877

เจาพระยาเครื่ องเย็น บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 724/2-3 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
Tel. : +662-476-5118-9

ไชยวัฒน แอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 2 ซอย 24 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-369-2285

ซันโทรนิค บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 177/6-7 ซ.โชฎึก ถ.มหาพฤฒาราม 
แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100 
Tel. : +662-639-1040

ซันวินด้ี อิเล็คทริค บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 23, 25 ซ.เพชรเกษม 3 แยก 5 แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร. 10600 
Tel. : +662-472-7975

ซันอุย เคล่ีคูล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 41/73 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-510-8871

ซี ดาตา เอนจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 594/11 ซอยมหาวงษเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-641-6125-8

ฐาปนีย แอร เซอรวิส  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 169/129 ถนนจรัญสนิทวงศ ซอย 12 แขวงวัด-
ทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-411-0889 

ดีเอส คูล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 365 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-453-2033-4

เดนกิ เทค เอเชีย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 10 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 
Tel. : +662-360-6282

เดอะ ฟรีซเซอร แอดวานซ บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 19/259 ซอย 60 ถนนวิภาวดี รังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
Tel. : +662-561-2998

ตากสินแอรแอนดพารท บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 268, 270, 272 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-465-7071-3

ท็อปเทค แอรคอน บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 27/946 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-803-5844-6

ที ที แมคคานิคเคิลซิสเท็ม บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 182 ซอยพงษเวชอนุสรณ 2 ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-741-4530-9

ทีจีเวนด้ิงแอนดโชวเคสอินดัสทรีส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 8 ซอย 100 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-453-0512-4

ทีมเทคโนโลย่ี คอนซัลแตนส แอนด เซอรวิส 
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 14 ซอยสวนฝรั่ง ถนนประชาชื่ น แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800 
Tel. : +662-913-3931-3

เทคโน คูล (ประเทศไทย) บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 43/13 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-234-6377-8

เทมปเมกเกอร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 46, 48 ถนนพรหมราษฎร แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-450-3881-2

ออกแบบ และใหคําปรึกษาดาน
[อุปกรณ ความรอน-ความเย็น ]

บริษัท เทมปเมกเกอร จํากัด

ขอมูลติดตอ
 46, 48 ถ.พรหมราษฎร แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

 +662-450-3881-2, +668-1840-8192

 tempmaker@hotmail.com

 www.tempmaker.brandexdirectory.com
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KULTHORN 

HEAT AND COLD CHAIN C EO  V I S I ON 

จํ าหน ายคอมเพรสเซอร  Compressor 
คอมเพรสเซอรเครื่ องทําความเย็น, คอมเพรสเซอร
เครื่ องจักร, อุปกรณเครื่ องทําความเย็น, คอนแดนซ่ิงยูนิต,
อุปกรณเครื่ องปรับอากาศ, มอเตอร, ใบพัด, ลอพัดลม,
ฟลเตอรไดเออร, วาลว, โซลีนอยดวาลว, ไดอะแฟรมวาลว, 
แผงระบายความร้อน และเครื่องมือให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศ และตางประเทศ

ในยุคดิจิตอลกับการปรับตัวของธุรกิจ ไมวา
ธรุกจิจะดาํเนนิการในรปูแบบไหน ไมวาจะเปนสินคาหรอื
บรกิารใดๆ ของธรุกจิกต็องพึง่พาการสื่ อสารระหวาง
ธุรกิจกับกลุมลูกคา เพื่ อใหเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน และแนนอนวาบทบาทของเทคโนโลยียุค
ดจิติอลก็ไดเขามาเปลีย่นรปูแบบการสื่ อสารของธรุกจิ
ใหตองมีการปรับตัว การติดตอสื่ อสารท่ีสามารถรับ-สง
ขอมูลกับกลุมลูกคาไดในทันที อยางเชนการสื่ อสาร
ผานการสนทนาบนชองทางดจิติอลหรอืระบบออนไลน
ตางๆ อยางสื่ อโซเชียลมีเดียทั่วไป หรือเว็บไซตของ
ธุรกิจที่มีชองทางในการสื่ อสารใหกับผูที่สนใจสินคา
และบริการไดสามารถติดตอสอบถาม การสื่ อสารที่
สะดวก สามารถสื่ อสารกันระหวางธุรกิจ และกลุม
ลูกคาทําไดงายขึ้น ซึ่งเปนส่ิงท่ีสงผลโดยตรงกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของธุรกิจ เรียกไดวา
เทคโนโลยียุคดิจิตอลนั้นไดสงผลตอรูปแบบของการ
สื่ อสารระหวางธรุกจิกบักลุมลกูคาซึง่เปนประโยชนแก
ธุรกิจที่ ไดนําเอาเทคโนโลยีเหลานี้ ไปใชเปนอยางมาก
เลย ซึ่งในสวนของ บริษัท กุลธร จํากัด นั้นก็ไดใชรูป
แบบการสื่ อสารดังกลาวจนประสบความสําเร็จ

เราคือผูจัดจําหนาย
COMPRESSOR
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HEAT AND COLD CHAINPRODUCT  H I L I GHT 

   คอมเพรสเซอรกุลธร เปนคอมเพรสเซอรระบบลูกสูบที่ผลิตโดย
โรงงานมาตรฐาน โดยคนไทย ผลิตมาแลวกวา 86,000,000 ตัว สงออก
กวา 54 ประเทศ ไมวาจะเปน CHINA JAPAN KOREA TAIWAN MALAYSIA 
INDONESIA DUBAI GERMANY ITALY RUSSIA U.K BRAZIL แมแต 
U.S.A. มีชื่ อเสียงไปท่ัวโลก การันตีคุณภาพดวยมาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
Quality management systems
 คอมเพรสเซอรกุลธร มีหลายขนาดตั้งแต 1/12 HP. ไปจนถึง 10 HP.
ใชงานไดหลากหลาย ในชีวิตประจําวันทั้ง ตูเย็น, ตูแช, ตูแชแข็ง, หองเย็น,
ตูแชไอศครมี ตลอดจนเครื่ องปรบัอากาศภายในบาน และเครื่ องปรบัอากาศ
ที่ใชในอุตสาหกรรม

Kulthorn Compressor is a piston system, manufactured by stand-
ard factory with Thai people. More than 86,000,000 compressors 
was produced and exported to more over 54 countries, such as 
CHINA, JAPAN, KOREA, TAIWAN, MALAYSIA, INDONESIA, DUBAI, 
GERMANY, ITALY, RUSSIA, UK, BRAZIL, or even U.S.A. 
Kulthorn is recognized all over the world, guaranteed 
by the global standard ISO 9001: Quality management 
systems. Kulthorn Compressor is available in various 
sizes from 1/12 HP to 10 HP, providing various functions 
which can be applied in daily life whether refrigerator, 
display freezer, chest freezer, cold room, ice cream 
freezer including home air conditioner and industrial
air conditioner.

การันตีคุณภาพดวยมาตรฐาน
ระดับโลก ISO 9001 QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEMS

KULTHORN
COMPRESSOR 

ompressors 
es, such as 
SIA, DUBAI, 

ns 
r, 

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.kulthorn.brandexdirectory.com
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เทอรมีเดซ บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 245 หมู 9 ซอยประชาพัฒนา ถนนหลวงแพง 
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
Tel. : +662-738-0705-6

เทอรโมคูลซัพพลายแอนดเซอรวิส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 130, 132, 134, 136 ซอย 33 ถนนพระราม 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-874-0463-4

เทอรโมคูลล่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 286/1 ถนนรามคําแหง 2 แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-720-9552-3 

แทคม่ี บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 11/10 ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-261-4843-5

ไทย วอเตอรลายน ซิสเท็มส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 3488 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-322-1207-10

ไทยคอมเทค (1990) บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 334 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพราว 53 
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
Tel. : +662-538-1225

ไทยเยนเนอรัล คูลล่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1 ถนนพระราม 2 ซอย 33 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-453-1962-7

ไทยเสรีเอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 14-6 ซอยวัดโสมนัส ถนนพะเนียง แขวงวัด-
โสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-281-5767-8

ไทยอัน ฮีตเตอร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 4 ซอย 95/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-415-3302

ไทยเอ็นจิเนียร่ิง แอนด บิสซิเนส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 20/3 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-259-6450

ธนกรกฤต เทรดด้ิง หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 169 ซอย 42 แยก11-2 ถนนเสนานิคม 1 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-57+662-020

ธนพัฒน แอร ซัพพลาย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 367/11 ถ.บรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอมรินทร 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร. 10700 
Tel. : +662-884-9432 

ธนสารเครื่ องเย็น  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 80/28 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. 10150 
Tel. : +662-896-6002

นวเครื่ องเย็น และสแตนเลส หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 110/20-1 หมู 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
Tel. : +662-972-5408

นํ่าแซ เทรดด้ิง (2012) บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 566/113-5 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. 10500 
Tel. : +662-633-3034-7

นิวตั้น ฟูด อิควิปเมนท-เครื่ องทํานํ้าแข็ง  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 655/2 ตรอกวัดจันทรใน ถ.ประดู 1 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
Tel. : +662-088-0440

เนเจอร สปร้ินท บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 120 อาคารเกษมกิจ ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-233-0137-9

บราวเนอรเทคโนโลยี บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 45/2 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-803-4558-9

บางกอก รีฟริกเจอเรช่ัน บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 17 ซ.พัฒนเวศม 8 ถ.สุขุมวิท 71 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
Tel. : +662-392-7968-9

บุญเย่ียม และสหาย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1314-22 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-322-1678-87

เบนซ อิเลคทริคอล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 424 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
Tel. : +662-428-2140-1

พรณรงค แอร เอ็นจิเนียร่ิง หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 408 ซอยโสภณ 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-393-5812

พลเชษฐเอนจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 17 ซอย 8 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตนไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-437-4908

พัดลมขนาดใหญ - มงคลถาวรกิจ  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 2/14-15 ม.10 ซ.เอกชัย 7 แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-415-3138 

พัดลมระบายอากาศ-มงคลถาวรกิจ  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 2/14-15 หมู 10 ถนนซอยเอกชัย 7 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
Tel. : +662-415-3138 

พัดลมโรงงาน - มงคลถาวรกิจ  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 2/14-15 หมู 10 ซอยเอกชัย 7 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
Tel. : +662-415-3138 

พัดลมอุตสาหกรรม โอนิชิ  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 594/11 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-641-6125-8

พูลทอง แอรเซอรวิส  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 97/12 ถ.เซ็นตหลุยส 3 จันทน 18 แยก 13 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 
Tel. : +669-5941-0011 

ผลิตและจําหนาย เตาอินดักชั่น
รับออกแบบฮีทเตอรอุตสาหกรรม

บริษัท เอส.เจ. ฮีทเตอร จํากัด

ขอมูลติดตอ
 547 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

 +662-428-2349

 sj_heater@hotmail.com

 www.sj-heater.brandexdirectory.com
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ระบบความร้อน และความเย็น

โพเซ็น  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 85/18-20 ซ.93 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
Tel. : +662-542-0391

ไพรมัส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 119 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-693-7005-6 

มงคลถาวรกิจ บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 2/14-15 ม.10 ซ.เอกชัย 7 แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กทม. 10150 
Tel. : +662-415-3138

ม่ันคงผลิตภัณฑ บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1296/1 ถนนสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-742-9390-1

มานหองเย็น บลูเวิลด  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 56/50 ซอยรามอินทรา 42 แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-509-2363-5

มิตรเจริญเครื่ องเย็น  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 555/10-1 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-294-0845

มีชัย เครื่ องกรอง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 68/1191 ถนนสุวินทวงศ แขวงกระทุมราย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
Tel. : +662-183-9475

เมงอุตสาหกรรม หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 206/135 ซ.34 ถ.เพชรเกษม แขวงปาก-
คลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
Tel. : +662-467-1718

ยอรค เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 82-86 ซอยรามคําแหง 4 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-719-8506-10 

ยูกิเอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 21/119 ซอย 50 ถนนนวลจันทร 
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-944-6770-1

รัตนโกสินทรเครื่ องเย็น บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 80/28 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. 10150 
Tel. : +662-896-6002

ราชเทวี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 304/8 ถนนเพชรบุรี 5 แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-215-9091

ราน วิรัตน แอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 46/6 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-392-8357 

ราน อํานาจแอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 30 ซอยอุดมสุข 20 ถนนสุขุมวิท 103 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-747-8463 

ลัคก้ีมิตซู ไทย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 68 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-216-1326

วิริยะ เครื่ องเย็น  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 53/53 หมู 5 ซอย 17 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-747-1330

วี เจ คูล สเตนเลส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 3/64 ซอย 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Tel. : +662-815-7713

ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 15 ซ.บางขุนเทียน 8 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร. 10150 
Tel. : +662-899-8266-9

จัดจําหนายพรอมติดตั้ง “เครื4องกําเนิดไอน้ํา
เครื4องทําความรอน”

บริษัท บุญเย่ียมและสหาย จํากัด

ขอมูลติดตอ
 1314-1322 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

 +662-322-1678

 info@boonyium.com

 www.boonyium.brandexdirectory.com

เลนน็อคซกรุป บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 940/369 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-747-425+662-

ว. วัชร วิศวกรรม หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 594/11 ซอยมหาวงษเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-641-6125-8

วัฒนชัย ฮีทเตอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 454/2 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-465-3400

วัฒนาแอรแอนดเซอรวิส  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1249 ถนนซอยลาดพราว 35 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-938-3390

วาสเซอรแคร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 75 ซอยอินทามระ 21แยก1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-616-3885

ศิริทรัพย เจนเนอรัล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 10 ซอยทาขาม 30 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-417-6741-3

ส. ไพรัช ซัพพลาย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 13,15 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-291-8828

สแตนดารดโปรดักสเซ็นเตอร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 940/108 ซอยเขลียง 7 ถนนสุขุมวิท 103 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-393-8337

สแปคโก คูลล่ิงเทาเวอร อินดัสตรี บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  24 ซ.อยูวิทยา 12 ถ.กระทุมราย แขวงกระทุมราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. 10530 
Tel. : +662-548-3817-8

สมารท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  52, 54, 56, 58, 60 ถนนพระยาสุเรนทร 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +668-1845-0141
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CONTACT US : +662 322 1678SPEC I F I CAT ION

Smartlink

OXY-THERM LEFF
(Flat Flame Natural Gas Burners)

INDUSTRIAL BURNERS

OVENPAK (LE Series)

MAXON's complete SMARTLINK? system includes up to four gas 
valves and a Control Interface Unit to electronically link the valves 
to your process controller. Each flow control valve is continuous 
duty and fully adjustable to 0.1 degree accuracy to provide
dynamic control of burner ratios for optimal performance.

Ovenpak (400 Series)

MAXON's OVENPAK (400 Series) is the world's most flexible 
and reliable industrial burner. The OVENPAK burns most any fuel 
gas and requires only low pressure fuel. This natural gas burner 
provides clean combustion with low NOx levels while 
providing unmatched turndown.

OVENPAK Gas Burners provide outstanding performance in ovens 
and dryers, paint finishing lines, paper and textile machines, food 
baking ovens, coffee roasters, grain dryers, and fume incinerators.

For increased radiant heat transfer profiles, the OXY-THERM LEFF
Natural Gas Burner produces a thin, fan-shaped flame over 
product loads or baths. Utilizing patented deep staging technology, 
this industrial burner produces extremely low levels of NOx while 
reducing fuel consumption. Like all the OXY-THERM family of 
products, the LEFF is maintenance free and requires no cooling 
water or air. OXY-THERM LEFF is a gas burner that has been 
successfully used in flat glass furnaces, container glass furnaces, 
steel reheat furnaces, and a wide variety of other applications.

Operates on low gas supply pressures
Provides clean combustion with low NOx and CO levels
Compact burner design provides quick and easy installation
Balanced pressured design for easy commissioning and

   adjustment
Visible ignition action speeds commissioning and maintenance

 High turndown for exceptional process control

BURNER GRP-130 
M

GRP-140 
M

GRP-150 
M

GRP-250 
M

GRP-280 M

Capacity oil, kg/h 34-132 50-180 60-240 58-230 80-308
oil , kW 390-1500 560-2040 680-2700 650-2600 900-3500
gas, kW 390-1500 410-2040 450-2700 370-2600 500-3500
Fan motor3-400 V 50Hz
Output kW 3 4 5.5 5.5 7.5
Current A 6.2 8.7 11.1 10.9 14.7
Speed rpm 2880 2900 2910 2855 2855
Control Unit LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322 LFL1.322
Oil hoseConnection
- Suction R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2"
- Return R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2"
Oil pumpMotor 
3-400 V 50Hz TA2 TA2 TA2 TA3 TA3

Output kW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Current A 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Speed rpm 2870 2870 2870 2870 2870
Preheater 3-400 V 50 Hz
Capacity kW. 6 6 12 12 12
Weight kg 167 174 198 233 238
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สยาม คูลเลอรอินดัสทร้ี บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1022 ซอย 32 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Tel. : +662-941-9404-6

สยาม ซิสเทค วิศวกรรม บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 4/273-4 หมู 1 ซอยสะแกงาม ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-840-0089

สยามอินเตอร แอร ซัพพลาย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1363 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-383-4866-72 

สยามอินเตอรแฟน อินดัสตรี บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 750 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-840-1796-8

สหกิจอนันต อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 434 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-717-9244-6

สหบูรพากรุป บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 593 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-459-3291-9

สหวิศวเครื่ องเย็น  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 597/146 ซอยประดู 1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-289-3129

สิงคโปรอินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 206/135 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง-
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-467-2192

สินสมบูรณเทรดด้ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 219 ซ.ปรีดีพนมยงค 9 ถ.สุขุมวิท 71 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
Tel. : +662-711-1204-7

เสือเมือง เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 19/275 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
Tel. : +662-561-2756

แสงสยาม เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 122/48-50 ซ.พรอมพงศ ถ.เอกชัย-บางบอน 66/7
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร. 10150 
Tel. : +662-898-7937-8

แสงเอกซัพพลายส หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 5/3 ถนนจักรพรรดิพงษ แขวงวัดโสมนัส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-281-6412

หองเย็นเมอรแชนทเทค บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 49/97 หมู 14 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-806-4471-3 

หจก. ก. ปณชัย แอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 119/42 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-8700 

เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 36/172-173 ถนนลาดกระบัง แขวงคลองสอง-
ตนนุน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
Tel. : +662-171-7976-91

แหลมทอง พัดลมมอเตอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1723-1725 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
Tel. : +662-214-2258

อนันทศิริเครื่ องเย็น  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 400 ซอย 71 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-382-0333

ออพติมัล โพรดักส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 44 ซอย 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-261-5801-3

ออล คูลล่ิงโปรดักส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 72/1 ถนนทรงสวัสด์ิ แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-686-8258-9

ออลเทอร แอรคอนดิช่ันน่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 410 ซอยพระยาสุเรนทร 30 แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-540-6871-5

อะซูริค เอ็นเนอรจี บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 7/18 หมูบานนวินพลัส ถ.เพ่ิมสิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10220 
Tel. : +662-156-9358

อาทิตยจักรกล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 39/46-7 หมู 9 ถนนรามอินทรา 91 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-509-3065

อารโก แกมโก บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 322 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-744-9235-7

อินเตอรเนช่ันแนล คูลล่ิง โซลูช่ันส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ซ.21 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
Tel. : +662-260-6598

อินทนนท เครื่ องเย็น  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 99/5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-888-3938

อินธิเกรตคลีนรูมแอนดอิควิปเมนต บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 51 ซอย 13 แยก 4 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-396-1281

อิมเพรสช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 483 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-5688 

อี ดี เอส อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 119/134 หมู 6 ซอยสินธานี ถนนนวมินทร 101 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-509-5928-9

อุดมอุตสาหกรรมเครื่ องเย็น หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 14/84 หมู 6 ซอย 28 ถนนพระราม 2 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-875-1521

อุเทน เครื่ องเย็น บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 275 ซอย 5 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-281-1376-80

เอ ซี อี อีควิปเมนท หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 522/213 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 
Tel. : +662-294-1975

เอ เอส เทรดด้ิง สะพานใหม บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 67/28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
Tel. : +662-972-4197-8

เอ็กซเพรส เมนเทนแนนซ แอนด ซัพพลายส 
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 188/32-3 อาคารแมนสรวง ซ.สายใตเกาถ.จรัญสนิทวงศ 
แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กทม. 10700 
Tel. : +662-412-0134

เอเช่ียนเทค อินเตอรเนช่ันแนล หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 115/28-31 แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-894-2233

เอ็นเนอร ยี มาสเตอร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 450/10 ถนนพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Tel. : +662-512-3471

เอราวัณเครื่ องเย็นสแตนเลส  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 445/48-9 ถนนเพชรเกษม 51 แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-413-4770

Heat and Cold Chain



L I S T I NG  H IGHL IGHT 

263LISTING HIGHLIGHT 

ระบบความร้อน และความเย็น

เอส เจ ฮีทเตอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 547 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-428-2349

เอส พี เครื่ องเย็น หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : สนง. 2433 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-311-4557

เอส พี ฮีตเตอร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 33/25 ถ.เจริญกรุง 107 แยก 3 
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
Tel. : +662-291-2802-3

เอส เอ็น ดีเวลลอปเมนท บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 195 ถนนจรัญสนิทวงศ 66/1 แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
Tel. : +662-424-8471

เอส เอส อัลลายแอนซ บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 102/14 หมู 6 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
Tel. : +662-519-7116

เอสเอ็นอาร คูลล่ิง แอนด เทรดด้ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 508 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-396-0012

โอลิมปค ไฮเทค บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 2723 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-318-2009

ไอเออารพี เอเชีย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 222/2 หมู 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Tel. : +662-871-8367-8

ฮีทเตอร แอนด เฟอรเนช เทคโนโลยี หจก.   
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 972 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-453-0901

ฮีทเอ็กซเชนเจอร เอ็นจิเนียร่ิง  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 143/197 ถนนเอกชัย 127 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กทม. 10150 
Tel. : +662-892-5998

ธนกรกฤต เทรดด้ิง หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 169 ซอย 42 แยก11-2 ถนนเสนานิคม 1 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-57+662-020

ศิริกาญยาง
ทํากระเปาน้ํารอน และยางรองขาโตะ
Add. : 26 ม.13 ซ.เพชรเกษม 48 (รวมพัฒนา) 
ถ.เพชรเกษม แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : +662-467-1062

โอ.อี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ซอมเครื่ องทําความเย็นตางๆ
Add. : 75/33 ซ.เอกชัย 1 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กทม. 10150
Tel. : +662-416-2116

กิจจําเริญ
ซอมเครื่ องทําความเย็น และตูเย็น
Add. : 3649/4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-258-5478

เอส วี เอส เอนจิเนียร่ิง หจก. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 65 ซ.วัดมหาพฤฒาราม ถ.ส่ีพระยา 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel. : +662-236-4578

พี.เอ็น.เซอรวิส
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 17 ซอยพิพัฒน 1 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-233-3689

ชัยวัฒนอีเล็คทริคเครื่ องเย็น หจก. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ
Add. : 108/103 ม.7 ซ.ตลาดไทยณรงค ถ.พหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. : +662-552-3337

ใหญบริการ
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และไดนาโม
Add. : 116 ถนนสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-282-0586

นิวิตาเอนจิเนียร่ิง หสน. 
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 2 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-6553

รานอมรแอร
ซอมเครื่ องปรับอากาศรถยนต
Add. : 1946-1948 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-314-3936

อี แอนด ซี เซอรวิส
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 857-859 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-773-141

จตุพรเครื่ องเย็น
ซอมเครื่ องปรับอากาศ และตูเย็น
Add. : 127/18 ซอยจันทรสะพาน 3 ถนนจันทน 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-1474

คากาวา บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-2275-7108

คิซาขนสง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 63 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
Tel. : +662-326-0049

คิทเชน คอนซัลท แอนด ซัพพลาย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1 ซอยรามอินทรา 81 แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-943-0164

คูลชิลเลอร หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  90 ซอยสุนทร 7 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-417-2827

เคพีไอ เซลล แอนด เซอรวิส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 16/725-7 หมู 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
 Tel. : +662-453-6335-6

เคแอร เอ็นจิเนียร่ิง หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 10/90 ม.9 หมูบานสวนทิพย ซ.นวลจันทร 
ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10230 
Tel. : +662-943-9232-3

จําหนาย แอรตูคอนโทรล
พรอมรับประกอบ และติดตั้ง
อะไหลตูแอร l ออยชิลเลอร l มินิชิลเลอร

บริษัท เอ.ดี.อิเล็คทริค เซลแอนดเซอรวิส จํากัด

ขอมูลติดตอ
 55 ซ.เอกชัย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

 +662-417-2647

 ad.electrics@yahoo.com

 www.adelectric.brandexdirectory.com
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กรรมการผูจัดการ / Managing Director
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จํากัด
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HEAT AND COLD CHAIN C EO  V I S I ON 

 เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 
ไม ่ว ่าจะเป ็นบร ิษ ัทจ ําก ัดหร ือองค ์กรใดๆก็ตาม 
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
เครื่ องจักร และเทคโนโลยีความรอน เราเปนตัวแทน
ของแบรนดระดบัโลก อาทเิชน Clever Brooks, Fulton, 
A.O. Smith, Oillion, Tandex, Elliot, Maxon เพื่ อเปน
ศูนยกลางการใหบรกิารงานขาย และตดิตัง้ไมวาจะเปน 
หมอไอนํ้า, หมอนํ้าอุตสาหกรรม, เครื่ องทําความรอน, 
หัวพนไฟ และอีกมากมาย เนื่ องดวยการพัฒนาดาน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างตอเนื่องในยุคดิจิทัล 
เราจึงจําเปนตองปรับธุรกิจของเราไปตามเทรน และ
อัพเดตนวัตกรรมใหมเพื่ อตอบสนองสินคา และบริการ
ใหตรงตามความตองการของลูกคาและเกิดความ
พอใจสงูสุด เราไดนาํเทคโนโลย ีAutomation (การใช
เครื่ องจักรทํางานแทนคน) มาปรับใชผลิตภัณฑของ
เราใหเปน Smart boilor นวัตกรรมใหมลาสุดที่ถูก
ออกแบบมาใหประหยัดเวลา คาจางแรงงาน และยังให
ขอมูลที่แมนยําผานสมารทโฟนอีกดวย อยางไรก็ตาม 
เราเชื่ อวาการพฒันาอยางประสิทธภิาพคือกญุแจไปสู
การเปนผูนํานวัตกรรมที่ประสบสําเร็จในยุคดิจิตอล

เราไดนําเทคโนโลยี AUTOMATION เพื่ อใชเครื่ องจักรแทนคน
มาปรับใชผลิตภัณฑของเราใหเปน SMART BOILOR

264 CEO

เราไดนําเทคโนโลยี AUTOMATION เพื่ อใชเครื่ องจักรแทนคน
มาปรับใชผลิตภัณฑของเราใหเปน SMART BOILOR

264 CEO
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   เครื่ อง กาํเนดิไอน้าํหรอืหมอไอน้าํ (Boiler) เปนอปุกรณหลักสําหรบัการ
ผลิตไอน้ํา กระบวนการผลิตไอน้ําจะเริ่มตนจากการเผาไหมในหองเผาไหม 
ทาํใหน้าํในหมอไอน้าํระเหยกลายเปนไอ เนื่ องจากการระเหยของน้าํถกูจาํกดั
อยู ในพ้ืนที่ของหมอน้ํา จึงทําใหเกิดความดันที่นําไปใชประโยชนใน
กระบวนการผลิตหรือขับเคลื่ อนเครื่ องจักรหรืออุปกรณตางๆในโรงงาน
อุตสาหกรรม

The steam generator or boiler is the main 
equipment for steam production. The process 
of steam production starts from combustion 
in combustion chamber, the water is evaporated 
into the air and changed to a vapor. Due to 
the evaporation of water which is limited to the 
area of the boiler, the pressure is caused and 
applied to use in manufacturing process, 
machinery operation, or even equipment in the 
industrial factory.

อุปกรณหลักสําหรับการผลิตไอน้ํา

เครื่ องกําเนิดไอน้ํา

main 
cess 
tion 
ated 
ue to 
o the 
d and 
cess, 
in the 

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.boonyium.brandexdirectory.com
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เจ ดี เจ เครื่ องเย็น หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 263, 265 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจาพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-437-1239

เจเอ็มพี ซัพพลาย แอนด เซอรวิส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 131/84 ซอย 64 ถนนนวลจันทร 
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-949-9877

เจาพระยาเครื่ องเย็น บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 724/2-3 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
Tel. : +662-476-5118-9

ไชยวัฒน แอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 2 ซอย 24 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-369-2285

ซันโทรนิค บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 177/6-7 ซ.โชฎึก ถ.มหาพฤฒาราม 
แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100 
Tel. : +662-639-1040

ซันวินดี้ อิเล็คทริค บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 23, 25 ซ.เพชรเกษม 3 แยก 5 แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กทม. 10600 
Tel. : +662-472-7975

ซันอุย เคล่ีคูล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 41/73 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-510-8871

ซี ดาตา เอนจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 594/11 ซอยมหาวงษเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-641-6125-8

ฐาปนีย แอร เซอรวิส  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 169/129 ถนนจรัญสนิทวงศ ซอย 12 แขวงวัด-
ทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-411-0889 

ดีเอส คูล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 365 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-453-2033-4

ซี ดาตา เอนจิเนียร่ิง จํากัด 
พัดลมสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 594/11 ซอยมหาวงษเหนือ ถนนอโศก-ดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-641-6125-8

มาสเตอรแฟนซัพพลายแอนดพารท
พัดลมสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 89 ซอยลาดปลาเคา 32 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : 08-6371-3535
 

แทคม่ี จํากัด 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 11/10 ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-261-4843-5

ม. ไพศาล จํากัด 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 153/13 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-2224

อะควาซิซเท็ม (ประเทศไทย) จํากัด 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 81 ซอย 1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-8016-7

มาสเตอรแฟนซัพพลายแอนดพารท
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 89 ซอยลาดปลาเคา 32 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +668-6371-3535

อาทิตย เวนติเลเตอร หจก. 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 55 หมู 9 ถนนรามอินทรา 91 แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-509-3065

พัดลมอุตสาหกรรม โอนิชิ 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 594/11 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-641-6125-8

สยามอินเตอรแฟน อินดัสตรี จํากัด
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 750 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-840-1796-8

ที เอ็น สแควร เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 757/32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-720-6064

ไทยเอ็นจิเนียร่ิง แอนด บิสซิเนส จํากัด
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 20/3 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-6450

แหลมทอง พัดลมมอเตอร 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 1723-1725 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-214-2258

เค แอล อีเล็คทริค อินดัสทรี จํากัด 
พัดลม 
Add. : 486 ม.8 ซ.วัดสารอด ถ.สุขสวัสด์ิ 44 
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-428-0504-5

เบรน ไทย เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
พัดลม 
Add. : 4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร9 48 แยก 11 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-6506

ราน ไลทติ้งแฟน 
พัดลม 
Add. : 49/26 หมู 1 ถนนสายไหม 76 แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-992-8161

นิติพร เอนเตอรไพรซ จํากัด 
พัดลม 
Add. : 67/6 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : 08-0258-3838

นวไทยอินเตอรเทรด จํากัด 
พัดลม 
Add. : 579/18 ถนนบํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม 10100
Tel. : +662-225-1401-3

อุตสาหกรรมกรุงเทพพลาสติก-มอเตอร
พัดลม 
Add. : 24 หมู 1 ซอย 33 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. :กรุงเทพมหานคร+662-427-4602-3

ออกแบบ และติดตั้ง “ระบบทําความเย็น”
จําหนายพัดลมระบายอากาศ

บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส จํากัด

ขอมูลติดตอ
 9/10 หมู 2 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 +668-1863-7653, +662-753-7180

 sale@solcoolsystems.com

 www.solcool.brandexdirectory.com

Heat and Cold Chain
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ระบบความร้อน และความเย็น

อาทิตยเวนติเลเตอร หจก.
ผลิตพัดลมระบายอากาศ
Add. : 433/1-2 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-342-996

ธนพัฒนการเกษตร
หองเย็น
Add. : 249 หมู 5 ซอยบานขามเปย ถนนมิตรภาพ 
ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +668-1717-1333

เคเค โกลบอล เทรดด้ิง บจก.
หองเย็นใชฟรีออนเปนสารทําความเย็น
Add. : 577 หมู 12 ถนนตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-725-266

โฟรโมสตอาหารนม (กรุงเทพ) บจก.
หองเย็นเก็บผลิตภัณฑนม และไอศกรีม 
Add. : 271 ถนนรถไฟ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-222-407

บานไผไทเฮงหลี  
วัสดุกอสราง  
Add. : โกดัง 177-8 ถนนอํามาตย ตําบลในเมือง 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110  
Tel. : +66-43-272-509

ชลบุรี เอส พี มารท บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  61/10 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-286-142

ตนนํ้า แอรเซอรวิส แอนด ซัพพลาย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 119/8 หมู 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-398-107

ไทยประดิษฐคูลล่ิงมารท บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 46-7 ถนนบานบึง-แกลง ตําบลบานบึง 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170 
Tel. : +66-38-446-416

ประกอบเครื่ องเย็น-ชิลเลอรชลบุรี  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 114/41 หมู 10 ศุขประยูรซอย 10 
ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-6388-4639

พีเทค แอทเทน บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 8/41 หมู 6 ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-414-491-3

ฟูจิตสึเจเนอรัลเอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 92/10 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : 0-3849-0193-4

ลัคก้ีสตารยูนิเวอรแซล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 204/5 หมู 2 ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170 
Tel. : 0-3819-2643-4

วงศวณิช เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 69/34 หมู 6 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-057-070

วินดไรเดอร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 33/1 ตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร 
จังหวัดชลบุรี 20240 
Tel. : +66-38-208-027-8

สยามแอร เซลล แอนด เซอรวิส  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 28/4 หมู 3 ตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +669-8337-7780 

สหคนเฮง กรุป พัทยา  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 475/9 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
Tel. : +66-38-726-176 

อีสเทิรน แอร คอนโทล หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 46 หมู 5 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-213-639

เจริญพรรณซัพพลาย บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 82 หมู 1 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150  
Tel. : +66-38-223-627-8  

นาโงยา ยูกะ (ประเทศไทย) บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 700/497 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  
Tel. : +66-38-454-144  

เมืองชล แอรรถยนต  
ตกแตงรถยนต และประดับยนต  
Add. : 68/8-10 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปลาสรอย 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
Tel. : +66-38-288-824

จําหนาย และติดตั้ง ระบบปรับอากาศ 
ระบบชิลเลอร เครื4องทําน้ําเย็น

บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
 53/37 หมู4 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

 +662-159-9837-39

 info@tiptopengineering.co.th

 www.tiptopengineering.brandexdirectory.com

เฟลเทค แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 700/377 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  
Tel. : +66-38-458-770-3  

เกษมพลวิศวกรรม บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 839 หมู 4 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110  
Tel. : +66-38-324-227  

โลหร เทรด แอนด คอนซัลทิง  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 113/32 หมู 5 ซอย 14 ถนนพัทยา-นาเกลือ 
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
Tel. : +66-38-367-594-5  

เทอรมาเฟลกซ อินชูเลช่ัน เอเซีย บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 10 หมู 12 ซอยชัยพรวิถี ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
Tel. : +66-38-734-431-3  

นิชิกุระ (ประเทศไทย) บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 789/17 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110  
Tel. : +66-38-338-412-5  

เออารซีอินซูเลช่ัน บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 389/114 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
Tel. : +66-38-716-867-9  

คงม่ัน กรุป  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 315/155 หมู 12 ถนนจอมเทียน ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
Tel. : +66-38-251-888  

ซัมมิท เอ็น วี เอช บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 91/9 หมู 2 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230  
Tel. : +66-38-111-228  
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พียูอาร อินดัสเตรียลโฟม โปรดักส บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 117/36 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลพลูตาหลวง 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180  
Tel. : +66-38-722-240  

เอ็กซ โคทต้ิง ทีเอส อินเตอรเทค บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 142/8 หมู 1 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110  
Tel. : +66-38-042-801  

แอดวานซ โปร แคร บจก.  
คูลลิ่งทาวเวอรแอรขนาดใหญ  
Add. : 69/36-37 ม.6 ถนนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  
Tel. : +66-38-057-067  

เนทโก เทคโนโลยี บจก.  
หลอดอกยาง และซอมยางรถ  
Add. : 27/71 หมู 8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230  
Tel. : +668-1905-9160

วัฒนะ เซอรวิส แอนด อินเจคช่ัน บจก.  
ซอมเครื่ องจักรกล  
Add. : 163 หมู 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230  
Tel. : +66-38-760-178

กอนมณีซัพพลาย  
ผูรับเหมาติดต้ัง สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมฉนวน  
Add. : 202/134-5 หมู 9 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
Tel. : +66-38-414-232-3  

อนัตตา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส บจก.  
ผูรับเหมาติดต้ังสําหรับบาน และโรงงานไฟฟา  
Add. : 369/4 หมู 3 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110  
Tel. : +66-38-339-280

พีเทค แอทเทน บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 8/41 หมู 6 ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-414-491-3 

ชลบุรี เอส พี มารท บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  61/10 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-286-142

ตนนํ้า แอรเซอรวิส แอนด ซัพพลาย บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 119/8 หมู 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-398-107

ไทยประดิษฐคูลล่ิงมารท บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 46-7 ถนนบานบึง-แกลง ตําบลบานบึง 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170 
Tel. : +66-38-446-416

ประกอบเครื่ องเย็น-ชิลเลอรชลบุรี  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 114/41 หมู 10 ศุขประยูรซอย 10 
ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-6388-4639

เซฟเวย เทลเกท จํากัด 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 167/1 หมู 4 ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-485-267-8

ชัยโปร พัดลมระบายอากาศ 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 148 หมู 10 ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรีี 20160
Tel. : +668-1489-6877 

ราน ดี เอ็ม อมตะนคร ซัพพลาย 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 61/23 ม.4 ถ.ดอนหัวฬอ-สัตตพงษ 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +668-8197-9344

อีสเทิรน แอร คอนโทล หจก. 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 46 หมู 5 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-213-639

ดีเอ็ม ซัพพลาย 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 117/50 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-337-035

ทรัพยเจริญ อีสเทิรน เซอรวิส จํากัด
พัดลมไอน้ํา 
Add. : 10/9 หมู 2 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-322-669

ชลบุรีมาสเตอรคูล หจก. 
พัดลมไอน้ํา 
Add. : 71/4 หมู 8 ถนนสุขประยูร ตําบลบานสวน 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. :+66-38-781-403

วินดไรเดอร จํากัด 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 33/1 ตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร 
จังหวัดชลบุรี 20240
Tel. : +66-38-208-027-8

บอรกวอรเนอร (ประเทศไทย) จํากัด
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 700/607 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
เฟส 6 ต.บานเกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-210-199

มาสเตอรคูล อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด
พัดลมไอน้ํา 
Add. : 184 หมู 10 ซอยบานน้ําซับ ตําบลนาวังหิน 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-162-661

พรเจริญ พืชผล
หองเย็น
Add. : 134/1 หมู 1 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลดอนแกว 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : +66-53-200-121

ทิพยเกษตร บจก.
หองเย็น
Add. : 179 หมู 11 ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +66-53-836-131

เชียงใหมโฟรเซนฟูดส บจก. (มหาชน)
หองเย็น
Add. : 299 หมู 14 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลแมแฝก-
ใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
Tel. : +66-53-848-088-93

พิสิทธิชัยอินเตอรเนช่ันแนล บจก.
หองเย็น
Add. : 170 ม.8 ซ.บานสันกับตองเหนือ 
ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-420-888

อําไพพรรณการเกษตร
หองเย็น
Add. : 18 หมู 5 ถนนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม 50360
Tel. : +66-53-363-625

ซิ่งเฟง อุตสาหกรรมอาหาร บจก.
หองเย็น
Add. : 119 หมู 11 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลดอยหลอ 
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-336-100

จําหนาย l ซอม แอรตูคอนโทรล
เครื4องทําความเย็นตูคอนโทรล

บริษัท ฮันเดร็ด เพอรเซนเตอร จํากัด

ขอมูลติดตอ
 166/132 ม.4 ถ.เทพารักษ ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560

 +662-708-0107, +668-7989-2616

 hundred2549@hotmail.com

 www.hundredpercenter.brandexdirectory.com

Heat and Cold Chain
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ฟู เซิง บจก.
หองเย็น
Add. : 88 หมู 24 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลดอยหลอ 
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-360-102

น่ิมซี่เส็งหองเย็น บจก.
หองเย็น เก็บผลิตผลการเกษตร
Add. : 368/2 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-244-801

สวนคูณผล บจก.
หองเย็น หองแชแข็งเพื่ อเก็บผัก ผลไม
Add. : 214 หมู 3 ถนนหางดง-สะเมิง ตําบลหนองควาย 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-248-490

หองเย็นชัยมงคล
หองเย็น เพื่ อแชพืช, ผัก, ผลไม 
Add. : 104/1 หมู 1 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลแมขา 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50320
Tel. : +668-1211-7367

หองเย็นแหลมทองกิจเจริญเชียงใหม
หองเย็นเก็บปลา และพืชไร
Add. : 115/2 หมู 3 ถนนเชียงใหม-แมโจ ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-246-189

สหกรณผูปลูกหอมหัวใหญฝาง 
หองเย็นเก็บผัก และผลไม
Add. : 165 หมู 1 ถนนฝาง-มอนปน ตําบลมอนปน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-451-626

เชียงใหมบูรพาหองเย็น กรุป บจก.
หองเย็นเก็บผัก และผลไม
Add. : 247 หมู 2 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +66-53-481-142

หองเย็น ว. วีรภัทร
หองเย็นเก็บพืช, ผัก, ผลไม
Add. : 108 หมู 1 ถนนตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม50110
Tel. : +66-53-452-027

หองเย็นสุภิราช
หองเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร
Add. : หมู 1 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลแมปง 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 50190
Tel. : +66-53-257-111

เชียงใหมธนาธรฟารม บจก.
หองเย็นเก็บพืชผัก และผลไม
Add. : หมู 11 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลแมสูน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110
Tel. : +66-53-451-554-6

สีดาการเกษตร
หองเย็นเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร
Add. : 215 หมู 5 ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 50120
Tel. : +668-1672-0178

มาตาโปรดักส บจก.
หองเย็นเก็บสินคาทางการเกษตร
Add. : 88/8 หมู 1 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +669-4705-2971

ศรีสุวรรณพัฒนาการคา หจก. 
หองเย็นเพื่ อเก็บอาหารทะเล เนื้อสัตว
Add. : 160/2 ถนนตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-854-378-9

ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม บจก.
หองเย็น, ตัดแตง, แชแข็ง พืชผักผลไม
Add. : 106/5 หมู 8 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-421-390-94

วัชรีหองเย็น
หองเย็นเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร
Add. : 100/2 หมู 5 ถนนตําบลขัวมุง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-429-051

นายสรายุทธ ตนวรรณา
หองเย็นเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร
Add. : 34/1 หมู 4 ถนนตําบลทากวาง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-429-062

ซิ่งเฟง อุตสาหกรรมอาหาร บจก.
หองเย็น
Add. : 119 หมู 11 ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลดอยหลอ 
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 50160
Tel. : +66-53-336-100 

น่ิมซ่ีเส็งหองเย็น บจก.
หองเย็น เก็บผลิตผลการเกษตร
Add. : 368/2 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-244-801

สวนคูณผล บจก.
หองเย็น หองแชแข็งเพื่ อเก็บผัก ผลไม
Add. : 214 หมู 3 ถนนหางดง-สะเมิง ตําบลหนองควาย 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-248-490

หองเย็นชัยมงคล
หองเย็น เพื่ อแชพืช, ผัก, ผลไม 
Add. : 104/1 หมู 1 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลแมขา 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50320
Tel. : +668-1211-7367

หองเย็นแหลมทองกิจเจริญเชียงใหม
หองเย็นเก็บปลา และพืชไร
Add. : 115/2 หมู 3 ถนนเชียงใหม-แมโจ ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-246-189

อวนการชางโคราช บจก.  
ถัง  
Add. : สนง. ใหญ 420 ม.13 ถ.สุรนารายณ 
ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310  
Tel. :  +66-44-294-84+662-  

บัวใหญหลังคาเหล็ก  
ผูรับเหมาทําหลังคา  
Add. : 210 หมู 1 บานดอนหัน ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 30120  
Tel. : +66-44-913-726  

ประเสริฐ อะไหลแอร  
ขายปลีกช้ินสวน และอะไหลรถยนต  
Add. : 1936/9 ถนนมิตรภาพ-ในเมือง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
Tel. : +66-44-252-236 

พงศเพชรคลังวัสดุกอสราง บจก.  
วัสดุ-อุปกรณกอสราง  
Add. : 177 หมู 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130  
Tel. : +66-44-929-511-2   

ราน วีระหมอน้ํา  
หมอน้ํารถยนต  
Add. : 131 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
Tel. : +66-44-255-206  

ดีเค เมทัลชีท โนนไทย  
วัสดุทําหลังคา  
Add. : 14 หมู 10 ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 30220  
Tel. : +66-44-320-498  

จอมธนา บจก.
หองเย็น
Add. : 59/4 ม.7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140
Tel. : +662-979-4800

บริการรับ ติดต้ัง, ซอม, ลาง
แอรตูคอนโทรล l แอรเครื4องจักร

บริษัท จี.เค.เทค จํากัด

ขอมูลติดตอ
 382/7 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

 +662-181-7681-3

 gktech@gktechcoltd.com

 www.gktech.brandexdirectory.com

ระบบความร้อน และความเย็น
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พิบูลยโชติ อิมปอรตแอนดเอ็กซปอรต
หองเย็น เก็บผลิตผลทางการเกษตร
Add. : 23/8 ม.13 ซ.ไอยรา 6/4 ถ.ไอยรา 2 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1890-6117

เมธา กรุป
หองเย็นเก็บถนอมอาหาร
Add. : 35/8 หมู 10 ถนนไอยรา 1 ตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-6315-8715

เฮง เฮง อินเตอรเนช่ันแนล เทรดด้ิง
หองเย็นเก็บผลไม และผลผลิตเกษตร
Add. : 35/4 ม.10 ซ.ไอยรา 1/1 ถ.ไอยรา 1 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-2436

อินเตอรเฟรช (ซินฮ้ัว)
หองเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตร
Add. : 44/35 ม.10 ซ.ไอยรา ถ.เทพกุญชร 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-4261

ไทยเวิลดฟูดสแอนดฟรุตส บจก.
หองเย็นเก็บพืช, ผัก, ผลไม
Add. : 70 หมู 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-6226

ณภพ บจก.
หองเย็นเก็บเน้ือสัตว, พืช, ผัก, ผลไม
Add. : 9/24 ม.11 ซ.เทพกุญชร 22 ถ.เทพกุญชร 2 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1985-1111

เทียน คอรโปเรช่ัน บจก.
หองเย็นเก็บรักษาผลไม (จุได 1,800 ตัน)
Add. : 36/317 หมู 10 ถนนไอยรา 1 ตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-520-3455

ซีทีเอ็กซ โฮลดิ้ง บจก.
หองเย็นเก็บรักษาผัก และผลไม 
Add. : 37/3 หมู 11 ซอยไอยรา 4/1 ถนนไอยรา 1 
ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
Tel. : +662-895-1761

ตั๊ก แตง เทรดด้ิง หจก. 
หองเย็นเก็บรักษาพืชผลการเกษตร 
Add. : 99/7 ม.9 ซ.ไอยรา 1 ถ.ไอยรา 1 ต.คลองสอง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-3290

หองเย็นเพ่ิมทรัพย
หองเย็นเก็บรักษาพืชผลการเกษตร 
Add. : 98 ม.9 ซ.ไอยรา 1 ถ.ไอยรา 1 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-516-3307

โกลบอล เทรด แอนด ดิสทริบิวช่ัน 
หองเย็นเก็บรักษาพืชผลการเกษตร
Add. : 47/20 ม.9 ซ.เทศบาล 2 ถ.คลองหลวง 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1849-5709

ทวีกิจเฟรช บจก.
หองเย็นเก็บรักษาพืชผลการเกษตร
Add. : 99/9 ม.9 ซ.ไอยรา 1 ถ.ไอยรา 1 ต.คลองสอง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-3290

เกียรตินันท เทพนม บจก.
หองเย็นเก็บรักษาพืชผักผลไม
Add. : 99/1 หมู 9 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-902-8320

ตังคตังค ผลไม บจก.
หองเย็นเก็บรักษา และกระจายสินคา 
Add. : 44/12 หมู 10 ถนนตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +66-65-501-6612

วิวัฒชัย ฟารม บจก.
หองเย็นเก็บสินคา
Add. : 95/5 หมู 7 ซอยเทศบาล 4 ถนนตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1343-4890

ซัคเซส อิมพอรต แอนด เอ็กซพอรต
หองเย็นเก็บสินคา
Add. : 29/13 หมู 13 ถนนตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-6911-2746

เฮง เฮง อินเตอรเนช่ันแนล เทรดด้ิง
หองเย็นเก็บสินคา เชน ผัก ผลไม
Add. : 35/5 หมู 10 ถนนไอยรา 1 ตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-5164-6

พีดีเอส ฟูดส บจก.
หองเย็นเก็บหัวหอมใหญ
Add. : 13/4 ม.2 ซ.วัดเจดียหอย ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว 
ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140
Tel. : +662-599-1357

เฮง เฮง อินเตอรเนช่ันแนล เทรดด้ิง
หองเย็นผลิตพืชผักผลไมแชแข็ง
Add. : 35/5 หมู 10 ถนนตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-520-3951

เช่ียวชาญ อินเตอร คูล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 3 หมู 4 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +662-987-9771-2

อินเตอรเฟรช (ซินฮ้ัว)
หองเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตร
Add. : 44/35 ม.10 ซ.ไอยรา ถ.เทพกุญชร 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-4261

ไทยเวิลดฟูดสแอนดฟรุตส บจก.
หองเย็นเก็บพืช, ผัก, ผลไม
Add. : 70 หมู 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-6226

ณภพ บจก.
หองเย็นเก็บเนื้อสัตว, พืช, ผัก, ผลไม
Add. : 9/24 ม.11 ซ.เทพกุญชร 22 ถ.เทพกุญชร 2 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1985-1111

เทียน คอรโปเรช่ัน บจก.
หองเย็นเก็บรักษาผลไม (จุได 1,800 ตัน)
Add. : 36/317 หมู 10 ถนนไอยรา 1 ตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-520-3455

ซีทีเอ็กซ โฮลดิ้ง บจก.
หองเย็นเก็บรักษาผัก และผลไม 
Add. : 37/3 หมู 11 ซอยไอยรา 4/1 ถนนไอยรา 1 
ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
Tel. : +662-895-1761

11 วงจรเทรดด้ิงแอนดโคลดสตอเรจ
หองเย็น
Add. : 34 หมู 3 ซอย3 ถนนสงขลาพลาซา ตําบลบอยาง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-322-637-40

เอ็น เอส โคลด สโตเรจ บจก.
หองเย็น
Add. : 80/1 หมู 3 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-336-99+662-

เอ็น เอส โคลด สโตเรจ บจก.
หองเย็น แชเย็น และแชแข็งอาหาร
Add. : 150/2 หมู 3 ถนนเลียบชายทะเล ตําบลเขารูปชาง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-336-99+662-

ซีพี ออลล บจก. (มหาชน)
หองเย็นเก็บรักษาอาหารสําเร็จรูป
Add. : 98 หมู 6 ถนนตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-3688-8625

ซี เวลท โฟรเซน ฟูด บจก.
หองเย็นแชแข็ง สัตวน้ํา 
Add. : 70 หมู 6 ตําบลทํานบ อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 90280
Tel. : +66-74-443-601-4

ทวีวงษ โลจิสติกส บจก.
หองเย็นรับฝาก และขนสงสินคาแชแข็ง
Add. : 85/1 หมู 4 ถนนเอเซีย 43 ตําบลนาหมอม 
อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 90310
Tel. : +66-74-212-899

ปติซีฟูดส บจก.
หองเย็นรับฝาก และแปรรูปสัตวน้ํา
Add. : 125/1 หมู 5 ถนนสงขลา-ปตตานี ตําบลบานนา 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
Tel. : +66-74-207-622

โปร เม็ททัลวัน บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 84/32 ถนนเอเซีย-คลองหวะ ตําบลคอหงส 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110  
Tel. : +66-74-216-107-8  

พี เค คอมเมอรเชียล บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 7 ซอย 10/5 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110  
Tel. : +66-74-344-550  

นิวเทคนิค เวิลดคลาสเซ็นเตอร คารโปรเท็คช่ัน
ตกแตงรถยนต และประดับยนต  
Add. : 42 ถนนราษฎรยินดี อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110  
Tel. : +66-74-365-365

หาดใหญรางนํ้า  
รางน้ํา และทอน้ําฝน  
Add. : 194 ถนนพลพิชัย อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110  
Tel. : +66-74-598-169  

Heat and Cold Chain
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ระบบความร้อน และความเย็น

ราน ศิริศิลป  
ถังไฟเบอร  
Add. : 41/7 ถนนประชารมย ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110  
Tel. : +66-74-245-639  

เค พี แอรเซอรวิส  
ผูติดต้ังแอร  
Add. : 592 ถนนสายเอเซีย ตําบลคอหงส 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110  
Tel. : +66-74-216-476  

ราน ดรายไอซ หาดใหญ  
น้ําแข็งแหง  
Add. : 74 ซอย 6 ถนนศรีภูวนารถ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110  
Tel. : +66-74-261-604  

แปดร้ิว เครื่ องเย็น สแตนเลส (ภาคใต) บจก.
เครื่ องใช และอุปกรณในการประกอบอาหารครัว  
Add. : 111 หมู 1 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110  
Tel. : +66-74-580-777      

เอช.บี.โฮลดิ้ง บจก.
หองเย็น
Add. : 999 หมู 4 ถนนทายบาน ตําบลทายบาน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-755-2991-4

ไทยแม็กซ โคลด สโตรเรจท บจก.
หองเย็น
Add. : 65/1 หมู 12 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-317-1327

ไทยโยโกเร บจก.
หองเย็น
Add. : 1/1 หมู 7 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-399-2517-9

เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส บจก.
หองเย็น
Add. : 173 หมู 16 ถนนตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-586-6610

เอฟบี ฟูด เซอรวิส(2017) บจก.
หองเย็นแชเนื้อสัตว พืชหรือผลไม
Add. : 37 ม.1 ซ.สุขสวัสด์ิ 43 ถ.สุขสวัสด์ิ 
ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-819-2670-3

ไทยแม็กซ โคลด สโตรเรจท บจก.
หองเย็นเก็บผัก, ผลไม, เนื้อสัตว
Add. : 99/9 หมู 4 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-4687-9

ซิลลิค ฟารมา บจก.
หองเย็นเก็บรักษาเวชภัณฑ
Add. : 99/19 ม.3 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด 
กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-740-0175

คอนโทรล แอดวานซ บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  313 ซอย 13 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-753-8883

เค ที พี พร็อพเพอรตี้  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  334, 334/2 หมู 6 ตําบลบางเพรียง 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-707-7661

เค อาร เวลธ เทคโนโลยี บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 188/96 ม.14 ซ.กาญจนาภิเษก 53 ถ.วงแหวน-
รอบนอก ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-183-7936

ดีเจริญเอ็นจิเนียร่ิง ราน  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 286/1 ม.3 ซ.คูสราง ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลอง-
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 
Tel. : +662-816-3289

เดอะ คูล กรุป บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 88/88 กม.26 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางบอ 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-181-8888

ที ที แอรเอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1790/11 หมู 6 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-385-0232 

ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 73/12-14 ม.4 ถ.เทพารักษ กม.11 ต.บางพลีใหญ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-752-5030 

ไทยรีฟริเจอเรช่ันคอมโพเนนท บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 272 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.4 ถ.สุขุมวิท 
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-710-6515-7

ไทยแอรมูฟเมนต แอนด คอนโทรล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 30/4 กม.10 ม.17 ถ.บางนา-ตราด 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-316-5432

พี เอส เครื่ องเย็นและบริการ หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 369/38 ม.8 ซ.มังกร-นาคดี ถ.เทพารักษ 
ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +668-1645-3016

แฟน อินเตอรเนช่ันแนล บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 128/176 ม.1 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-315-5184

แม็กซี่คูล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 949/1 กม.29 ม.10 ถ.บางนา-ตราด ต.บางบอ 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-170-6546-7

ไมโครไฟเบอรอุตสาหกรรม บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 54 หมู 12 ถนนก่ิงแกว ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-315-5500

ราน เบสท เทอรโม ฮีตเตอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 173/27 ม.1 ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-736-4475

วิงเพาเวอร บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 470/1 หมู 2 ถนนแพรกษา ตําบลแพรกษาใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-324-3552-3

สงวนการไฟฟา บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 224/19-23 ถ.ศรีนครินทร ต.ปากน้ํา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-389-0084-6

หองเย็นอธิเกียรติ บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 21/11 ม.2 ซ.อักษรลักษณ ถ.สุขุมวิท ต.บาง
เมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-387-0870

ตัวแทนจําหนาย
[ อุปกรณ ระบบความเย็น นิวเมติกส ]

บริษัท บุญบวร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
 88/67 ม.1 โกลเดน วิลเลจ ถ.ก่ิงแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี   

จ.สมุทรปราการ 10540

 +662-136-3848

 boonbaworn@gmail.com

 www.boonbaworn.brandexdirectory.com
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อาร อาร เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส 
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 89/132 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางบอ 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-115-3977 

เอเช่ียน เทรด แอนด ลิสซ่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 888 ม.9 ซ.รุงเจริญ ถ.เลียบคลองสงน้ํา
สุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-130-0668

เอสเอสพี ไอซ ซีสเท็ม บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 406/1 ม.4 ต.บานคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ  10290 
Tel. : +662-408-6819

เอไอ พลัส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 33/25-6 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงกลาง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
Tel. : +662-739-7600-4

ที ที แอรเอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1790/11 หมู 6 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-385-0232

แอดวานซเทอรโมโซลูช่ัน บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 90/3 ม.4 ซ.วัดใหญ ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบาง-
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 
Tel. : +662-815-4675

แอรคอน-เอ็มเอฟจี บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 9/9 ม.4 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร 
ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-753-5371-5

บี เค เค คูลล่ิง แอนด เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 5/69 หมู 1 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-383-3636-7

ไทยแม็กซ โคลด สโตรเรจท บจก.
หองเย็น
Add. : 65/1 หมู 12 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-317-1327

ไทยโยโกเร บจก.
หองเย็น
Add. : 1/1 หมู 7 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-399-2517-9

เกริกชัย ฮีทเตอร หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 96/85 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
Tel. : +662-813-0695

ซี แอนด เอ็น ออโต แมชชีน บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 9/8 หมู 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
Tel. : +662-812-8392

ดับบลิว อาร แอนด ดับบลิว เอ็นจิเนียร่ิง 
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 599/5 หมู 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  74130 
Tel. : +662-808-5422-6

บานแอร เซลล แอนด เซอรวิส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 88/9-10 ม.1 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  74000
Tel. : +663-483-3118-9 

โปรชิลล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 189/516-517 ม.5 ซ.พันทายนรสิงห 
ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-5559-2229

พี ซี ไอ เซอรวิส แอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 101/7 ซ.เทพกาญจนา ต.แคราย อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร 74110 
Tel. : +663-487-6291-2

รัตนโกสินทรเครื่ องเย็น บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 35/124 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
Tel. : +663-482-4799-800

สารินแอร  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 124/33 ม.6 ถ.โคกขาม-วัดเจษคู ต.โคกขาม 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-1834-2863 

เอ็มเคหองเย็น บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 69/1 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-432-333-8

เนเชอรัล อินซูเลช่ัน 2009 บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 194 หมู 1 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110  
Tel. : +662-811-2730-1  

มงคล แสน ซัพพลาย  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 149/109 ม.13 ซ.95 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130  
Tel. : +662-813-7809  

ทรีนิตี้ ซานามิ บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 444 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130  
Tel. : +662-810-4494-5  

ไทยพาแนล วอลล บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 97/1 หมู 3 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Tel. : +66-34-433-598  

ซิลล่ิงวอล อินซูเลชัน บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 105/36 หมู 7 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Tel. : +66-34-815-479  

โฮมแอรเซล  
ผูติดตั้งแอร  
Add. : 158/10 ม.5 ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000  
Tel. : +66-34-440-388  

รองเทาเซฟตี้ - ทีซีอี 2012 ซัพพลาย  
อุปกรณเสริมสรางความปลอดภัย  
Add. : 123/10 ม.6 อาคารพาณิชยสารินซิตี้ ต.โคกขาม 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  
Tel. : +668-7589-6539  

ไอโซ พาแนล บจก.  
ผูผลิต และออกแบบติดตั้งหองเย็น  
Add. : 82 หมู 6 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Tel. : +66-34-468-542-3  

วงศกร เครื่ องเย็น  
ชางซอม และบริการลางแอร  
Add. : 926/319 ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Tel. : +668-9918-1929  

รับออกแบบ และติดตั้ง
หองสะอาด l หองปลอดเชื้อ l หองผาตัด

บริษัท เพิรล อันดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
 8/26 ซอยสวนสยาม 9 แยก 2 (อมรพันธนคร 8) แขวงคันนายาว 

 เขตคันนายาว กรุงเทพมหสนคร 10230

 +669-9115-8989, +669-4451-4466

 pearlanda14@gmail.com

 www.pearlanda.brandexdirectory.com
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เอ็มพีซี คูล บจก.  
เครื่ องทําความเย็น  
Add. : 24/65 หมู 3 ตําบลบางหญาแพรก อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Tel. : +66-34-840-039  

เอส มหาชัย คอนสทรัคช่ัน บจก.  
รับเหมากอสรางทั่วไป  
Add. : 3/179 หมู 9 ถนนสหกรณ ตําบลโคกขาม 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Tel. : +668-1942-2806 

เกริกชัย ฮีทเตอร หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 96/85 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
Tel. : +662-813-0695

ซี แอนด เอ็น ออโต แมชชีน บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 9/8 หมู 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
Tel. : +662-812-8392

ดับบลิว อาร แอนด ดับบลิว เอ็นจิเนียร่ิง 
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 599/5 หมู 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  74130 
Tel. : +662-808-5422-6

บานแอร เซลล แอนด เซอรวิส บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 88/9-10 ม.1 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  74000
Tel. : +663-483-3118-9

ที เอ็น เมตัลเวิรค จํากัด 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 92/1 หมู 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-115-5000

สุบิน โบลเวอร เซอรวิส หจก. 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 78/333 ม.6 หมูบานวิเศษสุข ซ.2/7 ถ.พระราม 2 
ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-469-160

อรุณอิเลคทริค จํากัด 
พัดลม 
Add. : 9/15 ม.5 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ ต.คอก-
กระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-691-3

เหวยเหา อินดัสตร้ี จํากัด 
พัดลม 
Add. : 42/97 ม.5 ซ.ศิริชัย ถ.พุทธมณฑลสาย 5 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-5973-4

เตทตราเทค จํากัด 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 9/9-10 หมู 6 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-827-681-3

พาคอนเอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 52/1 ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-433-102

เอ็กซเพอร เทคเนีย (ประเทศไทย) จํากัด
พัดลมไอน้ํา 
Add. : 58/1 หมู 6 ตําบลคลองมะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-849-453-5

ซุปเปอร อินเตอร กรุป (1997) จํากัด
พัดลมเปาอากาศสําหรับอุตสาหกรรม 
Add. : 93/13 หมู 6 ถนนเทพกาญจนา ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-442-189

เนเชอรัล อินซูเลช่ัน 2009 บจก.  
ฉนวนปองกันความรอน และความเย็น  
Add. : 194 หมู 1 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110  
Tel. : +662-811-2730-1  

ไทยโยโกเร บจก.
หองเย็น
Add. : 131 หมู 1 ถนนพหลโยธิน กม.74 ตําบลสนับทึบ
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-721-027

อะกรีเวิลด บจก.
หองเย็น
Add. : 101/1 หมู 1 ตําบลพยอม อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-287-450

ลินฟอกซ เอ็ม โลจิสติคส บจก.
หองเย็น
Add. : 141/35 หมู 2 ถนนตําบลพยอม อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10310
Tel. : +66-61-413-1195

ซีที ศูนยกระจายสินคา บจก.
หองเย็น
Add. : 333 หมู 2 ถนนตําบลชะแมบ อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-352-470

ไทยนิปปอน โคลด สโตรเรจท บจก.
หองเย็น
Add. : 1/21 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ 
ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-719-012

เอ็กเซล ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) 
หองเย็นเก็บรักษาและกระจายสินคา 
Add. : 219 หมู 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-315-800

สยามฮารเวสท บจก.
หองเย็น คัดแยกผลิตผลทางการเกษตร
Add. : 259 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +668-1441-5706

ซันเดน (ประเทศไทย) บจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 1/11-2 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ 
ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
Tel. : +66-35-330-030-6

ธนวรรณ เครื่ องเย็น หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 117 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
Tel. : +66-35-335-778-9 

พี แอร คอนสตรัคช่ัน หจก.  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. : 481/9-10 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
Tel. : +66-35-234-072

ราน ประเสริฐชัย  
อุปกรณความรอน และความเย็น  
Add. :  203/1-6 หมู 7 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +668-1947-7075 

หองเย็นอุดร หจก. 
หองเย็น
Add. : 223/1 ซ.วิจารณรงค ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-222-221

หองเย็นจงรวย
หองเย็น
Add. : 166 หมู 8 ถนนตําบลหมูมน อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-24+662-47

บ๊ิกล็อต โฮมโปรดักส  
วัสดุกอสราง  
Add. : 399/7 ถนนนิตโย ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000  
Tel. : +66-42-222-789  

ก. เกรียงไกร โฮมมารท  
วัสดุกอสราง  
Add. : 99/9 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000  
Tel. : +66-42-321-888   

สงวนชัยเคหะภัณฑ  
วัสดุกอสราง  
Add. : 399 ถนนนิตโย ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000  
Tel. : +66-42-242-168 

หองเย็นมหาชัย
หองเย็น
Add. : 20/1 ซ.สกุลศรี ถ.เทศบาล 29 
ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-266-312

บุญศิริโฟรเซนโปรดักส
หองเย็น ความจุ 376 ตัน
Add. : 159 ม.4 ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190
Tel. : +66-45-267-444

หองเย็นแมมูล
หองเย็น ความจุ 82 ตัน
Add. : 468 หมู 20 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแสนสุข 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Tel. : +668-1879-1965

วารินปทุมลักษ  
ผูรับเหมาทําหลังคา  
Add. :123/2 ถนนกันทรลักษ ตําบลแสนสุข 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  
Tel. : +66-45-854-118   

แสงไทยเมทัลชีท  
ผูรับเหมาทําหลังคา  
Add. : 463 หมู 5 ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
Tel. : +66-45-475-300

ระบบความร้อน และความเย็น
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เอส.เอ็น.ยู.วี.บจก.
เครื่ องอัดขึ้นรูปกระดาษ
Add. : 3/273 หมู 9 ถนนสุวินทวงศ แขวงลําผักชี 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-543-5349

โรงงานพัฒนาเทรดด้ิง หจก. 
ทําเครื่ องใชจากพลาสติค อัดขึ้นรูปยาง
Add. : 108/174 ม.1 ซ.บางกระดี่ 25 ถ.บางกระดี่ 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-896-4387

เอกวิบูลยพาณิชย บจก.
รีดเหล็กรูปพรรณ ปมขึ้นรูปโลหะ
Add. : 68/91-93 ม.3 ซ.บางขนุน ถ.แสมดํา 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-415-4997

โรงงานพัฒนาเทรดด้ิง
ทําเครื่ องใชจากพลาสติค อัดขึ้นรูปยาง
Add. : 108/174 ม.1 ซ.บางกระดี่ 25 ถ.บางกระดี่ 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-896-4387

เอสแอล โฮมโพรดักส บจก.
ขึ้นรูปบรรจุภัณฑเครื่ องใชในครัวเรือน
Add. : 49 หมู 14 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-517-1777

เจ เอ็ม ดับบลิว มอเตอรส บจก.
หลอมโลหะข้ึนรูปโลหะทุกชนิดเปนแทง
Add. : 370 หมู ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-326-0455

ประมาณ และบุตร (1999) บจก.
ปมขึ้นรูปโลหะ กลึง, ใส, เจาะ
Add. : 16/362-364 ม.7 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-897-3068

โปรเทค เวิลด อินเตอรเนช่ันแนล 
รับจางขึ้นรูปช้ินงานเหล็ก และวัสดุอื่ นๆ 
Add. : 43 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 4 ถ.พระราม 2
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-426-4201-2

เค อาร เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 30 ซอยพุทธบูชา 4 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-874-0252

จี ไอ เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 49-49/1 ซ.43 แยก 14 ถ.จันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
Tel. : +662-673-037+662-

ชัชวาลย พารท แอนด ทูล บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 883 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-399-2735

ดี เอ พี บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : อาคารสหวิริยาซิตี้ 2 ถนนพระราม 3 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-682-5468-70

ดีดี พลาสติก คอมเมอรเชียล บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 20 ซอยพญามลธาตุ แยก 9 ถนนบางขุนเทียน 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-899-8165

เทคนิคอุตสาหกรรม บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 38 ซอยเอกชัย 55 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-416-4236

ไทยโพลีพลาสเทค บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 62/38 ซอยเอกชัย 45 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-415-5711

ธีทัตท พลาสติก  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 48/331-332 ซอยดีเค 9 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +669-4965-5529

เอส ที ทูล แอนด พารทเอ็นจิเนียร่ิง  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
10150 
Tel. : +668-7915-4200

เอส-เทค วิช่ัน บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 101/38 ซ.พระยามนธาตุ 10 ถ.พระยามนธาตุ
แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 
Tel. : +662-417-0493

ช. ไทยรุงเรืองโลหะภัณฑ บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 74/15-16-17 ซอยเอกชัย 128 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-892-2327-8

เกียรติถาวรเทคนิค หจก.   
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 860 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-421-5550

รับผลิต แมพิมพฉีดพลาสติก
ประสบการณมากกวา 35 ป

บริษัท รุงโรจน ไฮเทค โมลด จํากัด

ขอมูลติดตอ
 13/6 ม.9 ถ.เลียบคลองสี่วา ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

 +66-34-496-257-8

 adisorn2580@hotmail.com

 www.rhmold.brandexdirectory.com

พลาสติกเวิลด บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 232/1 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-284-1999

มีเดีย มาสเตอร คัลเลอร บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 50/297 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-450-3706

โรงงานปญญาไทยพลาสติก  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 3531/80 ถนนแฉลมนิมิตร 5 แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-291-1379

สุภาภรณพลาสติก บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 52-52/1 ซอยเอกชัย 132 ถนนบางบอน 5 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-450-7425-8

แกวมณี เมทัล บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 250 ซอยเทเวศร 3 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุน-
พรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
Tel. : +662-282-2817

จ เจ กรายด้ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 119/116-7 หมู 4 ถนนเอกชัย 97 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-450-3074-5

ซองสิน แมชีนเนอร่ี หจก.   
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 118, 120 ซอยพระยามนธาตุฯแยก 35-3 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-417-7374-5

เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท บจก.  
โครงหลังคา  
Add. : 167 หมู 9 ถนนมิตรภาพ ตําบลบานแฮด อําเภอ
บานแฮด จังหวัดขอนแกน 40110 
Tel. : 0-4320-9700 

Injection Molding



L I S T I NG  H IGHL IGHT 

283LISTING HIGHLIGHT 

การฉีดขึ้นรูปช้ินส่วนอะไหล่

หางเพชรทองเองเกียอึ้ง  
ผูจําหนายทอง เงิน  
Add. : 421-423 ถนนศรีจันทร อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-238-148  

วิทยปนจ่ันรถตอกเสาเข็ม  
ผูรับเหมาตอก และเจาะเสาเข็ม  
Add. : 86/38 หมู 7 ถนนมะลิวัลย ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-237-043 

รื่ นรมยขอนแกนมอเตอร บจก.  
รถจักรยานยนต และรถสกูตเตอร  
Add. : 108-10 ถนนรื่ นรมย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-223-135 

ขอนแกนรวมวัสดุ (1999)  
วัสดุกอสราง  
Add. : 337/344 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +668-5747-6285 

ขอนแกนราชาฮอนดา  
รถจักรยานยนต และรถสกูตเตอร  
Add. : 209/1 ถนนหนาเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-333-940 

ทีเอ็มดี ทูลส บจก.
กลึง ปมโลหะ ทําแมพิมพปมโลหะ
Add. : 146/1 หมู 4 ซอยอนามัย ถนนสุขุมวิท 
ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-384-574

ป.เจริญพันธอาหารสัตว บจก.
การทําพลาสติกเปนรูปทรงตางๆ
Add. : หมู 4 ถนนทางหลวงสาย 331 ตําบลคลองกิ่ว 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +66-38-442-700

แสงสันต เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ตัด, พับ, ขึ้นรูป, ประกอบเชื่ อมงานเหล็ก
Add. : 52/5 หมู 3 ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-293-114

เจน ฟา อินดัสเทรียล บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 47/4 หมู 2 ซอยวัดสํานักบก ถนนชลบุรี-บานบึง 
ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170 
Tel. : +66-38-379-559

กังวานโลหะกล หจก.   
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 89/2 หมู 1 ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160 
Tel. : +668-1865-7112

เค ไอ ที วาย เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 27/152 หมู 5 ถนนหนองตําลึง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160 
Tel. : +66-38-206-963

เคพีที เทคนิคอล แอนด เซอรวิส บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 89/159 หมู 6 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-1621-6459

เคเอสบี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 134/17 หมู 5 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-347-482

จี เอ็ม ที อินโนเวช่ัน บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 135 หมู 6 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +668-1588-0136

จีวี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 271/19 หมู 8 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-350-913

เจ เทค อินเตอร เทคโนโลยี บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 46 หมู 10 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-182-094

ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 1/39 หมู 9 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-6153-3641

บี พี เอส แอล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 269/44 หมู 6 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-5435-1784

บี เอ เอ็ม โมดิไฟน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 152/2 หมู 3 ถนนเกากิโล ตําบลสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
Tel. : +66-38-112-283

พรีซิช่ัน สามดี บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 333/3 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-346-308-9

พี เค เอ็น แมชชีน บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 2/48 หมู 1 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +669-7018-9577

มังกรทอง เอ็นจิเนียร่ิง หจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 273/19 หมู 8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-0826-0839

รุงเรืองอุตสาหกรรม 2015 บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 22/69 หมู 4 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-1879-8489

โรงกลึงศรีสหะ หจก.   
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 60/3 ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  20110 
Tel. : +66-38-312-117

วี เค เทคนิคคอล ซัพพลาย หจก.   
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 120/59 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-4107-7486

วี พี เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 121/327 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-337-516

ศิระอรโลหะการ บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 276/76 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-345-088

สยาม ดี เค เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 15/18 หมู 1 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี  20170 
Tel. : +66-38-161-072-4

บริการจัดจําหนาย
[อะไหลแมพิมพฉีดพลาสติก]

บริษัท เอส.ที. โมเดิรน ทูลส จํากัด

ขอมูลติดตอ
 39 ถนนทาขาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

 +662-417-0840, +668-4637-7898

 stmoderntool@gmail.com

 www.stmoderntool.brandexdirectory.com
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อัครศักดิ์ แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 20/46 หมู 1 ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-795-320

เอ พี แอดวานซ บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 120/158 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-337-943

เอ็น ดับเบิลยู อี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 180/30 หมู 11 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-762-860

เอ็น พี เอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส 
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 102/11 หมู 7 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัด ชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-11+662-73

เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 88 หมู 5 ตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัด ชลบุรี 20130 
Tel. : +66-38-399-333 

เอส ดับบลิว พี ภูเจริญกิจ บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 191/91 หมู 5 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-350-840

เอส ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 147/7 หมู 8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัด 
ชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-350-865

เอสซี แมคคานิคอล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 8/24 หมู 8 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี  20000 
Tel. : +666-2289-9164

เคพีที เทคนิคอล แอนด เซอรวิส บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 89/159 หมู 6 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-1621-6459

เคเอสบี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 134/17 หมู 5 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-347-482

จี เอ็ม ที อินโนเวช่ัน บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 135 หมู 6 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +668-1588-0136

จีวี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 271/19 หมู 8 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-350-913

เจ เทค อินเตอร เทคโนโลยี บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 46 หมู 10 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-182-094

ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 1/39 หมู 9 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-6153-3641

บี พี เอส แอล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 269/44 หมู 6 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +668-5435-1784

บี เอ เอ็ม โมดิไฟน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 152/2 หมู 3 ถนนเกากิโล ตําบลสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
Tel. : +66-38-112-283

พรีซิช่ัน สามดี บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 333/3 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-346-308-9

พี เค เอ็น แมชชีน บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 2/48 หมู 1 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +669-7018-9577

พี.ซี.เอส.ไดคาสต้ิง บจก.
ผลิตช้ินสวนโลหะดวยวิธีฉีดขึ้นรูป
Add. : หมู 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. : +66-44-240-300

พี.ซี.เอส. ได คาสต้ิง บจก.
ผลิตช้ินสวนยานยนตดวยวิธีฉีดขึ้นรูป
Add. : 2/7,2/9 หมู 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. : +66-44-701-200

เส่ียงเฮงวัสดุ บจก.
รีดแผนเหล็กขึ้นรูป ช้ินสวนกอสราง
Add. : 163/1 หมู 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
Tel. : +66-44-209-220-1

โคราชเบสทเทคโนโลยี  
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง  
Add. : 99 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลดานเกวียน 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 
Tel. : +66-44-375-250 

โคราชสปริง  
ผูผลิต และจําหนายขดลวดสปริง  
Add. 214/1 หมู 5 ถนนสีคิ้ว ตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 
Tel. : +66-44-325-138 

พี ซี เอส ได คาสต้ิง บจก.  
ฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม  
Add. : 2/5-6 หมู 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 
Tel. : +66-44-701-200 

โคราช สตีล เซ็นเตอร บจก.  
เหล็ก  
Add. : 735 หมู 3 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 43000 
Tel. : +66-44-334-710-3 

ราชสีมาโรงกลึงนายเค้ียง  
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล  
Add. : 234/3 ถนนปกธงชัย ซอย 6 ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
Tel. : +66-44-211-185 

เอ็นบีพลาสติก หจก.  
แมพิมพพลาสติกชนิดฉีด  
Add. : 273 ม.3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
Tel. : +66-44-218-474 

โชนันโกเซอิ (ไทยแลนด) บจก.  
แมพิมพพลาสติกชนิดฉีด  
Add. : 355 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถ.ราชสีมา-
โชคชัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
Tel. : +66-44-212-895-7 

รับผลิตชิ้นสวน พลาสติกวิศวกรรม
ชิ้นสวนเครื4องใชไฟฟา

บริษัท พีดี.โมเดิรนพลาส จํากัด

ขอมูลติดตอ
 55, 55/1, 55/2 ซ.เอกชัย 66/5 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

 +662-898-7082-4

 info@pdmodernplas.com

 www.pdmodern.brandexdirectory.com

Injection Molding
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การฉีดขึ้นรูปช้ินส่วนอะไหล่

เลิฟแมน กรอบรูป
กรอบรูป  
Add. : 118/65-66 ถนนเทศบาล 16 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130  
Tel. : +66-44-312-956

ไทยทองกิจ และบุตร บจก.  
เหล็ก  
Add. : 529-33 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000 
Tel. : +66-44-245-560 

โคราชเบสทเทคโนโลยี หจก.  
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง  
Add. : 99 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลดานเกวียน 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 
Tel. : +66-44-375-250 

โคราชสปริง หจก.  
ผูผลิต และจําหนายขดลวดสปริง  
Add. : 214/1 หมู 5 ถนนสีคิ้ว ตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 
Tel. : 0-4432-5138 

ราชสีมาโรงกลึงนายเค้ียง หจก.  
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล  
Add. : 234/3 ถนนปกธงชัย ซอย 6 ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
Tel. : +66-44-211-185 

โชค ถินราช การชาง ชางโต  
ผูผลิต และจําหนายเหล็กสเตนเลส  
Add. : 75 หมู 3 ถนนมุขมนตรี ตําบลปรุใหญ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
Tel. : +668-7859-0962

โคราช สตีล เซ็นเตอร บจก.  
เหล็ก  
Add. : 735 หมู 3 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 43000 
Tel. : +66-44-334-710-3 

วีเอเจ อินเตอรแพค บจก.
ข้ึนรูปพลาสติก
Add. : 7/23 ถนนเทศบาล1 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : : +662-599-1242

นายสุวิทย ชาญทวีคุณ
เชื่ อมประกอบ กลึง ข้ึนรูปโลหะ
Add. : 30/1 หมู 10 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-977-5487

แมคคอลเอนจิเนียร่ิง บจก.
ตัด, ออก, เชื่ อมเหล็ก, ข้ึนรูปถังส่ีเหล่ียม 
Add. : 9/12 หมู 8 ถนนเลียบทางดวน ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-536-5510

ฮ่ังก่ีอุตสาหกรรม หจก. 
ทําผลิตภัณฑโลหะดวยวิธีการปมข้ึนรูป
Add. : 8/8 หมู 3 ถนนเลียบคลองลากฆอน ตําบลหนาไม 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-977-7571

พลาติแมค เทคโนโลยี บจก.
ผลิตช้ินสวน, ข้ึนรูป, แปรรูป, งานโลหะ
Add. : 75/49 ม.11 ถ.พหลโยธิน ก.ม.43 ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-1359-60

เอ็ม ไอ ที แพ็ค บจก.
ผลิตถาดข้ึนรูปพลาสติก
Add. : 67/43-44 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-2249

พลาสเทค แพจเกจจ้ิง บจก.  
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 26/273-275 หมู 18 ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-908-1107

ฟชเชอรเทค (ประเทศไทย) บจก.  
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 109/519-20 หมู 7 ตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-901-6011-4

ไวเออรฟอรม เอ เอ็น (ไทยแลนด) บจก.  
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 60/47 หมู 19 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-529-0462

เอ็มเคแอล แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย)   
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 26/273-275 หมู 18 ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-908-1107

5 บ๊ิก เจริญกล เอ็นจิเนียร่ิง ราน   
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 6 ซอยพหลโยธิน 107 ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
Tel. : +662-992-0377

ตงก่ีเอ็นจิเนียร่ิง หจก.  
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 1/7 หมู 5 ตําบลคลองส่ี อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +668-1300-9833

ธนา พรีซิช่ัน บจก.  
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 26/9 หมู 18 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-908-1650-1

รับสั่งทํางานประติมากรรม ปน หลอ

“ ปูนซีเมนต l เรซิ่น ”

บริษัท มหานครไฟเบอรกลาส จํากัด

ขอมูลติดตอ
 828 ซ.รมเกลา 27 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

 +668 5886 3224

 niwatfiberglass@gmail.com

 www.mahanakornfiberglass.brandexdirectory.com

รับผลิต กลึงงาน
มิลลิ่ง l เจียร l ไส l งานโลหะทุกชนิด

บริษัท เอส.เอส.ที อินเตอรเทค จํากัด

ขอมูลติดตอ
 24/5 ซ.อนามัยงามเจริญ 31 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

 +662-464-7627, +662-464-7627-8, +668-1618-1814

 bootsst.purchase@gmail.com

 www.sst-intertech.brandexdirectory.com







L I S T I NG  H IGHL IGHT 

290 LISTING HIGHLIGHT 

ไอทูลส เซมิคอนดัคเตอร บจก.  
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง  
Add. : 26/124-5 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-908-8205 

ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) บจก.  
ฉีดข้ึนรูปโลหะ  
Add. : 19/65 หมู10 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-520-3191-2 

สุวรรณทา แมชชีน หจก.  
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง  
Add. : 58/14 หมู 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว 
ตําบลบานฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
Tel. : +662-975-7722 

ไชโย เทคโนโลยี หจก.  
เครื่ องมืออุตสาหกรรม  
Add. : 40/162 หมู 1 ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-904-3867 

อินโนแพค บจก.  
การปม และตัดโลหะ  
Add. : 194/2 ม.5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
ถ.ติวานนท ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
Tel. : +662-963-6308-10 

พีเอสรุงเรือง เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง  
Add. : 120/14-15 ม.3 ถ.ศูนยศิลปชีพบางไทร 
ต.เชียงรากใหญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 
Tel. : +662-975-0564 

แอดวานซ สตีล ซีล บจก.  
การปม และตัดโลหะ  
Add. : 190/4 หมู 4 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140 
Tel. : +662-976-1771   

แอคเซ็ป หจก.  
การปม และตัดโลหะ  
Add. : 39 หมู 6 ตําบลบางเดื่ อ อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000  
Tel. : +662-978-2714

อุดมการชาง คลอง 6  
รางนํ้า และทอนํ้าฝน  
Add. : 70/78 หมู 6 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +668-9071-6496 

นิว เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย หจก.  
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง  
Add. : 373 ซอย 2 ถนนรังสิต-ปทุม ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
Tel. : +662-958-1107 

บางกอก ซุปเปอรลีนเอ็นยิเนียร่ิง บจก.  
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง  
Add. : 6/4 หมู 1 ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-533-0821-2 

เอสเอพี เฟอรนิเทค บจก.  
การปมและตัดโลหะ  
Add. :  21/4 หมู 1 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +662-997-4450-4 

ดํารงรุงเรือง  
รางนํ้า และทอนํ้าฝน  
Add. : 137/10 ถนนนิมิตรใหม ตําบลลําลูกกา 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +662-993-0686   

สุชาติการชาง ราน  
ผูรับจาง ผูรับเหมากลึง  
Add. : 4/63 หมู 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-902-0357 

วีเอเจ อินเตอรแพค บจก.
ข้ึนรูปพลาสติก
Add. : 7/23 ถนนเทศบาล1 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : : +662-599-1242

ฟชเชอรเทค (ประเทศไทย) บจก.  
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 109/519-20 หมู 7 ตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-901-6011-4  
อัยธนา บจก.  
โครงหลังคา  
Add. : 158 ถนนเล่ียงเมืองสายเอเชีย ตําบลควนลัง 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-556-197-9 

เตย ชางเหล็ก  
ประตู  
Add. : 46/259 ถนนนิพัทธสงเคราะห 2 อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +668-9658-2244 

เอส ที แมค ซอมบํารุงเครื่ องจักร  
ผูผลิต และจําหนายเหล็กสเตนเลส  
Add. : 268 ถนนรัตนอุทิศ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-252-823   

อัยธนา บจก.  
โครงหลังคา  
Add. : 158 ถนนเล่ียงเมืองสายเอเชีย ตําบลควนลัง 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-556-197-9 

รับออกแบบ และจัดทํา

“ แมพิมพโลหะ ”
โดยใชเทคโนโลยี CAD&CAM

บริษัท ยูนิแมชชีน จํากัด

ขอมูลติดตอ
 149/258 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130

 +662-840-5757-9, +668-9816-7274

 sales@thailandmachining.com

 www.unimachine.brandexdirectory.com

นายสุวิทย ชาญทวีคุณ
เชื่ อมประกอบ กลึง ข้ึนรูปโลหะ
Add. : 30/1 หมู 10 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-977-5487

แมคคอลเอนจิเนียร่ิง บจก.
ตัด, ออก, เชื่ อมเหล็ก, ข้ึนรูปถังส่ีเหล่ียม 
Add. : 9/12 หมู 8 ถนนเลียบทางดวน ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-536-5510

ฮ่ังก่ีอุตสาหกรรม หจก. 
ทําผลิตภัณฑโลหะดวยวิธีการปมข้ึนรูป
Add. : 8/8 หมู 3 ถนนเลียบคลองลากฆอน ตําบลหนาไม 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-977-7571

พลาติแมค เทคโนโลยี บจก.
ผลิตช้ินสวน, ข้ึนรูป, แปรรูป, งานโลหะ
Add. : 75/49 ม.11 ถ.พหลโยธิน ก.ม.43 ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-1359-60

เอ็ม ไอ ที แพ็ค บจก.
ผลิตถาดข้ึนรูปพลาสติก
Add. : 67/43-44 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-2249

ไวเออรฟอรม เอ เอ็น (ไทยแลนด) บจก.  
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 60/47 หมู 19 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-529-0462

เอ็ม ไอ ที แพ็ค บจก.
ผลิตถาดข้ึนรูปพลาสติก
Add. : 67/43-44 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-2249

พลาสเทค แพจเกจจ้ิง บจก.  
ผลิตภัณฑข้ึนรูป  
Add. : 26/273-275 หมู 18 ตําบลคลองหน่ึง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +662-908-1107

Injection Molding
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การฉีดขึ้นรูปช้ินส่วนอะไหล่

ตะวันเจมส แอนด จิวเวลร่ี  
ขายปลีกเพชรพลอย และทองรูปพรรณ  
Add. : 77-79 ถนนประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-350-189 

กินรี สเตนเลส  
ผูผลิต และจําหนายเหล็กสเตนเลส  
Add. : 675 ถนนรัถการ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-801-969 

โรงอิฐขุนราช  
วัสดุกอสราง  
Add. : 129/3 หมู 8 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90000 
Tel. : +669-3593-0825  

อิสเทอรนรับเบอรโปรดักส บจก.  
ผลิตภัณฑยาง  
Add. : 230 ถนนโชติวิทยะกุล 5 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
Tel. : +66-74-238-022  

อัยธนา บจก.
รีด และขึ้นรูปโลหะ
Add. : 158 หมู 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) 
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-556-197-9

คานากาตะ ชัวร เอ็นจิเนียร่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 234/3 หมู 7 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง-
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-707-8550

ทีแอนดพี อินเตอพารท บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 33/44 หมู 10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-312-1725

รมดํา ชุบแข็ง ชุบซ้ิงค-ดับเบ้ิลยู พี เอ็น โฟรไนน 
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 200/52 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเพรียง 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-708-4422

รุงทวีทรัพย พลาสติก บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 46/10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-759-4828

สเปเชียลสตีล แอนด เซอรวิสซีส บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 168 ม.17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.4 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-705-2201-5

คิว พี อี เอ็นจิเนียร่ิง บจก  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 9/3 กม.10 ม.14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
Tel. : +668-6320-9025 

เค พี เอส รับเบอรโมลดแอนดพารท บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 167/15 ม.6 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 
Tel. : +662-816-1383

วรรณดี พรีซิช่ัน บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 888/34 ม.19 ถ.ตําหรุ-บางพลี ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-382-5420-1

เอ็น เจ โปรดักสช่ัน บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 121/134-6 ม.11 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-750-7663

เกีย อินเตอร เมด แอนด ดีไซน บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 342 ม.2 ซ.นวลทอง 20 ถ.เศรษฐกิจ 1 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 
Tel. : +662-429-1575-7

เทคโครม บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 75 ม.8 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจา อ.เมือง-
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-845-153-4

พี พี ไอ พลาสติก บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 20/207 หมู 6 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-834-249 

เอ็น ซี สปนน่ิง บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 1 หมู 7 ตําบลบานแพว อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร 74120 
Tel. : +66-34-481-999

ไฟวเพาเวอร อินดัสตรี บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 81/4 หมู 4 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
Tel. : +66-34-849-594

เมง โรงหลอ บจก.  
ผลิตภัณฑขึ้นรูป  
Add. : 8/7 หมู 7 ตําบลคลองมะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 70400 
Tel. : +668-1684-6764

ผลิต และจําหนาย
ตะแกรงเหล็กฉีก l ตะแกรงเจาะรู

บริษัท วศิน โลหะภัณฑ จํากัด

ขอมูลติดตอ
 88/12 ม.21 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 +662-181-9729-30, +662-181-9729

 wasinlohapan@gmail.com

 www.wasinexpanded.brandexdirectory.com

รับฉีด
อลูมิเนียม l รับฉีดพลาสติก

บริษัท เค.อาร.เอ็ม อุตสาหกรรม จํากัด

ขอมูลติดตอ
 30 หมู 7 ซอยพุทธบูชา 4 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

 +662-874-0252, +668-6001-6064, +668-0814-3535

 pisit@krmindustry.com

 www.krmindustry.brandexdirectory.com
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เจ ซัมมิท บจก.
ผลิต ซอมเครื่ องจักรอุตสาหกรรมเคมี
Add. : 62/39 หมู 1 ซอยจอมทอง 13 ถนนจอมทอง 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-878-1201-4

โปร-ฟนิช บจก.
ซอมแซมเครื่ องจักรผลิตช้ินสวนนาฬิกา
Add. : 287 ซอยฉลองกรุง31 แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-769-1900

อินเตอรแนชช่ันแนลรับเบอรพาทส 
ผลิตลูกยางอุปกรณเครื่ องจักรกล
Add. : 418 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-0135

เอส.ที. อุตสาหกรรมยาง บจก.
ผลิตลูกยางอุปกรณรถ และเครื่ องจักร
Add. : 416 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2101

โรเดนสตอก (ประเทศไทย) บจก.
ซื้อมาขายไปซึ่งวัตถุดิบเครื่ องจักร
Add. : 201-204 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-326-0542

โบวเบเกอร่ีเฮาส บจก.
รับซอมเครื่ องจักรที่ใชผลิตเบเกอรี่
Add. : 2/9 ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-8424

มิตรเจริญการชาง หจก. 
ผลิต และซอมเครื่ องจักร
Add. : 449/9 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-289-0547

เฉียนจ้ีเครื่ องจักรกล บจก.
ผลิต และซอมชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 471 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-689-0855-6

ไฮเฟนอินดัสตร้ี บจก.
ผลิต และซอมแซมเครื่ องจักรทอผา
Add. : 137/43 ม.1 ซ.เพชรเกษม 98/1 ถ.เพชรเกษม 
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
Tel. : +662-421-0509

มี อีเลคทริคแอนดแมชชีน หจก. 
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษ
Add. : 449/1 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 54 ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. 10140
Tel. : +662-426-2315

พัฒนกล บจก. (มหาชน)
ผลิต และซอมแซมเครื่ องทําน้ําแข็ง
Add. : 20/2 ม.10 ซ.สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ถ.สุขุมวิท 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
Tel. : +662-328-8642

รานเสงเฮง
ผลิต และซอมแซมเครื่ องจักรโมหิน
Add. : 85 ซอยจันทน 43 แยก 27 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-1279

บี.บี.เค.อีเลคตริค บจก.
ผลิต และซอมแซมอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 55 หมู 3 ซอยเสรีไทย 79 แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-517-9776

กิจจักร บจก.
ผลิต และซอมแซมอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 40/1 ซอยปุณณวิถี 7 ถนนสุขุมวิท101 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-311-0837

มิสต แลนด บจก.
ผลิต และซอมอุปกรณเครื่ องทอผา
Add. : 88 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-463-2885

ไทยเส็งยนต
ผลิตอุปกรณเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 551 ม.13 ซ.สุดเขต ถ.ธนบุรี-ปากทอ แขวงบาง-
ปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
Tel. : +662-460-0303

ชูเคียว (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตอุปกรณในการเจียระไนเพชร
Add. : 3/8-9 ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel. : +662-260-3937-8

วี.พี.เอส.อีควิปเมนท บจก.
รับจางกลึงช้ินสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 9 ซ.กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 13 แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel. : +662-368-3062

“ศูนยรวมเครื4องจักรนําเขา ”
ตัวแทนจําหนาย เครื4องกลึง, กัด, เจาะ, เจียร

บริษัท วิตา แมชชินเนอร่ี จํากัด

ขอมูลติดตอ
 31/2 ม.4 ตํ.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

 +66-34-451-615, +668-1812-3556

 vtr_vitar@hotmail.com

 www.vitarmachinery.brandexdirectory.com

แซนนิตา อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษ 
Add. : 635 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว แขวง
คลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-370-1275

ดี.พี. อุตสาหกรรม หจก. 
ผลิต และปรับซอมเครื่ องราด(ยาง)ถนน
Add. : 11/10 ม.13 ซ.กรุงเทพกรีฑาบี3 ถ.กรุงเทพกรีฑา 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
Tel. : +662-336-8267-8

เคเคเค กรุป บจก.
ผลิตสวนประกอบ อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 3 ซอยเพชรเกษม98/1 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-5240

ช.จักรกล
ผลิตสวนประกอบเครื่ องจักรกสิกรรม 
Add. : 1939/54-56 ซ.รามคําแหง 21 ถ.รามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240
Tel. : +662-314-6303

เวิลดพรีซิเซ่ิน บจก.
ผลิตอุปกรณของเครื่ องจักรทอผา
Add. : 79 ซ.เพชรเกษม40 (เกศสุวรรณ) แขวงบางจาก 
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Tel. : +662-457-1473

แหลมทอง เฟธเธอร บจก.
รับเชื่ อม ทําชิ้นสวนเครื่ องจักรกอสราง
Add. : 39/4 ม.6 ซ.เทียนทะเล15 ถ.บางขุนเทียน 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. : +662-468-2614

วัฒนพัฒนาโลหะกิจ
รับจางกลึงโลหะ อะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 67 ซอยประชาอุทิศ 45 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-2597

รานชายการชาง
รับจางกลึงโลหะ อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 159/40 หมู 13 ซอยสินอนันต ถนนสุขาภิบาล 2 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-518-0371

พี.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง
รับจางกลึง ซอมแซมเครื่ องจักรโบราณ
Add. : 26/14-15 หมู 13 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-919-5451

ศรีเจริญการชาง
รับจางซอมเครื่ องจักร เชนเครื่ องบดหมู
Add. : 99 ซอยจัดสรรสุนทรที่ 8 ถนนสุขุมวิท 103 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-398-0054

Machinery and Machine
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เครื่องจักรเครื่องจักรกล

พี.เอ็ม.อาร.อุตสาหการ บจก.
รับจางผลิตช้ินสวนเครื่ องจักร
Add. : 119/32-33 หมู 14 ถนนสุขาภิบาล 1
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-0891-2

ไทยเมเจอรโปรเจค บจก.
รับจางผลิตช้ินสวน ประกอบเครื่ องจักร
Add. : 43/1 หมู 4 ซอยออนนุช 65 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-32+662-164

เอเวสท บจก.
รับจางผลิตซอมแซมเครื่ องจักร
Add. : 44 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Tel. : +662-739-6278

ยนตสยาม (1977) บจก.
ผลิต ดัดแปลง ซอมอุปกรณเครื่ องจักร 
Add. : 89/13-14 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-237-938

ขอนแกน ออกซิเยน หจก. 
เครื่ องจักรผลิตกาซออกซิเยน
Add. : 131 ม.3 ซ.บานกุดกวาง ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-224-111

โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแกน
ผลิตเครื่ องจักรกสิกรรม เชน รถไถนา 
Add. : 20 ม.3 ซ.บานหนองน้ําเกลี้ยง ถ.มิตรภาพ 
ต.สําราญ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-379-144-8

ขอนแกน แหอวน บจก.
เครื่ องจักรผลิตเชือก, อวน, แห, ตาขาย 
Add. : 86 หมู 8 ถนนเหลานาดี ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-324-572

โรงหลอเอเซีย
หลอมหลออุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 246 หมู 4 ตําบลบานทุม อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-242-034

รถเก่ียวขาวไทย จํากัด 
เครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 280 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลบานไผ 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +66-43-272-338

ราน เรืองอารีย 
เครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 352/1 ถนนมิตรภาพ อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน 40260
Tel. : 0-4326-1006-7

สุขสมบัติ ขอนแกน หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 129 หมู 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 2 ตําบลบานคอ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-210-111-2

ราน ชุมพลอุปกรณ 
ซอมเครื่ องจักรกล
Add. : 432/1 หมู 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-6455-6315

นํ้าพองสุนทร คอนสตรัคช่ัน หจก. 
ซอมเครื่ องจักรกล
Add. : 28 หมู 9 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน 40140
Tel. : +668-9745-4988

ส. ยนตเจริญ 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 224 หมู 1 ตําบลสาวะถี อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-1601-1157

ไทยอํานวย 
เครื่ องจักรกลการเกษตร
Add. : 332 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-221-077

ยนตสยาม (1977) จํากัด 
ซอมเครื่ องจักรกล
Add. : 89/13-4 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-237-938

ราชาแมชีนเนอร่ี จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 267/1-10 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-221-193

สายทิพย จักรกล กม. 9 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 189 หมู 3 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานเปด 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-237-194

นาแปน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส หจก.
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 348 หมู 3 หมูบานโนนอุดม ตําบลกุดน้ําใส 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 40310
Tel. : +66-43-433-152

อาร พี เอ็น แมชชีนเนอร่ี หจก. 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 32/1 หมู 6 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-336-578

ชัยศิริการเกษตร หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 137 หมู 11 ถนนนิมิตรเมือง ตําบลหนองโก 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +66-43-251-018

อริยะอีควิปเมนท จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 487 หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-324-686-90

เอส ดับบลิว แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 126 หมู 8 ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ 
จังหวัดขอนแกน 40330
Tel. : +668-5927-2290

ราน โรงกลึงนายปอ 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล
Add. : 179/9 ม.16 ซ.ศิลปสนิท ถ.มลิวรรณ ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-239-407

เบ็ทเทอร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวน และอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 529/379 ม.22 หมูบานแกนทองธานี ถ.มะลิวัลย 
ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-239-219

ชัยศิริพืชไร จํากัด 
อุปกรณ, เครื่ องจักรผลิตเม็ด และแปงมันสําปะหลัง
Add. : 192 หมู 10 ถนนเที่ยงธรรม ตําบลหนองโก 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +66-43-251-020

เอส.เอส.พี.บูรพา (2005) บจก.
กลึง เจาะ กัด ไส อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 60/52 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20110
Tel. : +66-38-065-148

ไอโอ เทค (ไทยแลนด) บจก.
กลึงช้ินสวนเครื่ องจักร
Add. : 287/10 หมู 6 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-119-281

รับผลิต สั่งทํา

[ ชิ้นสวนเครื4องจักร ]
    บริการรับงานสแตนเลสทุกชนิด

บริษัท ซี.เค. แมชชีน แอนด พารท จํากัด

ขอมูลติดตอ
 888/88 ซ.ย่ิงเจริญ ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี 

 จ.สมุทรปราการ 10540

 +662-382-5288-9

 chakrit_ck_@hotmail.com

 www.ckmachine.brandexdirectory.com
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พีพีพี พรอสเพอร เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
กลึงช้ินสวนอุปกรณเครื่ องจักรทุกชนิด 
Add. : 59 หมู 4 ตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-9751-4421

ทีเอ็มดี ทูลส บจก.
ผลิตช้ินสวนยานยนต อะไหลเครื่ องจักร
Add. : 146/1 หมู 4 ซอยอนามัย ถนนสุขุมวิท 
ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-384-574

สตีลเลอร สตีล เวิรคส บจก.
ผลิต และประกอบโครงสรางเครื่ องจักร 
Add. : 166/12 หมู 8 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-346-197-8

อินดัสเทรียล คลีนน่ิง โซลูช่ัน บจก.
ขัดทําความสะอาด ผลิตเครื่ องจักร
Add. : 263/6 หมู 6 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-296-168

เวกา โลจีสติกส (ไทยแลนด) บจก.
ศูนยกระจายสินคา เครื่ องจักร วัสดุ 
Add. : 49/59 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู 5 
ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-490-695-6

เวกา โลจิสติกส (ไทยแลนด) บจก.
ศูนยกระจายสินคา เครื่ องจักร วัสดุ
Add. : 333/1 หมู 3 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-490-695-6

ฟซา เทรด (ไทยแลนด) บจก.
จําหนาย ซอมเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 700/651 หมู 3 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-447-128

วิศวกิจพัฒนา บจก.
ช้ินสวนอุปกรณเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 22+662-20/1 หมู 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-401-207

โอพีเอส ออยฟลล เซอรวิส บจก.
ซอมแซมเครื่ องจักรเจาะหาปโตเลียม
Add. : 119/104 ม.4 ซ.พลูตาหลวง 45 
ถ.332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 10900
Tel. : +66-38-430-000

อีมาส เอ็นเนอรย่ี เซอรวิสเซส บจก.
ซอมแซมเครื่ องจักรขุดเจาะน้ํามัน
Add. : 36/36 หมู 5 ถนนสาย 332 ตําบลพลูตาหลวง 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
Tel. : +66-38-679-845-6

แสงทรัพย คาสต้ิง หจก. 
ทําเครื่ องจักรสําหรับใชในการเลี้ยงสัตว
Add. : 78/2 หมู 6 ถนนสายออมเมือง 
ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-282-403

เอ็น.เอส.แอล.แมชชีนน่ิง บจก.
ทําผลิตภัณฑโลหะ ช้ินสวนเครื่ องจักร 
Add. : 149 หมู 10 ตําบลพานทอง 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-452-323-5

นิลโกศล บจก.
รับผลิตช้ินสวนเครื่ องจักร โครงเหล็ก
Add. : 79,79/1 หมู 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-743-248-9

นิวล็อง(ประเทศไทย) บจก.
ประกอบเครื่ องจักรประเภทเครื่ องเย็บ
Add. : 700/39 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.6 
ถ.บางนา-ตราด ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-468-846

ตั้งเซียะปง โลหะกิจ บจก.
ประกอบ ซอมเครื่ องจักรในการกสิกรรม 
Add. : 72 หมู 4 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-119-899

อากทิโอะ (ประเทศไทย) บจก.
ซอมแซม ซื้อ-ขายเครื่ องจักรกลหนัก
Add. : 49/41 หมู 5 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-493-535

นายปราโมทย สนิทวาจา
ปรับปรุงสภาพเครื่ องจักร
Add. : 309 หมู 3 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-155-251-4

ทะเลทอง
ผลิต, ประกอบ, ซอม, เครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 1/1 ถนนจารุวร ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +668-0101-2088

ธัญญากลกิจ บจก.
ผลิต ประกอบเครื่ องจักรแปรรูปเกษตร
Add. : 21/4 หมู 5 ถนนหนองขางคอก ตําบลหนองขางคอก 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-1861-3290

ศิลปเอนจิเนียร่ิง
ผลิต และซอมเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 70/3 หมู 1 ซอยยี่กาสี ตําบลมาบไผ 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-445-887

เฮอรคิวลิส เครน บจก.
ผลิต, ซอมเครื่ องยก, รถยก เครื่ องจักรกล
Add. : 41/1-3 ม.10 ซ.บานชองมะเฟอง ถ.ชลบุรี-
บานบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-286-288

โอทีอาร วีล (ไทยแลนด) บจก.
ผลิต ประกอบ ซอมเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 166/4 หมู 2 ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +669-1837-9557

3114 เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผลิต ซอมแซมเครื่ องจักรเหล็กกลา 
Add. : 311 หมู 4 ถนนบานบึง-พนัสนิคม ตําบลหนองชาก 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-297-424-5

พี.เอส.พี.อุตสาหกรรมโลหะกิจ หจก. 
ผลิต, ดัดแปลง, ซอม อะไหลเครื่ องจักร
Add. : 69 หมู 2 ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +668-1811-5496

เอพี ยูไนเทค บจก.
ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซอมเครื่ องจักร
Add. : 151/342 หมู 7 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-388-822

เจพีเอ็มเอส บจก.
ผลิต และประกอบชิ้นสวนเครื่ องจักร
Add. : 555 หมู 7 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-066-452

โกลบอล อารเมอร (ประเทศไทย) 
ผลิตเครื่ องกันกระสุนเครื่ องจักร
Add. : 208/1 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-490-123

ถาวรอนันต เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องจักร เชื่ อมเหล็ก
Add. : 139 หมู 1 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-149-195

นําเขา และจัดจําหนาย

“ เครื4องรีดเกลียว”

บริษัท ซินไทยอินดัสเตรียล จํากัด

ขอมูลติดตอ
 1715 หมู 4 ถนนเทพารกัษ ตาํบลเทพารกัษ อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ  

 จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 +662-755-6338-9

 info@hsinthai.com

 www.hsinthai.brandexdirectory.com
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ไทย ทสึซูกิ บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องจักรที่ใชกอสราง
Add. : 700/603 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.7 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-047-071

ซื่ อหยานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)
ผลิตช้ินสวน ขึ้นรูปโลหะ เครื่ องจักร 
Add. : 148/8 หมู 4 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี20150
Tel. : +66-38-482-590

ซิตี้ พีแอลเอ (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนพลาสติกสําหรับเครื่ องจักร
Add. : ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-006-268

ซากุระ ออโตพารทส (ประเทศไทย) 
ผลิตช้ินสวน อุปกรณของเครื่ องจักรกล
Add. : 41/4 หมู 8 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-1621-9729

ซื่ อฟาอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
ผลิตแบบปมกระแทกชิ้นสวนเครื่ องจักร
Add. : 600/46 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel. : +66+38-482-590-1

เบเคอร ฮิวชส แมนูแฟคเจอร่ิง
ผลิตช้ินสวน และอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 46/2 หมู 2 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-056-475-9

นิชิอิ ไฟน เพรส (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตช้ินสวนอะไหลแมพิมพเครื่ องจักร 
Add. : 700/647 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู 1 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-447-147-8

ซัง มูน ดัง บจก.
ผลิตอะไหลเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 899 หมู 10 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +662-706-0163

ยานากิซาวะ พรีซิช่ัน(ไทยแลนด)
ผลิตช้ินสวนเครื่ องจักรกล
Add. : 150/71 หมู 9 ถนนสายหนองคอ-แหลมฉบัง 
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-347-306-8

ฟซา ไทย เทคโน บจก.
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 700/651 หมู 3 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-447-128

มัลติแบกซ บจก. (มหาชน)
ผลิต ประกอบเครื่ องจักรทําพลาสติก
Add. : 211/8 หมู 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-491-725-107

เกียนล็อค (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตเครื่ องจักร อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 262/10 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-337-207

เจน ฟา อินดัสเทรียล บจก.
ผลิตเครื่ องจักรสําหรับงานอุตสาหกรรม 
Add. : 47/4 หมู 2 ถนนชลบุรี-บานบึง 
ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-379-556-9

อุชิดะ-ซาโต เทค (ประเทศไทย) 
ติดต้ังซอมแซมบํารุงเครื่ องจักร
Add. : 789/136 นิคมอุตสาหกรรมปนทองเฟส 10 ยูนิต B3
ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-348-410

ไทเกอร คาวาชิมะ (ประเทศไทย) 
ผลิตสายพานเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 789/60 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-348-378-9

โพวา โคบาชิ (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตผาไมทอใชเปนสายพานเครื่ องจักร
Add. : 789/127 ม.1 ถ.สายหนองคอ-แหลมฉบัง 
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-348-283-4

ออโต ซีเอส เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผลิตเครื่ องจักรจับยึด (JIG)
Add. : 700/95 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-214-036-40

แด-เอ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย)
ผลิตแผงวงจรเครื่ องจักรซักผา
Add. : 199/10 หมู 3 ถนนพานทอง-บานบึง 
ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-446+516-18

หยง เหวย ไบโอแมส เอ็นเนอจ้ี 
ผลิตโซใชสําหรับเครื่ องจักร
Add. : 198 หมู 3 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +668-1422-8278

สหกลกลึง
กลึง เชื่ อม ไส ซอมสรางเครื่ องจักร
Add. : 73/100 หมู 7 ถนนเศรษฐกิจ (ชลบุรี -บานบึง) 
ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-476-392

ไทย หยวน แมชชิน (ไทยแลนด) 
ผลิตแมพิมพเครื่ องจักร
Add. : 98 หมู 8 ตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร 
จังหวัดชลบุรี 20240
Tel. : +668-1943-5535

ออนเนอรอินเตอร เนช่ันแนล บจก.
ผลิตแมพิมพ และอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 102 หมู 9 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-29+662-38

ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคช่ัน อิควิปเมนท
ผลิต ซื้อ-ขาย ช้ินสวนเครื่ องจักรกล
Add. : 700/669 หมู 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-447-349-54

เอสที โนซากะ บจก.
ผลิต และจําหนายเครื่ องจักร
Add. : 700/813 หมู 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-447-363-5

สุวลี บจก.
ผลิตและซอมเครื่ องจักรกลกอสราง 
Add. : 76 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยกะป 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +66-38-275-334-8

ไอ เอช ไอ แมชชีน เท็ค เอเซีย 
ผลิต และซอมแซมเครื่ องจักร
Add. : 219/19 หมู 6 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-110-381-4

เอ็กซซิเทรา (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตและประกอบเครื่ องจักร
Add. : 51/3 หมู 5 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-938-474

เรดิคอน ทรานสมิชช่ัน ซิสเต็มส 
ผลิต และประกอบเครื่ องจักร
Add. : 700/403 หมู 6 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง-
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-459-044

จําหนาย
เครื4องจักรอัตโนมัติ l หุนยนตอุตสาหกรรม

บริษัท พี แอนด ที ออโตเมช่ัน ซิสเท็ม จํากัด

ขอมูลติดตอ
 40/1 หองB ม.12 ซ.หลวงแพง ต.ศรีษะจรเขนอย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

 +662-044-3799

 ptautomationsytem@gmail.com

 www.ptautomationsytem.brandexdirectory.com

เครื่องจักรเครื่องจักรกล
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301SPECIFICATION 301SPECIFICATION

CONTACT US : +662 384 7345-6SPEC I F I CAT ION

Specifications
1M63BG x 3000

 - Maximum Length Of Workpiece, MM. 3000

 - Maximum Diameter of Workpiece Swing Over Bed, MM. 880

 - Maximum Diameter of Workpiece Swing Over Carriage, MM. 600

 - Maximum Diameter of Workpiece Swing Over Gap, MM. 1,150

 - The  Length of Gap, MM. 450

580

1H65 x 3000
 - Maximum Length Of Workpiece, MM. 3000

 - Maximum Diameter of Workpiece Swing Over Bed, MM. 1000

 - Maximum Diameter of Workpiece Swing Over Carriage, MM. 650

 - Diameter of Spindle Bore, MM. 128

770

 

Specifications
Model 7216G-21

Table effective  surface size, mm.
width 1600
length 6000
Column-to-column distance, mm. 2100
Maximum table surface-to-crossrail distance, mm. 1480
Maximum permissible workpiece mass, kg. 13500

Specifications

 

Poreba Lathe Machine 
From Poland

Specifications

GF - 3501
Table working surface dimensions, MM. 500 x 1700
 - Longitudinal 1250
 - Cross 600

560
500

Specifications

Oil Country Lathe
Extar Big Spindle Bore 320 mm.

TPL - 90/4M
- Maximum Length Of Workpiece, MM. 4,500

- Maximum Diameter of Workpiece Swing Over Gap bed, MM. 1,230

- Maximum Diameter of Workpiece Swing Over Bed, MM.

- Maximum Diameter of Workpiece Swing OverCarriage, MM. 660

- Diameter of Spindle Bore, MM. 320

- Bed width, MM. 585

Basic Data

1250 mm.
160 mm.

Maximum Module Of Cut Gearwheels 12 mm.
The Diameter of The Table Surface 1000 mm.      
Nominal Diameter of Installed Gear Shaper Cutter 200 mm.
Spindle Nose Morse 5
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เจเอ็นที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส
กลึง เชื่ อม และผลิตอะไหลเครื่ องจักร
Add. : 31/10 หมู 9 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-768-944-5

ศรจินดา สหกิจ บจก.
รับสรางเครื่ องจักรดวยวิธีกลึง 
Add. : 200/2 หมู 2 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-743-911-12

เซ็นทรัล สปริง บจก.
ผลิตสปริง และชิ้นสวนอะไหลเครื่ องจักร
Add. : 45 หมู 9 ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-206-123

ยู.อาร.ดี.ไอรอน กรุป บจก.
ซอมเครื่ องผสมคอนกรีต เครื่ องจักร
Add. : 17/20 หมู 6 ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : +669-4254-6541

อาร 1-2 ไทย เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
รับติดต้ังเครื่ องจักร
Add. : 2/29 หมู 4 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-1700-8987

เอ็มพาวเวอร เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
รับกลึง เชื่ อมอุปกรณเครื่ องจักร
Add. :  หมู 3 ตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 10240
Tel. : +662-372-7024

สยาม ซัน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ประกอบ และซอมแซมเครื่ องจักร
Add. : 789/180 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง หมู 1 
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-190-125

โชคชัยการชาง ชลบุรี 
สรางช้ินสวนเครื่ องกล เครื่ องจักร 
Add. : 1/112 ม.2 ซ.9 ถ.ชลบุรี-บานบึง ต.บานสวน 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel. : +661-655-9052

เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ คาสต้ิง บจก.
หลอมหลอเหล็ก ทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 623 หมู 2 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-110-361-3

อมตะคาสต้ิง (ไทยแลนด) บจก.
หลอมเหล็กเพื่ อทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 80/11 หมู 9 ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-156-631-2

ชิกะ ออโตเมช่ัน (ไทยแลนด) บจก.
ออกแบบ ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 789/29 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง หมู 1 
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-348-201-2

แสงทรัพย คาสต้ิง หจก. 
ทําเครื่ องจักรสําหรับใชในการเลี้ยงสัตว
Add. : 78/2 หมู 6 ถนนสายออมเมือง 
ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-282-403

เพื่ อนพลังงาน หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 47/26 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-408-210 

หัวเหรียญอินเตอรแพ็ค จํากัด 
เครื่ องจักรบรรจุ 
Add. : 234 หมู 2 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 50180
Tel. : 0-5312-0222

โรงงานถวายคารไบด วูดแมชชีน 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 142 หมู 9 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-368-070

นิวล็อง (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่ องจักรบรรจุ 
Add. : 37 ถนนวงแหวนสายกลาง ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-122-801-2

เชียงใหมโกลเดนแพ็ค 
เครื่ องจักรบรรจุ 
Add. : 158/48 หมู 1 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-823-934

โพลี่ดีอินสทรูเมนท (ประเทศไทย) จํากัด
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 100/5 ถนนราษฏรสามัคคี ตําบลหนองหอย 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-802-946

เอกซซิม ซัพพลาย กรุป หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 389/3 หมู 1 ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-424-165

เทคโนโลยี อินโนเวช่ัน ซิสเต็มส จํากัด
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 109 หมู 16 ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-041-358-9

เวียงปาเปา วิศวกรรม หจก. 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามสั่ง 
Add. : 69 หมู 3 ถนนเชียงใหม-เชียงราย ตําบลสันสลี 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57170
Tel. : +66-53-648-648

ราน แมคําเกษตรยนต 
เครื่ องจักรกลการเกษตร 
Add. : 21 หมู 3 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลยางเนิ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-321-207

ปมลมเชียงใหม จํากัด 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 3/2 ตําบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
50360
Tel. : +66-53-363-757-8

โกลเดนทรีไซคเคิล จํากัด 
เครื่ องจักร และอุปกรณรีไซเคิล 
Add. : 356 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลอุโมงค 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51150
Tel. : +66-53-559-439-40

ไทย แมคคาทรอนิคส เซ็นเตอร หจก.
บริการติดตั้ง และโยกยายเครื่ องจักรกล 
Add. : 157/1 ม.3 ซ.5 ถ.ศรีบุญเรือง ต.ไชยสถาน 
อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140
Tel. : 0-5342-3834

ลีดเวย เฮฟว่ี แมชชีนเนอรร่ี จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 102/3 หมู 6 ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50210
Tel. : +66-53-492-721-3

นอรทเทิรน สเกล เซลล แอนด เซอรวิส
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 27/6 หมู 2 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลอุโมงค 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51150
Tel. : +668-6654-9228

เจริญสถิตยกลการ  
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามสั่ง 
Add. : 190/6 หมู 7 ถนนเชียงใหม-หางดง ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +668-1952-3299

จัดจําหนาย เครื4องจักรอุตสาหกรรม
เครื4องซีเอ็นซี แมพิมพ

บริษัท สแตนดารด แมชชีนทูลส จํากัด

ขอมูลติดตอ
 58/4 หมู 4 ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

 +662-012-1553

 stdmachinetools@gmail.com

 www.standardmachinetools.brandexdirectory.com

Machinery and Machine
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เครื่องจักรเครื่องจักรกล

เจริญทรัพยกมล หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 24 หมู 5 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel. : +669-3143-6688

ดีเคเอสเมททัล โปรดักท หจก. 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 227/527 หมู 3 ถนนเชียงใหม-หางดง ตําบลสัน-
ผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
Tel. : +66-53-448-032

ไฮโปรแมชชีนเนอร่ี จํากัด 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 340 หมู 10 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลอุโมงค 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51150
Tel. : +66-53-562-601-2

อริยะอีควิปเมนท จํากัด 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 223 หมู 2 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลหนองผึ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
Tel. : +66-53-423-779

ราน เชียงใหมซีล 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 165/32 ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลทาศาลา 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-116-094

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 246 หมู 1 ถนนลําปาง-เชียงใหม ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100
Tel. : +66-54-324-336-7

โอ เอส โซลูช่ัน จํากัด 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 45/2 ถนนสิงหราช ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200
Tel. : +66-53-217-688

ผลิตภัณฑไมไผไทย 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 14/9 ซ.2 ก ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 50100
Tel. : +66-53-282-299

เค.ที.เอ็ม.สตีล บจก.
ทําชิ้นสวน และเครื่ องจักรกลเกษตร
Add. : 375/3 ม.8 ต.บานโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา 
จั.นครราชสีมา 30310
Tel. : +66-44-415-500-8

ตี๋การชาง หจก. 
รับติดต้ังเครื่ องจักร กลึง เชื่ อมโลหะ
Add. : 343 ม.1 ถ.นิคมลําตะคอง ต.หนองสาหราย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-312-040

อิสานการหลอ หจก. 
เชื่ อมโลหะ ผลิตอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 521 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-241-546

พีซิเอส-นิชชิน บจก.
ผลิตเครื่ องจักร อุปกรณงานไม โลหะ
Add. : 273 หมู 2 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. : +66-44-291-350

ปากชอง-ธีระบริการ บจก.
ซอม-สรางเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +668-9845-9474

ปากชองพัฒนกิจโลหะ
ซอมเครื่ องจักร และเครื่ องยนต
Add. : 353/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-311-186 

วิชชุเจริญ
ผลิตเครื่ องจักรสําหรับใชในกสิกรรม
Add. : 725, 727, 729 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-311-982

อโศกสเปเชียลแมชชีน บจก.
ซอม-สรางเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 301 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30320
Tel. : +66-44-361-609

ศักด์ิการชาง
ซอมอุปกรณของเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 527, 528 หมู 11 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30320
Tel. : +66-44-361-761

อูวีระยนต
ซอมอุปกรณเครื่ องจักรเพื่ อการกสิกรรม
Add. : 180 ม.7 ซ.บานทุงจาบ ถ.ปกธงชัย-กบินทรบุรี 
ต.นกออก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
Tel. : +66-44-441-424

กิจถาวรการชาง
ซอมอุปกรณเครื่ องจักรในการกสิกรรม
Add. : ม.2 ซ.บานดานขุนทด ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ 
ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
Tel. : +66-44-389-166

อูเล็งเจริญยนต
ซอมอุปกรณเครื่ องจักรการกสิกรรม
Add. : 239 หมู 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลไทยเจริญ 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
Tel. : +668-1390-1904

แพนซิลค บจก.
ตีเกลียวเสนไหมดวยเครื่ องจักร
Add. : 106 หมู 11 ถนนสืบศิริ ตําบลเมืองปก 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel. : +66-44-441-153

โคราชเอสดับบลิวกรุพ บจก.
ทํา-ซอมเครื่ องมือ เครื่ องจักร
Add. : 267 ม.2 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมือง-
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-245-071

ก. สหกิจ
ประกอบ ซอมแซมเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 63/3 หมู 6 ซอยบานหนองจิก ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel. : +668-1069-0349

ผลิตโชควิศวกรรม บจก.
ผลิต ซอมเครื่ องจักรโรงงานหมอแปลงไฟ
Add. : 121/1 หมู 11 ตําบลงิ้ว อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel. : +668-1265-0363

อูสองพ่ีนองรวมชาง
ประกอบ ซอมแซมเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 45 ม.20 ถ.ชัยบาดาล-ดานขุนทด ต.หวยบง 
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
Tel. : +669-0820-5575

คอนโด ไกรนดิ้ง แมชชีน บจก.
ผลิต ประกอบเครื่ องจักและอุปกรณ
Add. : 999/16 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
Tel. : +66-44-009-596-7

โคราชพรีซิช่ันแอนดคอนสตรัคช่ัน
ผลิตช้ินสวน อุปกรณ อะไหลเครื่ องจักร
Add. : 583 หมู 2 ซอยรวมพัฒนา2 ตําบลสุรนารี 
อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-211-578

รักชัยธรรมกิจ บจก.
ผลิตช้ินสวนยานพาหนะ เครื่ องจักร 
Add. : 982 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง-
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-262-144

[รับซอมเครื4องจักรกล]
ดวยประสบการณกวา 20 ป

บริษัท เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ จํากัด

ขอมูลติดตอ
 104/21 ม.12 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี 

 จ.สมุทรปราการ 10540

 +662-174-6408, +662-174-6409

 chuan_1971@hotmail.com

 www.stcmatal.brandexdirectory.com
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เอส.ดับบลิว แอนด ซันส บจก.
ผลิตช้ินสวนสําหรับเครื่ องจักรกล
Add. : 222-223 หมู 6 ถนนมิตรภาพ ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. : +66-44-395-222-31

ปากชอง-ธีระบริการ หจก.
ผลิต-ซอมเครื่ องจักรที่ใชในการเกษตร
Add. : 885 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-311-226

อู ก.การชาง
ผลิต ประกอบ เครื่ องจักร รถกสิกรรม
Add. : 320 หมู 1 ถนนทางหลวงสาย 226 
ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel. : +668-4496-1976

ไอคอน-เอ็นจิเนียล่ิง โซลูช่ัน บจก.
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
Add. : 799 ม.3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +668-1789-0107

โคราช พี.เอส.เวอรค บจก.
ผลิตหรือซอมแซมเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 321 ม.1 ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-245-686

อูธนาทรัพย (ชางจันทร)
ผลิตอุปกรณเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 131 ม.19 ถ.นิคมลําตะคอง ต.หนองสาหราย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : +66-44-313-512

ศักดิ์พัฒนาการเกษตร
รับจางซอมเครื่ องจักรกลทางการเกษตร
Add. : 244 หมู 2 ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel. : +66-44-491-523

โรงเลื่ อยจักรสูงเนิน หจก. 
เครื่ องจักรเลื่ อยไม
Add. : 655 หมู 1 ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา30170
Tel. : +66-44-419-338-9

ไทยซิลคโปรดัคส บจก.
เครื่ องจักรสาวไหม ควบ ตีเกลียวไหม
Add. : 74 หมู 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. : +66-44-244-253

อินเตอรเฟส ซิสเทค บจก.
กลึง เจาะ ทําสวนประกอบเครื่ องจักร
Add. : 75/5 หมู 11 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-0817

เอ.อี.เอส. เทคโนโลย่ี บจก.
กลึง เชื่ อมโลหะ ช้ินสวนของเครื่ องจักร
Add. : 15/30 หมู 1 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-6883-1161

เค.แอล.ดี.เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ทําชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 25/7 หมู 12 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-152-7243

เค.เอส.มาสเตอร บจก.
ทําหรือซอมชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 100/8 หมู 1 ถนนปทุมธานี-สามโคก 
ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-977-2196-8

เอ็ม.ที.โพรดักส แอนด เซอรวิส บจก.
เชื่ อมโลหะ ผลิตช้ินสวน เครื่ องจักร
Add. : หมู 1 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-522-0694

อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต บจก.
ซอมยานที่ขับเคลื่ อนดวยเครื่ องยนต
Add. : 13/4 หมู 12 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-319-1031

ไทยบอนดอุตสาหกรรม บจก.
ทําแผนใยขัดถู แผนใยฟลเตอร
Add. : 101/047/12 ม.20 ซ.นวนคร 12 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-1235

นํ่าเฮงคอนสตร๊ัคช่ัน อีควิปเมนท
ทําแมพิมพโลหะ อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 59 หมู 1 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตําบลคูขวาง 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-599-1586-90

เอสเอ็มพี สยาม บจก.
ทําลังจากเหล็กและไม บรรจุเครื่ องจักร
Add. : 67/2 หมู 12 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-2814

เจเอ็กซ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ทําสวนประกอบ อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 117/95-96 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-1374-6265

พรพัฒนกลการ
ทําอุปกรณหรือสวนประกอบเครื่ องจักร
Add. : 247/5-6 หมู 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลประชาธิปตย
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-523-7761

คาเนโกะ เคมิคัล (ไทยแลนด) บจก.
ทําความสะอาดเครื่ องจักร
Add. : 75/85 หมู 11 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-1890

ดับบลิว เอส การชาง บจก.
ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซมเครื่ องจักร
Add. : 41 หมู 1 ตําบลบึงชําออ อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +668-1928-5433

ที เอฟ ที เอเซีย บจก.
ประกอบเครื่ องจักรอุตสาหกรรม ซัก รีด
Add. : 72/16 หมู 2 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-581-3327

เทคซ่ีแมคคาทรอนิกสแอนดซัพพลาย 
ประกอบเครื่ องจักรทุกชนิด
Add. : 41/15 หมู 3 ซอยตะวันออก15 ถนนเลียบคลองสี่
ตําบลคลองส่ี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-6607-7787

ชิคุโฮะแมชชินเนอร่ี บจก.
ประกอบเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางรถ
Add. : 42/20 ม.5 ซ.โครงการเจนเซนคลอง 8 
ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel. : +662-199-2575

โรงเลื่ อยจักรอารียพัฒนา บจก.
แปรรูป ไส และอบไม โดยใชเครื่ องจักร
Add. : 92 หมู 4 ถนนสุขาภิบาล ตําบลบานฉาง 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-581-1397

วนชัย วีเนียร แอนดพ พลายวูด
แปรรูปไม โดยใชเครื่ องจักรแปรรูป
Add. : 89 หมู 4 ตําบลบานฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-581-1414

ปทุมธานี คอนกรีต บจก.
ผลิต ซอม เครื่ องจักรการผลิตคอนกรีต
Add. : 112/9 หมู 2 ถนนปทุมธานี สายใน ตําบลบางขะแยง
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-581-6112-5

ผูนําดาน “ออกแบบเครื4องจักร”
ดวยประสบการณกวา 20 ป

บริษัท พาวเวอร ซิสเท็ม แมชชีนเนอร่ี จํากัด

ขอมูลติดตอ
 100/43 หมู1 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

 +662-977-3352-4

 prayuthpsm@gmail.com

 www.psm.brandexdirectory.com

Machinery and Machine
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เครื่องจักรเครื่องจักรกล

ซีจี เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ผลิต ซอม เครื่ องจักรในโรงงาน
Add. : หมู 6 ซอยตนสน ถนนปทุมทอง-พหลโยธิน 
ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +668-1932-1509

พีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนดคอนซัลแตนท
ผลิตเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
Add. : 26/4 หมู 3 ถนนลําลุกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-994-5410-4

โดฟ อิควิปเมนท แอนด แมชชีนเนอร่ี
ผลิตเครื่ องจักรสําหรับทําเหมืองแร 
Add. : 75/105 หมู 11 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-1620

สแตนดารด เอลิเวเตอร บจก.
ผลิตช้ินสวน อุปกรณ เครื่ องจักรลิฟท
Add. : 1131 หมู 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-1542-3

แอ็ควานซ ทูลเทคโนโลยี บจก.
ผลิต ซอมชิ้นสวนเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 1045 ม.13 ถ.พหลโยธิน กม.45 ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-2018

ซี.พี.เอส.ดีเวลลอปเมนทเอ็นจิเนียร่ิง
ผลิต และซอมแซมเครื่ องจักร
Add. : 20/3 หมู 2 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-979-1669

ซี.พี.เอส.ดีเวลลอปเมนทเอ็นจิเนียร่ิง
ผลิตและซอมแซมเครื่ องอบเมล็ดพืช
Add. : 39/6 หมู 4 ถนนปทุมธานี-เสนา ตําบลทายเกาะ 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-978-8630

นําเจริญแทรคเตอรการชาง หจก. 
ผลิต และซอมชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร 
Add. : 733/419-420 หมู 8 ถนนวิภาวดีรังสิต 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-531-6990

อาทิตยเวนติเลเตอร หจก. 
ผลิต และซอมอุปกรณช้ินสวนเครื่ องจักร
Add. : 9/18 หมู 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-577-1064

ยูเอสอี. โฟล-ไลน บจก.
ผลิต และประกอบเครื่ องสงกําลังกล
Add. : 101/18 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-909-0255-65

ดี.เอส.เค.พารท แมนูแฟคเจอร่ิง
ผลิตสวนประกอบ อุปกรณเครื่ องจักร 
Add. : 40 หมู 10 ถนนเลียบคลอง 12 ตําบลบึงคอไห 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-905-0007-8

ซีแวกซ (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตอุปกรณของเครื่ องจักร
Add. : 83/45 หมู 19 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-3216-17

ยงยศวิศวกรรม หจก. 
ผลิตอุปกรณเครื่ องจักร ซอมเครื่ องจักร
Add. : 92 หมู 7 ตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-987-7446

นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนเครื่ องจักร 
Add. : 60/64 หมู 19 ถนนนวนคร 2 ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-0968-70

คิตะมูระ เพนทติ้ง (ประเทศไทย) บจก.
ทาสี พนสี สวนประกอบเครื่ องจักร
Add. : 60/114 หมู 19 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-909-6212-5

พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ออกแบบ ผลิตเครื่ องจักรอัด-รีดตะกอน
Add. : 50/5 หมู 7 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-546-1589

ศศิทิพย บจก.
ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซอมเครื่ องจักร
Add. : 112/9 หมู 5 ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-979-6001-2

ทีทีซี ซิสเท็ม บจก.
ผลิต ประกอบเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 28/14 หมู 4 ตําบลทายเกาะ อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-978-8977-9

เคียวโด ได-เวอรคส (ประเทศไทย) 
ผลิต ดัดแปลง ซอมแซมเครื่ องจักรกล
Add. : 60/3 ม.19 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร 2 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-0942-6

ซินโกเทคโนโลยี บจก.
ผลิตเครื่ องจักร เครื่ องเปาขวดพลาสติก 
Add. : 76 หมู 3 ถนนเลียบคลอง8 ตําบลบึงบอน 
อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี 12170
Tel. : +662-577-1440

ชัยสกรีน แมชชีนเนอร่ี บจก.
ผลิตเครื่ องจักร อุปกรณชวยพิมพสกรีน
Add. : 26/16 หมู 3 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-533-2530-34

ดูบุยท ฟารอีสท บจก.
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมการพิมพ
Add. : 11/34 หมู 6 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-524-0929

เบทซึคาวา (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนโลหะ ช้ินสวนเครื่ องจักรกล
Add. : 60/115 หมู 19 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-3680

มากุสุ บจก.
ผลิตช้ินสวนอุปกรณสําหรับเครื่ องจักร 
Add. : 25/8 หมู 12 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-152-7244-6

อารค คอรปอเรช่ัน (ประเทศไทย) 
ผลิตแบบจําลองชิ้นสวนรถยนต เครื่ องจักร
Add. : 147/1 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี- 
ติวานนท ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Tel. : +662-963-7400

เพชรสมบัติ ฟูด เทคโนโลยี บจก.
ผลิต ซอมแซมเครื่ องจักรแปรรูปอาหาร
Add. : 114 หมู 7 ตําบลบางเดื่ อ อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +668-1733-7443

นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) 
ผลิตปะเก็นเครื่ องจักร เครื่ องยนต
Add. : 102/10 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-520-3626-9

มูซาชิออโตพารท บจก.
ผลิตเฟอง เพลา ประกอบชุดสงกําลัง
Add. : 60/27 ม.19 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-1753

ผลิต และจําหนาย น้ํามันเครื4องยนต
น้ํามันหลอลื4น, จาระบี

บริษัท แลนเดอร ลูบริเทค จํากัด

ขอมูลติดตอ
 33/3 ม.4 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110

 +66-34-474-428, +668-5100-3841

 landerlubritech@gmail.com

 www.landerlube.brandexdirectory.com
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ธรรศภณโลหะกิจ บจก.
ออกแบบ และผลิตช้ินสวนเครื่ องจักร
Add. : 55/15 หมู 4 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-159-9734

ซี.เอช.วิศวกรรม แอนด เซอรวิส 
ซอม สรางอุปกรณ เครื่ องจักรจากโลหะ 
Add. : 8 ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
90250
Tel. : +668-1969-3609

เวทเธอรฟอรด เคเอสพี บจก.
ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่ องจักร
Add. : 239/2+662-3 หมู 1 ตําบลสทิงหมอ 
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
Tel. : +66-74-331-611

อัล-รอยยาน เทรดด้ิง บจก.
ซื้อ-ขายเครื่ องจักรกล
Add. : 46/5 หมู 4 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90320
Tel. : +66-74-557-114

อินโนลาเท็กซ (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตเครื่ องจักรทําอุปกรณจากยาง
Add. : อี1-6 หมู 4 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-206-111

ทรอปคอลแคนน่ิง บจก. มหาชน
ซอมเครื่ องจักร
Add. : 80 หมู 8 ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-273-600

ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป บจก. 
ขจัดสารปรอทที่ปนเปอนในเครื่ องจักร
Add. : 31/9 หมู 4 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-206-048-9

สยามยูเน่ียนกลกิจ (1993) บจก.
กลึง ไส เจียร ซอมอุปกรณเครื่ องจักร 
Add. : 41/8 ม.19 ซ.ธนสิทธ์ิ ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-1882-3

ชิซุ อิเทคทริค (ประเทศไทย) บจก.
กลึง กัด ซอมอุปกรณอุตสาหกรรม
Add. : 55/50 หมู 15 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-185-5321

เซ็นเตอร ทูลล่ิง
เชื่ อม ตัดโลหะ ทําชิ้นสวนเครื่ องจักร
Add. : 1584/245 ม.1 ซ.ศรีสุประกิจ ถ.สุขุมวิท
ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-0538

ไทยเมทัลพารเทส
กลึง เชื่ อม ปมโลหะทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 1786/2 หมู 6 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-385-1281

เค.เอ็น.พี. (1994) บจก.
กลึง เชื่ อม ปมโลหะทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 354 ม.2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-703-3261-3

แสงทองแมชชีนเนอร่ี
กลึง ไส กัดโลหะ ทําอะไหลเครื่ องจักร
Add. : 72/52 ม.9 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-5773

จ. จักรกล หจก. 
กลึง เชื่ อม กัดโลหะ ทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 109/113 ม.2 ถ.เทพารักษ กม.26 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-708-9138-9

สกุลรัตนเอนจิเนียร่ิง บจก.
กลึง เชื่ อม ตัดโลหะ ทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 120/312 ม.6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-750-7441

ออโธพีเซีย บจก.
กลึง ไส ปมโลหะ ทําชิ้นสวนเครื่ องจักร 
Add. : 33/12 หมู 10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-3308

จงไทยรุงเรือง บจก.
กลึงโลหะ และสรางเครื่ องจักร
Add. : 138/71 ม.8 ซ.สุขประชาการ 10 ถ.รางรถไฟเกา
ต.บางดวน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-756-4070

น. การชาง
กลึง เชื่ อมโลหะ ทําเครื่ องจักรกอสราง
Add. : 201/84 ม.8 ซ.ทรัพยบุญชัย ถ.แพรกษา
ต.ทายบาน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-387-0639

ตั้งแสงชัย หจก. 
กะเทาะเปลือกถั่วดวยเครื่ องจักร
Add. : 279 ม.16 ซ.วัดมหาวงษ ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0569

นิวตั้งค่ึงเฮง (2521) หจก. 
ชุบอุปกรณเครื่ องจักรดวยสังกะสี
Add. : 94/6 หมู 7 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-1833992

เมโทรแมชีนเนอร่ี บจก.
ซอมเครื่ องจักรกล เครื่ องกําเนิดไฟฟา
Add. : 69 หมู 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ตําบลบาง-
โฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-740-0881-4

ทองดี (1993) บจก.
ซอม ทําอุปกรณสําหรับเครื่ องจักรทั่วไป
Add. : 220 ม.3 ซ.สลักภัณฑ ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0495

อิโต อินเตอรเนช่ันแนล อินดัสเทรียล
ซอมแซม ดัดแปลง แกไขเครื่ องจักร
Add. : 123/14 ม.2 ซ.คิงคอง ถ.เทพารักษ 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-330-3667-8

ทูลล่ิง เอ็กแซ็กท บจก.
ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่ องมือกล
Add. : 261/15 ม. 2 ซ.สุธาวี ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-708-5721-3

เอสคิวซี เซอรวิส เซ็นเตอร บจก.
ซอมแซม และประกอบมอเตอรไฟฟา
Add. : 1763 ม.6 ซ.เพชรวิพูรย ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-710-489+662-

โคโรโคท เจแปน (ประเทศไทย)
ซอมแซมอุปกรณเครื่ องจักรอุตสาหกรรม 
Add. : 188/144 ซ.โครงการบางเพรียงพัฒนา ถ.ลาด-
หวาย ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-170-7543-5

เวิรทเกน (ประเทศไทย) บจก.
ซอมแซมเครื่ องจักรกลกอสรางถนน
Add. : หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม.24 ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-75+662-908

ไทยแลนดคิมกงเอ็นยีเนียร่ิง บจก.
ซอมแซม และทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 88/1 ม.11 ซ.ธนสิทธิ์ 3 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-1640

นําเขา และจัดจําหนาย รถขุดดิน l เจาะดิน
“ เครื4องจักรกลหนัก ”

บริษัท ก. จักรกลแมกลอง จํากัด

ขอมูลติดตอ
 8/4 หมู 10 ถนนพระราม2 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

 จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

 +668-1859-4225, +668-1453-2558

 newkor-alaiyont@hotmail.com

 www.korjakkonmaeklong.brandexdirectory.com

Machinery and Machine
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เครื่องจักรเครื่องจักรกล

ประเสริฐอะไลด บจก.
ซอมแซม และประกอบมอเตอร
Add. : 57/1 หมู 8 ถนนทางรถไฟเกา ตําบลสําโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-384-1754-5

โมเดอรน เทค โปรดักส บจก.
ดัดแปลง ซอมแซมเครื่ องจักร
Add. : 69/2 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-313-4021-2

ไทรเดน แพ็ค แอนด เอ็นจิเนียร่ิง
ทําการผลิตเครื่ องจักร บรรจุกลอง
Add. : 261/18-20 ม.2 ซ.สุธาวี ถ.ปานวิถี 
ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-708-3358

ไทรเดน แพ็ค แอนด เอ็นจิเนียร่ิง
ทําการผลิตเครื่ องจักร เพื่ อจําหนาย
Add. : 261/5-6 ม.2 ซ.สุธาวี ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-708-3358

ชัยมงคลอุตสาหกรรม บจก.
ทําเครื่ องใช เครื่ องเรือนดวยพลาสติก
Add. : 1468 หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-0310

เจ เค พรีซิช่ัน บจก.
ทําอุปกรณเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 115 หมู 2 ถนนบางพลี-ตําหรุ ตําบลแพรกษาใหม
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-173-9906-7

เต็มเจริญสุข สตีล ค็อปล่ิง บจก.
ทํานอต สกรู และอะไหลของเครื่ องจักร
Add. : 103 ม.7 ซ.จัดสรรการคลัง ถ.สุขสวัสด์ิ 
ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-5725

โพลีเมอร ฟอรม บจก.
ทําชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 261/48 ม.2 ซ.สุธาวีแฟคตอรี่ ถ.ปานวิถี 
ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-708-4849-50

บางพลีคอตตอนอินดัสตรี บจก.
ทําเครื่ องจักรสําลีอนามัย
Add. : 49 หมู 7 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-326-9551

สเปเชียล เทค ออโต รับเบอร บจก.
ทําผลิตภัณฑยาง เครื่ องจักรกล 
Add. : 888/204 ม.19 ซ.ยิ้งเจริญ ถ.บางพลี-ตําหรุ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-174-7282

ประหยัดการชา
ทําแมพิมพโลหะ อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 427 ม.1 ซ.ขจรวิทย ถ.เทพารักษ ต.แพรกษาใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-755-3111-2

ไทยโพลิเมอร ซัพพลาย บจก.
ทําแมพิมพ ช้ินสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 33/39 ม.10 ซ.มินิแฟคเตอรี ถ.เทพารักษ 
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-730-1240

อินเตอรทูล เทคโนโลยี บจก.
ทําแมพิมพโลหะ อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 907 หมู 15 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-313-1199

ดิจิตอล เอ็นจิเนียร่ิง เซอรวิส บจก.
ทําแมพิมพโลหะและอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 13/15 ม.9 ซ.สุขสวัสด์ิ 76 ถ.สุขสวัสด์ิ 
ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-817-7922

ก้ิมเฮงหลง (1996) บจก.
ทํา และซอมเครื่ องจักรอุปกรณโรงเลื่ อย 
Add. : 136 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-0149

เอ็ม ไอ ไฮเทค บจก.
ทําหนาแปลนเหล็ก เพลาเครื่ องจักร
Add. : 1918 ม.1 ซ.แยกมิตรอุดม 1ถ.รางรถไฟเกาสายใน
ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-399-1656

พี.เทค อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ทําอะไหลอุปกรณเครื่ องจักรตางๆ
Add. : 33/103 ม.10 ซ.โกดัง กม.16 ถ.เทพารักษ 
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-750-7317-9

บางจากฟนเฟอง บจก.
ทําอุปกรณเครื่ องจักร เชน ฟนเฟอง
Add. : 92/6-7 ม.10 ซ.วัดสวนสม ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-3680

โคมัตสุ อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) 
ติดต้ัง ซอมแซม ช้ินสวนเครื่ องจักร
Add. : 55/66 หมู 15 ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-182-5116

เดอะ สตาเลียน บจก.
ประกอบอุปกรณเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 199 หมู 8 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-701-4410-8

ไทยเอ็ม เซโร บจก.
ประกอบเครื่ องจักรแมพิมพ
Add. : 888/19 ม.9 ซ.รุงเจริญ ถ.เลียบคลองสงน้ํา-
สุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +668-6368-0571

โกชู โคซัน บจก.
ประกอบเครื่ องจักรทําน้ําใหบริสุทธิ์
Add. : 832 หมู 4 ซอย 13 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-3288

สิขร อี-บิสสิเนส บจก.
ประกอบเครื่ องจักรใชงานเกษตรกรรม
Add. : 502 หมู 8 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-388-0868-77

เมทเทคโน พาเนลล่ี (ไทยแลนด)
ประกอบตัวถังรถยนตบรรทุก
Add. : 25 ม.9 ซ.วัดมหาวงษ ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-384-9637

สิขร อี - บิสสิเนส บจก.
ประกอบเครื่ องจักรกลเกษตรกรรม
Add. : 500 หมู 8 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-388-0868-77

จงเจริญจักรกล (1991) บจก.
ผลิต ซอมแซมเครื่ องจักร อุปกรณ
Add. : 43/2 ม.9 ซ.สุขสวัสด์ิ 47 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-6119

โอเอชที เทคนิคัล เซอรวิส บจก.
ผลิต ซอม อุปกรณจับยึดเครื่ องจักรกล
Add. : 99/104 ม.20 ซ.บุญมีทรัพย ถ.บางพลี-ตําหรุ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-174-5153-7

รักษวิศวกรรม บจก.
ผลิต ประกอบ ซอม ติดตั้งเครื่ องจักร
Add. : 57/5 ม.1 ซ.ภานุวงศ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-757-8785-7

ซอม ติดตั้ง จําหนาย อะไหล

[ เครื4องจักร CNC ]

บริษัท โปร เทคนิกา จํากัด

ขอมูลติดตอ
 80/24 ซอยพระยาสุเรนทร15 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน 

 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

 +662-919-3958, +668-1929-2006

 pro-v2006@hotmail.com

 www.protechnica.brandexdirectory.com
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ไอดับเบิลยูเค (ประเทศไทย) บจก.
ผลิต ดัดแปลงและซอมแซมเครื่ องจักร
Add. : 888/45 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตําหรุ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-287-5440

ทาคาทซึ เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด) 
ผลิต ประกอบ ติดตั้งช้ินสวนเครื่ องจักร
Add. : 888/30 ม.9 ซ.รงเจริญ ถ.เลียบคลองสงน้ํา-
สุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-755-0330

มิกาวา แมชินเนอร่ี บจก.
ผลิต ติดต้ังเครื่ องจักรสายพานลําเลียง
Add. : 55/34 หมู 15 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-152-5343-6

เซเวน ซีส อินโนเวช่ัน บจก.
ผลิต หรือ รับผลิตช้ินสวนเครื่ องจักรกล 
Add. : 2/10 หมู 16 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-313-1870-1

เคแอนดเค อีโค-เอ็นไวรอนเมนท
ผลิตเครื่ องจักรทําความสะอาดชิ้นงาน 
Add. : 289/31 ม.13 ซ.25/1 ถ.กิ่งแกว 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-136-3963

นิสเซ็น โคกิ ไทย บจก.
ผลิตเครื่ องจักร เครื่ องจับยึด [Jige]
Add. : 261/50 หมู 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเพรียง 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-708-4640

ทีเคเอ บจก.
ผลิตเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
Add. : 445 หมู 17 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-705-8363

คลีนว่ี (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตเครื่ องจักรทําความสะอาดชิ้นสวน
Add. : 826/4 ม.4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท 
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-6845-8

อินเตอรเนช่ันแนลฟาวนดรีแมชชีนเนร่ี
ผลิตเครื่ องจักรที่ใชในโรงงานหลอเหล็ก
Add. : 888/8 ม.2 ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.แพรกษาใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-182-2171-3

สีลม แมชชีนเนอร่ี บจก.
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมอาหารสัตว 
Add. : 57/2 ม.1 ซ.สุขุมวิท 117 ต.บางเมืองใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-3829

พี.เอ็น.อุตสาหการ บจก.
ผลิตเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 128/176 ม.1 ซ.ไทยประกัน 1 ถ.เทพารักษ กม.
21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-315-4394

นิวเวิลดอินเตอรเนช่ันแนล หจก. 
ผลิตเครื่ องจักรสําหรับการปนทอ
Add. : 1077 ม.1 ซ.แสงฟา ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-323-9341

เอส.ซี.บอยเลอร หจก. 
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมปลาปน 
Add. : 166/13 หมู 9 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษาใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-332-4021

ฮอรคอส แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยานยนต
Add. : 99/99 ม.4 ซ.วัดบัวโรย ถ.บางเสาธง 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +66-38-134-303

ฟูจิตะ กิเคน ไทย บจก.
ผลิตช้ินสวน และอะไหลเครื่ องจักรทั่วไป
Add. : 188/89 ม.3 ซ.โครงการบางเพรียงพัฒนา 
ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-170-7561-3

ซัมมิท ไฮยา (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 178/1 ม.17 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-330-3491-3

ผูนําเขา และจําหนาย

“เครื4องจักรกลจากตางประเทศ”

บริษัท วองไววิทยอุตสาหกรรมจักรกล จํากัด

ขอมูลติดตอ
 190 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

 จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 +662-384-7345-6

 wong.wai.wit.2005@gmail.com

 www.wongwaiwit.brandexdirectory.com

ไทยพัฒนาเครื่ องยนต บจก.
ผลิตเครื่ องจักรกลเกี่ยวกับเกษตรกรรม
Add. : 199 หมู 8 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-388-0868

เฉิน อี้ (ประเทศไทย) บจก. 
ผลิตเครื่ องมือ แมพิมพ เครื่ องจักรกล
Add. : 278/33 ม.10 ซ.TIP 1 (บางพลีซิตี้) ถ.เทพารักษ 
กม.16 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-170-8888

วอลวิก อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องจักร เครื่ องยนต
Add. : 127 ม.2 ซ.สุขุมวิท107 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-749-8675

รีฟอรมโปรดักส บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องจักรกล
Add. : 150/51 ม.3 ถ.เทพารักษ กม.10 ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-385-5588

ทริปเปล เอ เมคคานิกส บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องจักรอุตสาหกรรมอาหาร
Add. : 899/52 ม.21 ถ.คลองอาเสี่ย ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-313-3457-9

ที-เจพีซี บจก.
ผลิตช้ินสวน และประกอบเครื่ องจักร
Add. : 55/29 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-182-5179

ชัยแสงอุตสาหกรรม หจก. 
ผลิตซอมแซม ดัดแปลงเครื่ องจักร
Add. : 1355-1356 ม.4 ซ.สุขาภิบาล12 ถ.เทพารักษ 
ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-1065

โฮป เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตตลับลูกปนโดยใชเครื่ องจักร
Add. : 950 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-6800-9

สยามโพลทริซิสเท็ม บจก.
ผลิต ซอมแซม เครื่ องจักรใชเลี้ยงสัตว
Add. : 14/18 ม.9 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงกลาง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +666-397-3907

ฟฟส เฟลทเชอร (ประเทศไทย) บจก.
ผลิต ซอมแซม เครื่ องจักรผลิตน้ําตาล 
Add. : 777/25 ม.9 ซ.โครงการทีไอพี 6 ถ.เลียบคลอง-
สุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-136-7320

สินธานีอุตสาหกรรม บจก.
ผลิตลวดเหล็ก ลวดเหล็กชุบสังกะสี
Add. : 21 ม.14 ซ.สุขาภิบาล 18 ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0840

ธารทิพยเอนจิเนียร่ิง บจก.
ผลิต และซอมเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 182 ม.1 ซ.วัดสวนสม ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-2377

Machinery and Machine
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เครื่องจักรเครื่องจักรกล

ซันไรส พรอพเพอรตี้ บจก.
ผลิต และซอมชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร 
Add. : 969 ม.5 ซ.สุนทรวสุ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา-
ใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-3184

แมทเทล กรุงเทพ บจก.
ผลิตเครื่ องจักรในการผลิตเครื่ องมือชาง
Add. : 683 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-0373

ชิน อี เมลทัล บจก.
ผลิตอะไหลเครื่ องจักรอิเล็กทรอนิกส
Add. : 663 หมู 4 ซอยอี 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-4167-8

เมอิจิรับเบอร แอนด เคมิเคิล บจก.
ผลิตอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 899/53 ม.21 ซ.จงศิริพารคแลนด ถ.คลองอาเส่ีย
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-313-346+662-

พี เอ็น เอส วิศวอุตสาหการ บจก.
กลึง ปมขึ้นรูป เชื่ อม ประกอบเครื่ องจักร
Add. : 109/24 ม.21 ซ.จงศิริ ถ.บางพลี-ตําหรุ 
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-730-4949

พี.เทค.เมทัลเวิรค บจก.
รับจางกลึง ทําอะไหลอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 33/97 หมู 10 ซอยโกดัง กม.16 ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-1144

บลู เมตัล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
รับซอม กลึง เชื่ อมชิ้นสวนเครื่ องจักร 
Add. : 33/104 หมู 10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-750-7001-3

ซี.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง ออโตพารท
รับจางทําชิ้นสวนหรืออุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 69/9 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-707-1834

ซี.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง ออโตพารท บจก.
ทํา ซอมชิ้นสวนหรืออุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 69/7 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-707-0747

ทริปเปล อินดัสตรี หจก. 
รับจางทําซอมแซม เครื่ องจักรทอผา
Add. : 50/9 ม.3 ซ.สุขสวัสด์ิ 70/13 ถ.สุขสวัสด์ิ 70 
ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-819-2037

ศิริพร เมคคานิค บจก.
รับทําหมอน้ํา และเครื่ องจักรกลโรงงาน
Add. : 253 ม.1 ถ.พุทธรักษา ต.ทายบาน อ.เมืองสมุทร-
ปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-702-7717

เมเท็คเอ็นเตอรไพรส บจก.
รับจางประกอบ ซอมเครื่ องจักรตาง ๆ 
Add. : 121/100-101 ม.11 ซ.ธนะสิทธิ์ ถ.เทพารักษ 
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-750-5938

เจ เอ็ม จี อินดัสเตรียล บจก.
รับจางผลิต แมพิมพ เครื่ องจักรกล 
Add. : 278/32 ม.10 ซ.TIP1 (บางพลีซิติี้) ถ.เทพารักษ 
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-382-5111

ช. มหาอาจ บจก.
ออกแบบ-ผลิต เครื่ องจักรผสมอาหาร
Add. : 302 หมู 10 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-757-6668

จงไทยรุงเรือง บจก.
กลึงโลหะ และสรางเครื่ องจักร
Add. : 138/71 ม.8 ซ.สุขประชาการ 10 ถ.รางรถไฟเกา
ต.บางดวน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-756-4070

น. การชาง
กลึง เชื่ อมโลหะ ทําเครื่ องจักรกอสราง
Add. : 201/84 ม.8 ซ.ทรัพยบุญชัย ถ.แพรกษา
ต.ทายบาน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-387-0639

ตั้งแสงชัย หจก. 
กะเทาะเปลือกถั่วดวยเครื่ องจักร
Add. : 279 ม.16 ซ.วัดมหาวงษ ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0569

นิวตั้งค่ึงเฮง (2521) หจก. 
ชุบอุปกรณเครื่ องจักรดวยสังกะสี
Add. : 94/6 หมู 7 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-1833992

เมโทรแมชีนเนอร่ี บจก.
ซอมเครื่ องจักรกล เครื่ องกําเนิดไฟฟา
Add. : 69 หมู 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ตําบลบาง-
โฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-740-0881-4

ทองดี (1993) บจก.
ซอม ทําอุปกรณสําหรับเครื่ องจักรทั่วไป
Add. : 220 ม.3 ซ.สลักภัณฑ ถ.ปูเจาสมิงพราย 
ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0495

อิโต อินเตอรเนช่ันแนล อินดัสเทรียล
ซอมแซม ดัดแปลง แกไขเครื่ องจักร
Add. : 123/14 ม.2 ซ.คิงคอง ถ.เทพารักษ 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-330-3667-8

ทูลล่ิง เอ็กแซ็กท บจก.
ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่ องมือกล
Add. : 261/15 ม. 2 ซ.สุธาวี ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-708-5721-3

เอสคิวซี เซอรวิส เซ็นเตอร บจก.
ซอมแซม และประกอบมอเตอรไฟฟา
Add. : 1763 ม.6 ซ.เพชรวิพูรย ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-710-489+662-

โคโรโคท เจแปน (ประเทศไทย)
ซอมแซมอุปกรณเครื่ องจักรอุตสาหกรรม 
Add. : 188/144 ซ.โครงการบางเพรียงพัฒนา ถ.ลาด-
หวาย ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-170-7543-5

เวิรทเกน (ประเทศไทย) บจก.
ซอมแซมเครื่ องจักรกลกอสรางถนน
Add. : หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม.24 ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-75+662-908

ไทยแลนดคิมกงเอ็นยีเนียร่ิง บจก.
ซอมแซม และทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 88/1 ม.11 ซ.ธนสิทธิ์ 3 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-1640

อิโซเบะ (ไทยแลนด) บจก.
ออกแบบ ผลิตเครื่ องจักรผลิตยางรถ
Add. : 88/49,51 หมู 4 ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-130-6720

อิโต (ประเทศไทย) บจก.
ทําอุปกรณเครื่ องปนดาย เครื่ องทอผา
Add. : 490 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-0599

บริการซอม l ติดตั้ง l ขนยาย งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน

[ เครื4องจักรอุตสาหกรรม ]

บริษัท วีทีอี จํากัด

ขอมูลติดตอ
 99/113 ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 +662-312-7790

 sorawit.vtm@gmail.com

 www.vte.brandexdirectory.com
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เอส วี แมชีนเนอร่ี หจก. 
เครื่ องจักร และอุปกรณผลิตพลาสติก 
Add. : 2/3 หมู 3 ถนนสวนหลวง 1 ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-810-1830-3 

ชูชีพ แมชชีน 
เครื่ องจักรกล 
Add. : 9/10 หมู 1 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-455

พีโอโอเอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
เครื่ องจักรบรรจุ 
Add. : 189/639 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-872-264 

ฮอรน เวลล อุลทราโซนิค จํากัด 
เครื่ องจักร และอุปกรณผลิตพลาสติก 
Add. : 52/17 ม.3 ถ.เทพกาญจนา ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-863-4

ศักดาการชาง 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 80/198 หมู 6 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-3848-4095

เจิมเจริญการไฟฟา หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 90/129 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.คลองมะเดื่ อ
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-81+662-868

ชูชีพ แมชชีน 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 9/10 หมู 1 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-455

จ. ศิลป เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 88 หมู 4 ตําบลคลองตัน อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร 74120
Tel. : +668-1926-3370

ฟาสเทคโนโลยี ซัพพอรท หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 189/272 หมู 5 ตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : 0-3445-8184

คารไบด สกรู 
เครื่ องจักรและอุปกรณผลิตพลาสติก 
Add. : 58/1-3 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-4336

พลาสแมค เทรดด้ิง จํากัด 
เครื่ องจักร และอุปกรณผลิตพลาสติก 
Add. : 35/99 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-823-763-4

มหาชัยเอกศิริออยล หจก. 
เครื่ องจักรและอุปกรณรีไซเคิล 
Add. : 25/4 ม.3 ซ.ทวีสุข ถ.เลียบคลองสี่วา ต.นาดี 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-704

นิปปอน เอเพ็ก (ไทยแลนด) จํากัด 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 50/47 หมู 5 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-867-501

ยูนิคอปเปอรเทรด หจก. 
เครื่ องจักร และอุปกรณรีไซเคิล 
Add. : 20/172 หมู 6 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-833-836

วังแดงเอ็กซเพรส จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 124/2 ม.11 ซ.85 ถ.เพชรเกษม 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. :+662-813-8338

เจเอส เครื่ องจักรออโต จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 38/95 หมู 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลทาทราย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-826-786

เอ็ม เอ็น ที ฟูดแมชชีน 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 140/45-6 หมู 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลอง-
มะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-448-189

ถัง-มาสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 5/36 หมู 2 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-476-188

ยง ฟง แมชชินเนอร่ี จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 38/5 หมู 1 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-716-7

ไทย เอ็มไพร แพ็ค จํากัด 
วัสดุสําหรับบรรจุหีบหอเครื่ องจักรกล 
Add. : 10/349 ม.7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. :+66-34-446-876

ส. อัทธิตา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามสั่ง 
Add. : 110/7 ม.5 ซ.คลองมะเดื่ อ 13 ถ.เศรษฐกิจ 
ต.คลองมะเดื่ อ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-878-308-9

จีเอ็มซี เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จํากัด
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 146/255 ม.6 ต.คลองมะเดื่ อ อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +668-0225-1414

ค็อปโก (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 9/2 หมู 2 ตําบลทาเสา อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-460-917-8

ยูฟอง อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 70 หมู 4 ตําบลคลองมะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-878-068-9

ไทยเบรูโตะ จํากัด 
สายพานเครื่ องจักร 
Add. : 182 หมู 10 ถนนพุทธสาคร ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-813-7060

เอพีเอ็น เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด 
สายพานเครื่ องจักร 
Add. : 90/134 ม.5 ซ.102 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-5592-3

เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร จํากัด
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 80/87 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-81+662-317

ประดิษฐมิลเลอรเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 1/14 หมู 7 ถนนเพชรเกษม 122 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-4482-3

ตัวแทนจําหนาย “อุปกรณไฮดรอลิค”
รับซอมกระบอกไฮดรอลิค

บริษัท ไฮโดรแม็ก แอดวานซ ระยอง จํากัด

ขอมูลติดตอ
 2/7-9 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตําบลมาบตาพุต 

 อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 +66-38-682-807, +66-38-682-889

 hdmrayong@hotmail.com

 www.hydromax.brandexdirectory.com

Machinery and Machine
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เครื่องจักรเครื่องจักรกล

มิสเตอรทอม เซล แอนด เซอรวิส จํากัด
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวน และอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 39/9 หมู 1 ถนนเทพกาญจนา ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-932-4

เค วี พี อินดัสทรีส จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวน และอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : โรงงาน 149/302 หมูบานแฟคตอรี่แลนด 
ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-7860

โชคศิริการชาง หจก. 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 33/5 หมู 4 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-1571-1783

ตาทง อินเตอรเนช่ันแนล หจก. 
เครื่ องจักรกลการเกษตร 
Add. : 46/7 ม.7 ซ.นาคบํารุง ถ.สวนหลวง-หนองแขม 
ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. :+668-6071-3929

ซิง-เฉิง อุตสาหกรรมเครื่ องจักร จํากัด
เครื่ องจักรผลิตผา 
Add. : 237/2 ซอย 95 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-8229

ประสิทธ์ิวิวัฒน รับเบอรแมชชีนเนอรร่ี จํากัด
เครื่ องจักรสําหรับผลิตยาง 
Add. : 121/8 ม.7 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-1435-6

ทาฉลอม เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 33/317 หมู 4 ตําบลทาจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-822-454

ราน บอย 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 10/104 หมู 7 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : 08-9899-7130

สาคร บอยเลอร จํากัด 
เครื่ องจักรไอน้ําเครื่ องยนต 
Add. : 59 หมู 1 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-136

ราน แสงทองกลการ 
เครื่ องจักรกลการเกษตร 
Add. : 10/2 หมู 2 ถนนบานแพว-พระประโทน 
ตําบลบานแพว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
Tel. : +66-34-481-300

เสริมมิตรเอนเตอรไพรส 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 3/4 ถนนเอกชัย ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-506-7

แอดวานซ คอมเมอรซ หจก. 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 149/50 หมู 13 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-7388

ราชวิทย เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 93/276 หมู 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลทาทราย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-5295-9203

ไอ เอ็ม อี รีโวลูช่ัน จํากัด 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามสั่ง 
Add. : 37/14 ม.6 ซ.เทพกาญจนา ถ.เศรษฐกิจ ต.บาง-
น้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +669-2264-2788

คิงดา ซัพพลาย จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 189/236 หมู 5 ตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-872-646

ยู เอส ดับเบ้ิลยู หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 211/44 หมู 8 ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-460-838

ลีดซัน จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 80/2-3 ม.5 ซ.เชิดมหาชัย 1 ถ.เอกชัย ต.บางนํ้าจืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-852-647-9

สรางเสริญ จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 43/7 ม.9 ซ.91 ถ.เพชรเกษม ต.สวนหลวง 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-810-0070-1

กิจวิไล หจก. 
เครื่ องจักร และอุปกรณผลิตพลาสติก 
Add. : 54/5 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-442-244

ภัทรกร แมชชีนเนอร่ี จํากัด 
เครื่ องจักร และอุปกรณผลิตพลาสติก 
Add. : 52/31 หมู 3 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-451-566

แกรนด โนเบ้ิล เทค จํากัด 
เครื่ องจักร และอุปกรณผลิตพลาสติก 
Add. : 142 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-110-171

สปาร แมคคาทรอนิคส จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวน และอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 27/11 ม.3 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ ต.นาดี 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-466-429

แสงรุงเรืองอุตสาหกรรม 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวน และอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 50 หมู 6 ถนนเทพกาญจนา ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-406-725

เซ็นทรัลแคน แมชชีนเนอร่ี จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวน และอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 54/24 หมู 6 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-832-144-6

วี-สมารทแมชชีน จํากัด 
บริการติดตั้ง และโยกยายเครื่ องจักรกล 
Add. : 99/107 ม.1 ถ.ส่ีวาพาสวัสด์ิ-พันธุวงษ 
ต.บานเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-110-364

พี-วัน เทรดด้ิง 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 41/2 หมู 2 ตําบลเกษตรพัฒนา อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร 74120
Tel. : +662-489-5501

แปซิฟค ยูเน่ียน จํากัด 
ขายสง และผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 9/9 หมู 3 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร 74120
Tel. : +66-34-443-180

เอส ดับบลิว กรุปซัพพลายแอนดเซอรวิส
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 219/768 ม.12 หมูบานพงษศิริชัย 1 ซ. 29 
ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-812-8232-3

ผลิต ติดตั้ง และจําหนาย
เครื4องจักรสายพาน l ระบบการลําเลียง

บริษัท โชคมันตะเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
 164/62 หมู ที่10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 

 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 +662-730-1158 ,+662-752-3033

 sontaya@chockmanta.com

 www.chockmanta.brandexdirectory.com
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ซัน แพลนท อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 51/45 กม 25หมู 4 ถนนพระรามสอง ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-3441-411

ที เอ็น ซี คิเนติกเอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามส่ัง 
Add. : โรงงาน 28/11 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-468-027

ประเสริฐ อินดัสทรี จํากัด 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามส่ัง 
Add. : 29/3 หมู 4 ถนนพระราม 2 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-874-088

ไทยไพบูลย อีควิปเมนท จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 1/2 หมู 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลนาดี 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-831-192

พี ที เอ็น เอ็นเตอรไพร จํากัด 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามส่ัง 
Add. : 49, 49/1 หมู 3 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-832-293

ผลิตภัณฑ เอ อาร หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 142 ม.7 ซ.สุขาภิบาล 3 ถ.เพชรเกษม 
ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-431-1298

เกีย กรุป เอ็นจิเนียร่ิง(ประเทศไทย) จํากัด
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 99/9 ม.7 ซ.ซอบวัดสวนสม ถ.พระราม 2
ต.บานเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-433-111

ไอ ดี ไอ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามส่ัง 
Add. : 10/2 ม.6 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ 
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-467

เซิงอ้ี อินดัสเทรียล จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 37/201 ซ.ศรทอง ถ.เพชรเกษม 91 
ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-811-0155-6

เอส ดับบลิว กรุปซัพพลายแอนดเซอรวิส
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 219/771-2 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-812-8990-1

ซี เค อี แอนด เอส จํากัด 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามสั่ง 
Add. : 4/17 หมู 3 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-810-0754

เอ็ม ที ไฮ-เทค จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 129/37 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-431-2190

นํ้าแข็งเอกชัย จํากัด 
เครื่ องจักร และอุปกรณผลิตน้ําแข็ง 
Add. : 48/2 หมู 4 ถนนเอกชัย ตําบลนาดี อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-837-450-1

เค เอ็ม เพรส หจก. 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามสั่ง 
Add. : 334 ม.4 ซ.วปอ. 11 ถ.เศรษฐกิจ1 
ต.ทาไม อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-473-661-3

บุญระดม เทรดด้ิง จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 211 หมู 1 ซอย 5 ถนนบางบอน 5 ตําบลแคราย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-487-5540

สิงห โปรดักส แอนด เซอรวิส หจก.
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 9/116 หมู 5 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +669-5950-8048

กมลกฤต เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 58/73 หมู 11 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-812-1437

แมกซวิน แมชชินเนอร่ี แอนด ทูล จํากัด
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 149/191 หมู 13 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-1282

ราน ส. ป. เจริญ 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 36/3-4 หมู 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-81+662-805-6

เอสวายเทค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 189/618 หมู 5 ตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-5246-1719

ไทยเยห อุตสาหกรรม จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 35/271 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-495-198-9

บุญสมทรัพย แมชชีนเนอร่ี หจก. 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามสั่ง 
Add. : 45 หมู 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-878-137

ฟูเหยียน แมชชินเนอร่ี จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 52 หมู 3 ตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-499-518-9

บุญระดม เทรดด้ิง จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 211 หมู 1 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-487-5540

แอลเอส ฟด แอนด เทค หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 427/34 ม.2 หมูบานเพชรเกษมธานี ซ.6 
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-9781-2

ต. จรูญ การชาง หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 404/1 หมู 2 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-1062

เอ็มซี เมทัล เวิรค จํากัด 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามสั่ง 
Add. : 8/12 หมู 5 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-830-477

เทคโนโกลบอล กราฟฟกส จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 30/74 ซอยเอฟ 1/2 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-452-118

นําเขา ตัวแทนจําหนาย [ เครื4องมิลลิ่ง กลึง ]

“ เครื4องจักรไตหวัน ”

บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลสแอนดแมชชีน จํากัด

ขอมูลติดตอ
 38/68-69 หมู 3 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

 +668-1642-5018, +662-531-7933

 taatoolsmac@hotmail.com

 www.taa-machine.brandexdirectory.com

Machinery and Machine



L I S T I NG  H IGHL IGHT 

323LISTING HIGHLIGHT 

เครื่องจักรเครื่องจักรกล

เชงฟูเครื่ องจักรและอุตสาหกรรม 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 297 ม.2 ซ.วิรุณราษฎร ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ออม-
นอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-1160

ไทยอินเทคอิควิปเมนท หจก. 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามส่ัง 
Add. : 24/6 ถนนเอกชัย ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-824-332

นิปปอน เอเพ็ก (ไทยแลนด) จํากัด 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 50/47 หมู 5 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-867-501

ยูนิคอปเปอรเทรด หจก. 
เครื่ องจักร และอุปกรณรีไซเคิล 
Add. : 20/172 หมู 6 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-833-836

วังแดงเอ็กซเพรส จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 124/2 ม.11 ซ.85 ถ.เพชรเกษม 
ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. :+662-813-8338

เจเอส เครื่ องจักรออโต จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 38/95 หมู 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลทาทราย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-826-786

เอ็ม เอ็น ที ฟูดแมชชีน 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 140/45-6 หมู 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลอง-
มะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-448-189

ถัง-มาสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 5/36 หมู 2 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-476-188

ยง ฟง แมชชินเนอร่ี จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 38/5 หมู 1 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-716-7

ไทย เอ็มไพร แพ็ค จํากัด 
วัสดุสําหรับบรรจุหีบหอเครื่ องจักรกล 
Add. : 10/349 ม.7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. :+66-34-446-876

ที พี สหกล หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 95/1 หมู 4 ตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-810-0135

เคติ แมชชินเนอร่ี จํากัด 
เครื่ องจักรกลจัดสรางตามส่ัง 
Add. : 62/2 หมู 3 ซอยเพชรเกษม 91 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-431-0365

ยูอารซี (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่ องจักร และเครื่ องใชในการผลิตลูกกวาด, ขนม
Add. : 1/123 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ.พระราม2
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-490-031-3

เครื่ องมือดีซัพพลาย หจก. 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 129/136 หมู 4 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-9704

เจ เอ็น เอ็น โปรเกรส จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 212 ม.10 ถ.เทพกาญจนา ต.คลองมะเดื่ อ 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-848-167

ทองไชยซัพพลาย หจก. 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 154/260 ม.6 หมูบานเบญจศิริ ถ.เพชรเกษม 91 
ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-813-8637-8

โปรเฟสชันแนล พารท เอ็นจิเนียร่ิง หจก.
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 33/18 หมู 6 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-4-2-071

สิทธิโชค เอ็นจิเนียร่ิงแอนดซัพพลาย จํากัด
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 72/35-6 หมู 4 ถนนเอกชัย ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-466-664

เอส แอนด พี เพาเวอร จํากัด 
บริการติดต้ัง และโยกยายเครื่ องจักรกล 
Add. : 33/127 หมู 7 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-42+662-629

วีรยุทธ การชาง 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 157/4 4 ถนนทาไม ตําบลทาไม 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +66-34-472-700

พารท ลิสต้ิง จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 25/23 ม.3 ถ.สายสหกรณ ต.บางหญาแพรก 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-841-420-2

ย่ีคิงส จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 39/207 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-824-552-4

ทีเอ็นที เอ็นจิเนียรร่ิง แอนด ซัพพลาย
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 236/1 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-818-198

ไทยมาสเตอร ไฮเทค จํากัด 
บริการติดต้ัง และโยกยายเครื่ องจักรกล 
Add. : 99/4 ม.1 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ ต.นาดี 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-834-195

เค ที เค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 149 หมู 1 ถนนเศรษฐกิจ ตําบลแคราย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-811-2401

เคป ยูเรเซีย จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 124/2 ม.11 ซ.85 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +668-9166-0005

อมรรัตนรุงเรือง จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 77/1 หมู 9 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-431-1793-5

เหยา กลการ 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 41/3 หมู 5 ถนนเอกชัย ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-936

พี เอ็ม ซี ซัพพลาย หจก. 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 18/52-3 หมู 5 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-4040

สุพรีมแมชีนเนอร่ี จํากัด 
ขายสง, ผูผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 228/49 หมู 6 ถนนสุขาภิบาล 2 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-6984

จีเอ็ม เทค โปรดักส จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 146/255 หมู 6 ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-113-277

เจเอส เครื่ องจักรออโต จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 38/95 หมู 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลทาทราย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-826-786

เอ็ม เอ็น ที ฟูดแมชชีน 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 140/45-6 หมู 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลอง-
มะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-448-189

ถัง-มาสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 5/36 หมู 2 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-476-188

พีโอโอเอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
เครื่ องจักรบรรจุ 
Add. : 189/639 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง-
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
Tel. : +66-34-872-264 

ฮอรน เวลล อุลทราโซนิค จํากัด 
เครื่ องจักร และอุปกรณผลิตพลาสติก 
Add. : 52/17 ม.3 ถ.เทพกาญจนา ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-863-4
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ศักดาการชาง 
ซอมเครื่ องจักรกล 
Add. : 80/198 หมู 6 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-3848-4095

เจิมเจริญการไฟฟา หจก. 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 90/129 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.คลองมะเดื่ อ
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-81+662-868

ชูชีพ แมชชีน 
เครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล 
Add. : 9/10 หมู 1 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-455

โอกาโมโต (ไทย) บจก.
ผลิตช้ินสวนเครื่ องจักร งานเหล็กหลอ
Add. : 174 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลชะแมบ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +66-35-271-187-90

ศักดิ์พัฒนาการเกษตร บจก.
ผลิตอุปกรณของเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 98/1 หมู 3 ตําบลสามเมือง อําเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
Tel. : +66-35-280-1002

เอ็นที ทูล (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตอุปกรณเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 222 ม.1 ถ.สายเอเชีย-นครสวรรค กม. 59-60 
ต.บานโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-314-180

ซุปเปอร ยูเน่ียน เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผลิตช้ินสวนอุปกรณอะไหลเครื่ องจักร
Add. : 159 ม.3 ถ.สายเอเชีย-นครสวรรค กม. 59-60 
ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-351-222

ศักดิ์พัฒนาการเกษตร บจก.
ผลิตรถเกี่ยวขาว เครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 98/1 หมู 3 ตําบลสามเมือง 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
Tel. : +66-35-280-10+662-

เทลฟอรด เซอรวิส (ประเทศไทย) 
ผลิต จําหนายชิ้นสวนเครื่ องจักร
Add. : 70/4 หมู 9 ถนนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-227-488-90

ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) บจก.
ผลิต ซอมแซมเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
Add. : 18 หมู 5 ซอยโรจนะ ถนนโรจนะ ตําบลอุทัย 
อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +662-665-7100

อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง บจก.
ผลิต ซื้อมา-ขายไปเครื่ องจักรกล 
Add. : 99/1 หมู 1 ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-350-880

อาปโก ไฮเทค พารทส บจก.
ผลิต ซื้อมา-ขายไปเครื่ องจักรกล
Add. : 99/2 หมู 1 ตําบลบานเลน 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-350-880

โรงกลึงไตรรงค
ซอมแซมเครื่ องจักรสําหรับอัดมันเม็ด
Add. : 184 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองขอนกวาง อ.เมือง-
อุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +668-7226-1264

ปาสักเฟอรนิเจอร
เครื่ องจักรทําประดิษฐกรรมจากไม
Add. : หมู 8 ซอยบานหนองน้ําเค็ม ตําบลเชียงยืน 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-7232-0091

สมบรูณ เฟอรนิเจอร
ทําเครื่ องเรือนจากไมโดยใชเครื่ องจักร
Add. : 101 หมู 9 ถนนเพ็ญ-บานคําเจริญ ตําบลโคก-
กลาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
Tel. : +668-0183-6625

เรือนจํากลางจังหวัดอุดรธานี 
ทําประดิษฐกรรมจากไมโดยใชเครื่ องจักร
Add. : 64 ถนนศรีสุข ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง-
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-072

จักกาย พันธไม
ทําเครื่ องเรือนจากไมโดยใชเครื่ องจักร
Add. : 55 หมู 5 ซอยบานหวาน ถนนสามพราว-บานหวาน 
ตําบลสรางแปน อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
Tel. : +668-1661-5257

บี.เค.เม็ททอล ชีท หจก. 
ทําแมพิมพโลหะ และซอมเครื่ องจักร 
Add. : 68 หมู 4 ซอยบานโพนบก ถนนเลี่ยงเมือง 
ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-1670-6611

อุดรอนุรักษเฟอรนิเจอร หจก.
แปรรูปไมโดยใชเครื่ องจักร
Add. : 291 หมู 3 ตําบลเชียงยืน อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-9575-4360

นิว เอส แอนส พี เซอรวิส หจก. 
แปรรูปไมโดยใชเครื่ องจักร
Add. : 206 ม.10 ซ.บานโพนยอ ถ.หนองหาน-โพนยอ 
ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
Tel. : +668-3349-9780

สิริวัฒนาโลหะกิจ บจก.
ผลิต ประกอบ ซอมเครื่ องจักรเกษตร
Add. : 135 ม.2 ถ.อุดรธานี-หนองบัวลําภู 
ต.นิคมสงเคราะห อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +668-9622-2336

ปญญาประดิษฐจักรกล บจก.
ประกอบ แปลง ซอมเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 100/2 หมู 10 ถนนอุดร-บานผือ ตําบลคําบง 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Tel. : +66-42-15+662-84

คูโบตาเอเชีย บจก.
ผลิต ประกอบ ซอมเครื่ องจักรกสิกรรม
Add. : 331 ม.7 ซ.ทุงธนไพศาล ถ.บริบาลดําริ ต.ศรี-
สุทโธ อ.บานดุง จ.อุดรธานี 41190
Tel. : +66-42-274-045

โชคชัยกิจเจริญ
ผลิต ซอมเครื่ องจักรกลเพื่ อการเกษตร
Add. : 29 หมู 8 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ตําบลศรีธาตุ 
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230
Tel. : +668-3455-0093

อํานวย เฟอรนิเจอร
ทําประดิษฐกรรมจากไมโดยใชเครื่ องจักร
Add. : 3 หมู 19 ซอยบานโพธิ์ชัย ตําบลเชียงยืน 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-5749-9652

วันประเสริฐ เฟอรนิเจอร
ทําประดิษฐกรรมจากไมโดยใชเครื่ องจักร
Add. : 296 หมู 3 ซอยบานอีหลุง ตําบลเชียงยืน 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +668-7853-1376

โรงกลึงไตรรงค
ซอมแซมเครื่ องจักรสําหรับอัดมันเม็ด
Add. : 184 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองขอนกวาง อ.เมือง-
อุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
Tel. : +668-7226-1264

อุบลพูลเพ่ิมทรัพย หจก. 
ผลิต ประกอบเครื่ องจักรงานกสิกรรม 
Add. : 122 หมู 2 ตําบลไรนอย 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-314-669

ผูนําเขา “เครื4องจักรงานโลหะ”
จากยุโรป และอเมริกา

บริษัท กะรัด อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด

ขอมูลติดตอ
 899/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

 +668 1835 6622 , +669 0878 8718, +662 734 4511-3

 karatinter@karatinter.com,karatitl@truemail.com

 www.karatinter.brandexdirectory.com

Machinery and Machine
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Motor

Rail clamp

Festoon system
c-track, cable carriers and accessories

Cable

By exclusive designing for the crane saddle, the flange and fit joint 
are designed to be convenient for attachment. The type of units 
range from 0.2-3.0 kW.

Use for runway rail installation. Clip range can accommodate up to 
37 kg/m rail size.

Cable carriers are designed suitable for crane. Smooth moving 
reliability and durability

OLFLEX cable for crane system such as flat cable, VCT cable and 
cable with wire rope support.

Crane saddle

Crane wheel

High tro reel

Crane control

Top-Running crane saddle and Suspension crane saddle are
designed to withstand full load under severe operating conditions. 
Excelling in performance, reliability and durability.

Crane wheel is specially designed and heat treated to maximize 
its resistance to the damaging forces at work in heavy industrial
applications.

A power supply system for 
hoist and crane installed
using tension applied to 
both edges of the main unit.

Crane controls have fix type and wireless type. They are designed
suitable for crane users. They are made for use in tough
environments where dust, cold, heat and dirt are commonly found.

CONTACT US : +662 384 2065SPEC I F I CAT ION

327SPECIFICATION
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สมชายการชาง
ทํากวาน จานโซ รอก จากโลหะ
Add. : 277/4-5 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-463-6467

รัตนกิจโลหะเจริญ บจก.
ทําโครงลิฟต โครงรอกไฟฟา
Add. : 385 หมู 3 ซอยสุขสวัสด์ิ 2 ถนนสุขสวัสด์ิ 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-7026

สุทธิพงษ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผลิตสายพานลําเลียงไฟฟา
Add. : 44 ถนนกาญจาภิเษก 008 แยก 10 แขวง
บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-2951

ขาวธัญญมิตร บจก.
โกดังเก็บ ลําเลียง ทําความสะอาดขาว
Add. : 417/3 ถนนแสมดํา แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-4580

ไตเหลียงเคมีภัณฑ บจก.
เก็บรักษา ลําเลียง และแบงบรรจุเคมี
Add. : 52/22 ถนนสุขุมวิท 107 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-398-0166

รุงสยามเคมเทรดด้ิง บจก.
เก็บรักษา ลําเลียงเคมีภัณฑ สารเคมี
Add. : 488-490 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-3252

โชวแสง เอ็นเตอรไพรซ บจก.
ทําชิ้นสวนโซลําเลียง ลูกหมาก
Add. : 55 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-2766

เอราวัณรับเบอร บจก.
ทําสายพานลําเลียง ลูกยางสีขาว 
Add. : 12 ถนนบางบอน1 ซอย 11 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : : +662-899-2946-9

แดน-ไทย อีควิปเมนท บจก.
ผลิต ติดต้ัง ซอมสายพานลําเลียงกระเปา
Add. : 732 ซอย 75 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-6237-9

รัตนนิล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ผลิตเครื่ องลําเลียงสายพาน
Add. : 27/4 หมู 2 ซอยจตุโชติ ถนนวัชรพล แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-998-3158

เอ้ือวิทยา บจก. (มหาชน)
ผลิตระบบเครื่ องมือลําเลียง กําจัดน้ําเสีย
Add. : 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-543-9020-9

โกมล เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2 ซอยหทัยราษฎร 36 แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-050-1681-2  

เค เวิธ แอนด ซัคเซส บจก.  
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 18 ซ.แบนชะโด 5 แยก 2 ถ.นิมิตรใหม 
แขวงทรายกองดินใต เขตคลองสามวา กทม. 10510 
Tel. : +662-906-1853  

จารวี โฟลคลิฟท หจก.   
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 6/553 หมู 5 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-949-5729  

ท็อปริซไฮโวลท บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/253 หมูบานหทัยราษฏร ถนนหทัยราษฎร 2 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-915-9810  

ที อาร วาย แมชีเนอร่ี บจก.  
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. :  107 ซอย 36 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-950-3214  

เทพธนา ฟอรคลิฟท บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 88/157 ซอย 150 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-1499  

นิว กูด เฮง (999) หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 316/2 หมูบานเศรษฐกิจ ซ.อัสสัมชัญ 23 
ถ.เพชรเกษม แขวงบางไผ เขตบางแค กทม. 10160
Tel. : +662-421-6265  

แบตเตอร่ี เอเชีย (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 99/235 หมู 4 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-496-5617-21  

ปทุมวันแทรคเตอร
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 187/6-8 ซอยจุฬาซอย 28 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-214-1085  

ปอรเทอร แมททีเรียล แฮนดล้ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 2257 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-718-1991-3  

พระประแดงโฟลคลิฟท ออโต เซอรวิส
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 279/136 หมู 4 ซอยสุขสวัสด์ิ 62 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-818-2713-4  

มาพบ โฟลคลิฟท ซัพพลาย เซอรวิส หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 23/569 ม.11 ซ.สํานักสงฆ ถ.นวมินทร 92
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel. : +662-944-7711  

เยลโล ฟอรคลิฟท บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 13/7 ซอย 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-738-8811  

วีอาร ออโตพารท ราน
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2/26 หมู 1 ซอย 25 ถนนพระราม 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-427-1508

สุวรรณการยาง เซอรวิส หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. :  457/353 ซ.วัดจันทรใน ถ.แขวงบางโคล
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
Tel. : +668-6614-3327  

อ. อุดมยนตอิมปอรต บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 49/45 หมู 9 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-5588  

อัยการ ฟอรคลิฟท พารท แอนด เซอรวิส 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 11 ซอย 50 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +668-3177-2605  

ผูผลิต และจําหนาย
        [ ระบบลําเลียง ]

บริษัท สปดเวย โรลเลอร แอนด คอนเวเยอร จํากัด

ขอมูลติดตอ
 26/203 ม.1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา 

 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

 +662-892-1848, +662-892-1849

 pairoj@speedwayroller.com

 www.speedway.brandexdirectory.com

Material handling 
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อุปกรณยก และเคลื่อนยายสินคา

ผูนําเขา - สงออก
“ ลวดสลิง โซ สเก็น ”

หางหุนสวนจํากัด กวงโลหะกิจ

ขอมูลติดตอ
  1642-1644 ซอยภาณุรังษี ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ 

  เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100 

    +662-639-6690-1, +669-1234-5689

  kuanglohakit@gmail.com

  www.kuanglohakit.brandexdirectory.com

อินเตอร ฟอรคลิฟท บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 2 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230  
Tel. : +662-945-764+662-  

เอ็นเนอรยีแอดวานซ บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 117 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510  
Tel. : +662-918-2448  

ก. สุขสวัสด์ิ รถยก 2008
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 97 ถนนพุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140  
Tel. : 08-5117-4400  

ทีมงานบานนายชาง รถยก รถสไลด
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 316 ถนนเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +669-9425-1616  

เทคนิคอลดีเวลอปเมนท บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 10/24 ซอย 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-6588  

ภัทรเอก บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 22/3 ถนนประชาชื่ น แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร 10800  
Tel. : +662-911-4753  

วชิรวิชญรถยก
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 23 ถนนประชาอุทิศ 107 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140  
Tel. : +668-6316-7509  

ศูนยซอมรถยนต แอล แอล ซี ออโตเซอรวิสส
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 114/41 หมู 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-840-7350  

ส. ปภัสธร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 46 ซอยทาขาม ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-496-3738-41  

อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : สนง. ใหญ 2013 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-319-1031-40  

เอส อาร นครบาล คาร เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 800/141 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +668-1455-1388  

กิตติ เซลส แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 66/165-6 ถนนเอกชัย 80 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-0567  

ดิจิตอลลิฟท เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 40 ซอย 101 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-688-0798  

ที ไอ ดี ไทยอินเตอร ลิฟท บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1647/14 ชุมชนสุนทรธรรม ถนนสุขุมวิท 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-741-1947  

ไทยจี เอลลีเวเทอร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 24 ซอยสุภาพงษ 1 แยก 3 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-748-1695-8  

ไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 44, 46 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150  
Tel. : +662-899-0052-4   

ยูนิเคน กรุป บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 17 ซอย 64/3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +668-1451-0052  

ว. เกียรติ แอนด ฟูจิ บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 844/10 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-613-6825-9  

สแตนดารด ลิฟท แอนด เครน หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 54 ซอยพระรามที่ 2 76 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-4008   

สแตนดารด เอลิเวเตอร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 154 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-282-1502  

สนิทไทย บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 424 ซอย 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภูลาง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-438-9312  

สยามลิฟท และเทคโนโลยี บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : อาคารไอทีสแควร ถนนกําแพงเพชร 6 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-576-0773-4

อัลฟลา อีเลเวเตอร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 121/222 ม.5 หมูบานมนชญา 1 ถ.สายไหม  
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
Tel. : +662-991-5299

เอเชีย ชไนเดอร (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 47/3 หมู 2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-948-1025 

เอ็ม อาร เอ็น เอเลเวเตอร แอนดเซอรวิส 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 62/150 หมู 2 ถนนสายไหม 48 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-990-5826

ไฮไลท ลิฟท เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. :  9/105 หมู 6 ซอยนวมินทร 95 แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-733-5020  

เชงเกอร เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 599/17 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-938-5811-3  

ทรงศักดิ์รอกไฟฟา หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 17 ซ.พุทธมณฑลสาย 3 ซ.26 แขวงศาลาธรรม-
สพน เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. : +662-889-7536-7  
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คุณธวัชชัย อนันตประกฤติ
Thavachai Ananprakrit

กรรมการผูจัดการ / Managing Director
บริษัท เอ บราเดอร จํากัด

A BROTHERS  
MATER I A L  HANDL ING CEO  V I S I ON 

บริษัท เอ บราเดอร จํากัด ใหความสําคัญกับ
กระบวนการผลิตและสภาพแวดลอมรอบดานโรงงาน 
โดยคํานึงถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
บริษัทมีการจัดการของเสียโดยการจําหนาย และแปรรูป
รวมไปถึงผลกระทบดานเสียง สําหรับผล กระทบเรื่ องเสียง
บริษัทมีการเลือกใชฉนวนกันเสียงภายในโรงงาน และ
การปลูกตนไมรอบๆบริเวณโรงงานเพื่ อเปนการลด
เสียงรบกวนภายนอกอีกดวย สําหรับนโยบายดานส่ิง
แวดลอม บริษัทมีความสนใจเรื่ องพลังงานโซลาเซลล
หรือเซลลแสงอาทิตย ซึ่งเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย
ใหเปนพลังงานไฟฟา และยังเปนการลดตนทุนของ
องคกรอีกดวย

ผูผลิต และจําหนาย
เครนตามแบบมาตรฐานสากล
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MATER I A L  HANDL ING  PRODUCT  H I L I GHT 

รอก มิตซูบิชิ รุน UR Type เปนรอก 2 สปด มีความคุมคาในการ
ลงทุน ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน

บริษัท เอ บราเดอร จํากัด เปนผูนําเขา ผูแทนจําหนาย ออกแบบ 
ประกอบ และตดิตัง้ระบบรวมถงึอปุกรณยกทกุชนดิ อาท ิรอกโซไฟฟา รอก
สลิงไฟฟา เครน นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดคัดสรรเฉพาะสินคาคุณภาพและ
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มาจัดจําหนาย พรอมการรับประกัน
สินคา อีกดวย

Electric Hoist UR Type is dual speed model, 
worth to invest with high performance and energy saving 
mode. A Brothers Co., Ltd. is the representative of imports, sales, 
design, system installation for all kinds of crane, such as Electric 
chain hoist, Electric cable hoist, crane and etc. We serve quality 
products, certified by approved standard to customers including 
product warranty. 

รอก 2 สปด มีความคุมคาใน
การลงทุน ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน

รอกมิตซูบิชิ
รุน UR TYPE 

มคุมคาในการ

าย ออกแบบ 
โซไฟฟา รอก
าคุณภาพและ
น
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สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.abrothers.brandexdirectory.com

ELECTRIC 
HOIST UR TYPE
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บางกอกลิฟท แอนด เครน บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 269/22 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-1310-1  

โปรเมช รีซอรส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. :  เคพีเอ็น ทาวเวอร ถนนพระราม 9 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-717-1406-7

พีค เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 449/463 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-989-4244  

แม็กซมูฟ บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. :  18/288-9 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-153-2275  

แม็กเทค เอลลิเวเตอร แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 171/1 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
Tel. : +662-933-4061-2  

สยามลิฟท และเทคโนโลยี บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : อาคารไอทีสแควร ถนนกําแพงเพชร 6 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
Tel. : +662-576-0773-4

อัลฟลา อีเลเวเตอร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 121/222 ม.5 หมูบานมนชญา 1 ถ.สายไหม  
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
Tel. : +662-991-5299  

เอ็ม อาร เอ็น เอเลเวเตอร แอนดเซอรวิส 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 62/150 หมู 2 ถนนสายไหม 48 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-990-5826

เจ วี อินดัสเตรียล บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 9 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150  
Tel. : +662-898-2126-7  

ไดฟูกุ (ไทยแลนด) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-636-1488  

บิมเปกซ  บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 1056/60 หมูบานคาซาซิตี้ ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-735-6845-6  

พีพีเอ็ม ออโต-แฟล็ก บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 140 ถนนสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร  10260  
Tel. : +662-332-2402  

รุงโรจนไทย บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 11 ซอยราษฎรบูรณะ 4 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-468-9706

วงศอัศวินเบลท แอนด แอ็คเซซเซอรี หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 246 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150  
Tel. : +662-462-0769-70  

วุฒิ เอ็นจิเนียร่ิง เทค บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 257, 259 ซ.บางนา-ตราด 56 ถ.บางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel. : +662-316-2076  

เวลล ควอลิตี้ บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 21/185 หมู 4 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-405-7778  

เอ เจ เอนจิเนียริง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. :  99 ถนนรามคําแหง 44 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-732-3683-4  

เอ็กซ เซล คอมโพเนนท ซิสเท็ม บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 9/200 หมู 4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-563-6507  

เอส เอ็ม เค โปรดักส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 260 หมู 8 ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-874-4756-9

กวงโลหะกิจ หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1642-4 ซอยภาณุรังษี ถนนทรงวาด 
แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-639-6690-1

เซฟตี้-ซอฟทสลิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 408 ถนนวิสุทธิกษัตริย แขวงบานพานถม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-280-8296-8  

ที ซี แอล เทรดด้ิง หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 314 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160  
Tel. : +662-887-1291  

ไทยหุมลวด หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 60/40-41 ซ.เพชรเกษม 75 ถ.เพชรเกษม 
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
Tel. : +662-809-7426-7

ป. ไทยดํารงค หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 7-9-11 ซ.อุภัยราชบํารุง ถ.เจริญกรุง 20 
แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100
Tel. : +662-639-1191-2

พี เอส แอล อินเตอรเทรด บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 460 ซ.อยูเจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม. 10310
Tel. : +662-691-6222-3

สยามลวดตาขาย โรงงาน
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ
Add. : 455/136,138 หมู 10 ถนนเพชรเกษม 51 
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-413-0367  

มิสเตอร สตีลเลอร บจก.
ผลิต จําหนายอุปกรณลําเลียงทุกชนิด
Add. : 41/60 หมู 1 ถนนบายพาส ตําบลบานสวน 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-782-064

นิฮอน เซ็ทสุบิ (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตเครื่ องสายพานลําเลียง
Add. : 200/1 หมู 3 ถนนบางนา-ตราด ตําบลคลองตํา
หรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-743-578-80

ผูผลิต และจําหนาย
      [ รอก และเครน ]

บริษัท พี เอส วี อินเตอรเทค แอนด ซัพพลาย จํากัด

ขอมูลติดตอ
 89/66 หมู 8 ตําบลบางแกว อาํเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 10540 

 +669-0565-2495

 thitisak.st@hotmail.com

 www.psvcrane.brandexdirectory.com

Material handling 
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อุปกรณยก และเคลื่อนยายสินคา

อินเตอรโรล (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตเพื่ อขายอุปกรณระบบลําเลียง
Add. : 700/685 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บางนา-
ตราด กม.57 พานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-447-448-52

ไดฟูกุ (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตและบริการซอมสายพานลําเลียง
Add. : 150/46 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง หมู 9 ตําบล
หนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-347-151-2

บูรพา เอลลิเวเตอร เซอรวิส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 70/12 หมู 4 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150 
Tel. : +66-38-073-559 

สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 700/19 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บางนา-
ตราด คลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-213-240-6 

นพพล เอ็นจิเนียร่ิงแอนดเซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 27/14 หมู 10 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +668-1863-6810 

บูรพา เอลลิเวเตอร เซอรวิส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 70/12 หมู 4 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150 
Tel. : +66-38-073-559 

ลิฟท ชลบุรี แอนด เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 282/4 หมู 5 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +668-9282-0256 

ศิวกร ไฮดรอลิค หจก. อุปกรณยก เคลื่ อนยาย
ส่ิงของ 
Add. : 10 หมู 1 ถนนหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +668-3584-8995 

ไอรอน เอ็นจิเนียรร่ิง แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 31/5 หมู 2 ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-285-978 

เพอรโก เอนจิเนียร่ิง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 121/26 หมู 2 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160 
Tel. : +66-38-743-592 

เมกุมิ (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 158 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 3 ตําบล
หนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-119-305 

เจเอ็นอาร โลจิสติกส แอนด อีควิปเมนท หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 33/84 หมู 3 ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20180 
Tel. : +669-2993-9080 

ไฮโรพ (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 700/766 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-079-216-7 

เอไออี เมททอลแฟบ บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/23 หมู 5 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
Tel. : +66-38-048-827 

แอดวานซ พาเลท (2009) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 6/4 หมู 3 ตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170 
Tel. : +66-38-151-639 

ดี การยาง และยูรีเทน บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 99/24-26 หมู 9 ตําบลนาปา 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-147-694-5 

บราโว อินดัสเทรียล ซัพพลาย บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 328/44 หมู 8 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110 
Tel. : +66-38-326-658 

แมททีเรียล แอดวานซ เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 12 ซอย 3 ถนนบางแสนลาง ตําบลแสนสุข 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 
Tel. : +66-38-391-061 

แมททีเรียล แอดวานซ เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 12 ซอย 3 ถนนบางแสนลาง ตําบลแสนสุข 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 
Tel. : +66-38-391-061 

ดีดี เครน อินเตอรเทรด บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 92/69 หมู 2 ถนนหนองตําลึง ตําบลหนองตําลึง 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +669-8381-1511 

พีดับบลิว เซอรวิส แอนด อิเล็คทริค บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 88/320 หมู 8 ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160 
Tel. : +668-2350-1249 

ลูกกล้ิงอุตสาหกรรมไทย บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1/37-8 ถนนสุขุมวิท 30 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-661-2222 

สแตนดารดโรล บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 18 ซอยประชาอุทิศ 79 แยก 23 แขวงทุงครุ เขต
ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Tel. : +662-871-5611-4 

เค.เอส.มาสเตอร บจก.
ทําหรือซอมชิ้นสวนสายพานลําเลียง
Add. : 100/8 หมู 1 ถนนปทุมธานี-สามโคก ตําบล
สามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-977-2196-8

อาทิตยเวนติเลเตอร หจก. 
ผลิตและซอมชิ้นสวนสายพานลําเลียง 
Add. : 9/18 หมู 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-577-1064

เพชรบุรี อุตสาหกรรม บจก.
ผลิตและประกอบสายพานลําเลียง
Add. : 30/59-60 หมู 7 ลําลูกกา ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-533-2902 

ทวิน ซัพพลาย เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 77/276 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +668-5163-2005 

ซีไอพี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 66/69 ถนนเลียบคลอง 7 ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. :+662-987-9122 

      

ผูจําหนาย ใหเชา บริการซอม

รถโฟลคลิฟท I รถยกสูง

บริษัท ที.อาร.วาย. แมชีเนอร่ี จํากัด

ขอมูลติดตอ
     69/3 หมู3 ซอยโรงหม่ี ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง 
     จังหวัดนนทบุรี 11110

     +668-1720-5980, +662-101-4504

     trymach@hotmail.com

     www.try-machinery.brandexdirectory.com
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เอเชียโรลเลอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 45/3 หมู 3 ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160 
Tel. : +662-159-0961-4

เอเชียโรลเลอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 45/3 หมู 3 ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160 
Tel. : +662-159-0961-4 

ฉลองการชางและขนสง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 26/4 หมู 7 ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
Tel. : +662-987-5553 

ชนิตพนเครน
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 40/10 ถนนคลองหลวง ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +668-1615-7574 

นิวเทค เทคโนโลย่ี บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 51/27-28 หมู 3 ปทุมสายใน บานฉาง 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-978-1175

พรทรัพยทวีชัย คอนสตรัคช่ัน บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 513/564 หมู 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-150-5724 

รังสิต เครน บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 18/446 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
Tel. : +662-990-8293 

ศรินดา การชาง 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 147/48 หมู 2 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
Tel. : +668-4434-1378 

เอ็ม อี อี เครน หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 58/785 หมู 13 ซอยนครชัยมงคล 1 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-5554 

สมนึกเจริญ เครน 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 57/11 หมู 2 ถนนบางกะดีสายใน 2 ตําบลบางกะดี 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
Tel. : +668-4694-6261 

เคียวมาชิ (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 9/155 หมู 5 รังสิต พรอสเพอร เอสเตท 5 ซี 1 พหลโยธิน 
คลองหน่ึง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +669-1045-7662 

คลองหลวงรถยก รถลาก รถสไลด 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 96/123 หมู 7 ถนนตลาดไท ตําบลคลองสอง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-7077-3344

เอเชียโรลเลอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 45/3 หมู 3 ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160 
Tel. : +662-159-0961-4

กรุงเทพฟอรคลิฟท หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 50/83 หมู 1 สุขุมวิท ตําบลบางเมืองใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-5245 

เกา เกา ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 445/257 หมู 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-324-3850-1 

เจเนอรัล เทรด โฟลคลิฟท
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 29 กม 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-745-9957-8

ชูไก บจก. (มหาชน) 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 42/62 กม. 7 หมู 14 ซอยจรรยวรรธ 5 บางนา-
ตราด บางแกว บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-715-0000

ซีทีซี แอนด เอ็นจิเนียร่ิง หจก. อุปกรณยก 
เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 586/93,95 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู สุขุมวิท บางปู
ใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. :+662-709-8145-6 

ซีเอ โฟลคลิฟไทย บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 911 หมู 3 ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
Tel. : +662-461-5598 

โซลิด ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/51 หมู 7 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-751-2489 

ดับเบ้ิลยูซีเอส เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 109/708 ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-701-3741 

เดอะเครน เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 42/51 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-720-9933 

นิชิยู เอเชีย (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 888/9-10 หมู 9 ซอยรุงเจริญ ถนนเลียบคลอง
สุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-181-6723-7 

แบนดวิดธ (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 20/2 หมู 6 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-312-2058 

ยูนิตี้ เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 106/1 ซอย 43 (เกษม) สุขุมวิท ปากน้ํา 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +668-1806-4457 

เวิลด อิเล็คทริค ฟอคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 199/51 หมู 11 หมูบานรัชธานี 2  เทพารักษ กม. 
14  บางพลีใหญ  บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. :+662-752-5546

สยามเพาเวอรลิฟท บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 70/3 หมู 15 ซอย 43 ถนนก่ิงแกว ตําบลราชา
เทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-175-1938 

อภิรักษเครน แอนด ทรานสปอรต (2001) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 88/2 หมู 5 ซอยต บานระกาศ ตําบลบานระกาศ 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-707-1553-4 

ผูผลิต และจําหนาย  เครน
      ตามแบบมาตราฐานสากล

บริษัท เอ บราเดอร จํากัด

ขอมูลติดตอ
    1951 หมู 7 ซ.สันติคาม 8 ถ.สุขุมวิท 109 
     ต.สําโรงเหนือ อ.มือง จ.สมุทรปราการ 10270

    +662-384-2065, +662-384-7870

    info@a-brothers.co.th

    www.abrothers.brandexdirectory.com

Material handling 
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อุปกรณยก และเคลื่อนยายสินคา

ออลเทรด รีซอสเซส (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1359 หมู 7 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-707-923

เอพีเอส โอโตพารท ราน อุปกรณยก เคลื่ อน
ยายสิ่งของ 
Add. : 1811/1 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-362-2063

เอส แอล อุตสาหกรรมการยาง (2000) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 339 ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบาน อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-707-9184-8 

เอ่ียมซุนหลี เอ็นจิเนียร่ิง หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/5 หมู 10 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-3337 

กรุงเทพรถยก 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 271/1 หมู 10 ถ.ประชาอุทิศ-คูสราง ต.ปากคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Tel. : +668-7105-0816 

ดิลกและบุตร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 49/2+662-1 หมู 4 ซอย 30 ถนนกิ่งแกว ตําบล
ราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-769-3000 

รุงเรือง เซอรวิส อู 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 240 หมู 2 ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
Tel. : +668-7918-3653 

เอ็ม เอ็ม เครน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 3/3 หมู 7 ซอยโรงพิมพ ถ.วัดศรีวารีนอย ต.ศีรษะ
จรเขใหญ อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-346-1139 

ชูไก บมจ. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 42/62 กม 7 หมู 14 จรรยวรรธ 5 บางนา-ตราด 
ต.บางแกว อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-715-0000

เอ็ม เอ็ม เครน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 3/3 หมู 7 ซอยโรงพิมพ ถ.วัดศรีวารีนอย ต.ศีรษะ
จรเขใหญ อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-346-1139 

เจ เอ เจ แอนด เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 278/23 หมู 10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-730-152

ที พี เอส เอส เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 55/20 บางปลา 38 เทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-315-4670-1 

ที อาร โมเดิรน อินดัสทรี บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1203,1493 หมู 4 ถนนเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-758-2349 

เบสท คอนเวเยอร ซีสเท็ม บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 59/78 ซอยเทศบาล 14 ถนนอัชมิตร ตําบลปากนํ้า 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +669-2081-0905 

ริชเนสวัฒนกล บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 12/142 หมู 11 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +668-1584-4785 

ศรีสุวรรณ คอนเวเยอรเบลท แอนด รับเบอร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 70/1 หมู 19 ซอยสุขสวัสด์ิ 64 ตําบลบางพึ่ง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-7485 

เอส เอส เอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 41 หมู 3 วัดดานสําโรง 23/1 ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-757-0198-9 

พีพีเอส สตีล บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 8/88 หมู 10 ถนนเทพารักษ กม 15 ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-752-5151, +662-175-2424 

วี เอ็น เซอรวิสแอนด ซัพพลาย หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 210/164 หมู 5 หมูบานเดนชัย เทพารักษ ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +668-4736-6682 

สไปกา อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 108 หมู 20 ถนนตําหรุ-บางพลี ตําบลบางพลี
ใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-346-0191 

พาเลทไม-โบนัส ซัพพลาย
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 497/7 หมู 11 ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. : +662-707-5454

ธีรชัย พาเลท ราน 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 77/3 หมู 5 ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550 
Tel. : +668-1171-0243

เกียรติถาวรวิศวกรรม หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 100/261 หมู 6 ซอย ทรัพยบุญชัย21 ตําบลบางเมือง 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +668-1640-513 

มายบอคซ กรุป บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 999/10 หมู 11 ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550 
Tel. : +662-707-3050 

มานัส แพ็ลเล็ทและแพ็คคิง หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : โรงงาน 28 หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-750-8500 

ทรงศักดิ์ พาเลท 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 50/456 หมู 2 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +668-9074-8057 

เกรท เอเชีย เทรดด้ิง หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 223/272 หมู 2 ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-313-4351 

ดี เค เอช (ไทยแลนด) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 10/481 หมู 8 ถนนศรีนครินทร ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-138-1993  

                ตัวแทนจําหนาย
     สายพานลําเลียง 
     ลูกกะพอกนลึก โซลําเลียง

บริษัท โฟรบี เอเชีย แปซิฟก จํากัด

ขอมูลติดตอ
     99/1 หมู 20 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตําหรุ ตําบลบางพลี 
      อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

     +662-173-4339, +668-7062-8444

     vmueantu@go4b.com

     www.go4b.brandexdirectory.com
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คุณ ธนวัฒน ลี
Thanawat Lee

Sales Manager
หางหุนสวน กวงโลหะกิจ จํากัด

KUANGLOHAKITT
MATER I A L  HANDL ING CEO  V I S I ON 

หางหุนสวนจํากัด กวงโลหะกิจ เปนผูนําเขา-สงออก
ลวดสลิง โซ กิ๊บจับ สเก็น ตะขอ สายรัด สายสเตย 
เข็มขัดสายรัด สายรัดสินคา ผาใบยก และอุปกรณ
กอสราง อปุกรณดงึลากทกุชนิดแบบครบวงจร เปยม
ไปดวยบคุลากรทีม่ปีระสบการณและเชีย่วชาญโดยตรง
ไมต่ํากวา 20 ป อีกทั้งเลือกคัดสรรเครื่ องมือ และ
วตัถดุบิทีม่ปีระสทิธภิาพ ในราคายตุธิรรม ซื่ อสตัย และ
ตรงตอเวลา  

นอกจากนี้ธุรกิจจะมีการนํากลยุทธตางๆ นํามา
ใชเพื่ อใหธุรกิจผานเครือขายอินเตอรเน็ต ไมวาจะเปน 
Facebook Website ตางๆ ซึ่งเปนชองทางการทํา
โฆษณาสินคาหรอืบรกิารของทางธรุกจิทีเ่ขาถงึคนรุน
ใหมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปนการสรางฐานลูกคาใหกับ
บริษัทมากยิ่งขึ้นอีกดวย

เปนผูนําเขา-สงออก
อุปกรณดึงลากทุกชนิดแบบครบวงจร
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โลหะผสมสแตนเลสเกี่ยวกันเปนขอๆเปนสายในลักษณะยาวมีความแข็งแรงทนทานกวาเชือกธรรมดา เนื้อสแตนเลสเปนเนื้อเหล็กกลาไรสนิม 
กอใหเกิดสนิมขึ้นไดชากวาปกติทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาและการใชงานของลูกคาแตละประเภทวาใชงานเหมาะสมกับงานที่ ไดรับหรือไม อีกทั้งสามารถนํา
มาเปนสวนประกอบในการตกแตงในงานอีเวนทตางๆหรืองานแสดง(โชว) เพราะวาเนื้อสีโซมีความเงางาม สีสันสวยงาม สวนประกอบหลักของสแตน
เลสจะมีโครเมียม และนิเกิลที่สูงซึ่งจะสามารถเห็นไดในงานโซสแตนเลสที่มีระดับคุณภาพสูง

A stainless metal is connected together in a line, stronger 
than general rope. Stainless substance is rust-resistant, causing rust 
slower than usual depending on duration and usage of 
each customer whether it is suitable for job or not. It can also 
be used to decorate events or even exhibitions because 
the color chain is shiny and gorgeous. The main 
components of stainless steel are chromium 
and nickel which can be found in the high 
quality stainless steel chain.

เนื้อสแตนเลสเปนเนื้อเหล็กกลาไร
สนิม กอใหเกิดสนิมขึ้นไดชากวา

ปกติ

STAINLESS STEEL 
CHAIN 

โซสแตนเลส
ปนขอๆเปนสายในลักษณะยาวมีควววามมามามา แข็งแรงททนทนทนทนทนทททานานาานานานานานา กวกววาาา เชือกธรรรรมดมดดดมดมดาาาาาา เนเนเนเนนเนเเนื้ืือสออสอสอสอสอสแตแตแตแตแตนนนเนเลสเปนเนื้อเหลลล็ก็กกกกกกกกกลกลกลกลลลลกลลลกลลลลาาาาาาาาาไรไรไรไรไรรไรรไรสสสสสสสสสสสสนินินินินิินนนนนม ม
ขึ้นอยูกับระยะเวลาและการใชงานขออองลงลงลลลูกูกูกูู คคคาแแาแาแา ตตตละล ปรรปรปรระเะเะเะเะเภทภทภทภทภ วาใชงานเหมาะสมกับงานที่ ไดรับหรือไม อีกทัั้ง้งงงงสาสาสาสาามามามามามารถรถถนํนํนํนนาาาาา
งานอีเวนทตางๆหรืองานแสดง(โชว) เพราะวาเนื้อสีโซมีความเงางาม สีสันสวยงาม สวนประกอออออออออบหบบบหบหบหหหหหหหบหบหบหหหบหหหหบหหหหบหบหลัลัลัลลลกขกขกขกขกขขกขององององององงองงออ สสสแสแสแสแสแแสแสสแแสแสสแสสแแสแสส ตนตตนตตนตนตนตนตนตนตนตนตตน
สามารถเห็นไดในงานโซสแตนเลสที่มีระดับคุณภาพสูง
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สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.kuanglohakit.brandexdirectory.com
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ทวิน ซัพพลาย เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 77/276 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. : +668-5163-2005 

ซีไอพี เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 66/69 ถนนเลียบคลอง 7 ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Tel. :+662-987-9122 

เอเชียโรลเลอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 45/3 หมู 3 ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160 
Tel. : +662-159-0961-4

เอเชียโรลเลอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 45/3 หมู 3 ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160 
Tel. : +662-159-0961-4 

ฉลองการชางและขนสง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 26/4 หมู 7 ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
Tel. : +662-987-5553 

ชนิตพนเครน
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 40/10 ถนนคลองหลวง ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +668-1615-7574 

นิวเทค เทคโนโลย่ี บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 51/27-28 หมู 3 ปทุมสายใน บานฉาง 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-978-1175

พรทรัพยทวีชัย คอนสตรัคช่ัน บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 513/564 หมู 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-150-5724 

รังสิต เครน บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 18/446 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
Tel. : +662-990-8293 

ศรินดา การชาง 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 147/48 หมู 2 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
Tel. : +668-4434-1378 

เอ็ม อี อี เครน หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 58/785 หมู 13 ซอยนครชัยมงคล 1 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-529-5554 

สมนึกเจริญ เครน 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 57/11 หมู 2 ถนนบางกะดีสายใน 2 ตําบลบางกะดี 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
Tel. : +668-4694-6261 

เคียวมาชิ (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 9/155 หมู 5 รังสิต พรอสเพอร เอสเตท 5 ซี 1 พหลโยธิน 
คลองหน่ึง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
Tel. : +669-1045-7662 

คลองหลวงรถยก รถลาก รถสไลด 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 96/123 หมู 7 ถนนตลาดไท ตําบลคลองสอง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-7077-3344

เอเชียโรลเลอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 45/3 หมู 3 ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160 
Tel. : +662-159-0961-4

กรุงเทพฟอรคลิฟท หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 50/83 หมู 1 สุขุมวิท ตําบลบางเมืองใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-5245 

เกา เกา ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 445/257 หมู 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-324-3850-1 

เจเนอรัล เทรด โฟลคลิฟท
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 29 กม 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-745-9957-8

ชูไก บจก. (มหาชน) 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 42/62 กม. 7 หมู 14 ซอยจรรยวรรธ 5 บางนา-
ตราด บางแกว บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-715-0000

ซีทีซี แอนด เอ็นจิเนียร่ิง หจก. อุปกรณยก 
เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 586/93,95 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู สุขุมวิท บางปู
ใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. :+662-709-8145-6 

ซีเอ โฟลคลิฟไทย บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 911 หมู 3 ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
Tel. : +662-461-5598 

โซลิด ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/51 หมู 7 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-751-2489 

ดับเบ้ิลยูซีเอส เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 109/708 ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-701-3741 

เดอะเครน เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 42/51 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-720-9933 

นิชิยู เอเชีย (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 888/9-10 หมู 9 ซอยรุงเจริญ ถนนเลียบคลอง
สุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-181-6723-7 

แบนดวิดธ (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 20/2 หมู 6 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-312-2058 

ยูนิตี้ เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 106/1 ซอย 43 (เกษม) สุขุมวิท ปากน้ํา 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +668-1806-4457 

เวิลด อิเล็คทริค ฟอคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 199/51 หมู 11 หมูบานรัชธานี 2  เทพารักษ กม. 
14  บางพลีใหญ  บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. :+662-752-5546

ผูผลิต และจําหนาย

โซ | เฟองทุกชนิด

บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
    147/9 ยงเจริญคอมเพล็กซ ถ.ศรีนครินทร
     แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

    +662-748-2384, +668-1443-0765

    nakengineering@gmail.com

    www.nakengineering.brandexdirectory.com

Material handling 
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อุปกรณยก และเคลื่อนยายสินคา

สยามเพาเวอรลิฟท บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 70/3 หมู 15 ซอย 43 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชา
เทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-175-1938 

อภิรักษเครน แอนด ทรานสปอรต (2001) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 88/2 หมู 5 ซอยต บานระกาศ ตําบลบานระกาศ 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-707-1553-4 

ออลเทรด รีซอสเซส (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1359 หมู 7 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-707-923

เอพีเอส โอโตพารท ราน อุปกรณยก เคลื่ อน
ยายสิ่งของ 
Add. : 1811/1 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-362-2063

เอส แอล อุตสาหกรรมการยาง (2000) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 339 ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบาน อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-707-9184-8 

เอ่ียมซุนหลี เอ็นจิเนียร่ิง หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/5 หมู 10 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-3337 

กรุงเทพรถยก 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 271/1 หมู 10 ถ.ประชาอุทิศ-คูสราง ต.ปากคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Tel. : +668-7105-0816 

ดิลกและบุตร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 49/2+662-1 หมู 4 ซอย 30 ถนนกิ่งแกว ตําบล
ราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-769-3000 

รุงเรือง เซอรวิส อู 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 240 หมู 2 ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
Tel. : +668-7918-3653 

เอ็ม เอ็ม เครน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 3/3 หมู 7 ซอยโรงพิมพ ถ.วัดศรีวารีนอย ต.ศีรษะ
จรเขใหญ อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-346-1139 

ชูไก บมจ. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 42/62 กม 7 หมู 14 จรรยวรรธ 5 บางนา-ตราด 
ต.บางแกว อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-715-0000

เอ็ม เอ็ม เครน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 3/3 หมู 7 ซอยโรงพิมพ ถ.วัดศรีวารีนอย ต.ศีรษะ
จรเขใหญ อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-346-1139 

เจ เอ เจ แอนด เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 278/23 หมู 10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-730-152

ที พี เอส เอส เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 55/20 บางปลา 38 เทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-315-4670-1 

ที อาร โมเดิรน อินดัสทรี บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1203,1493 หมู 4 ถนนเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-758-2349 

เบสท คอนเวเยอร ซีสเท็ม บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 59/78 ซอยเทศบาล 14 ถนนอัชมิตร ตําบลปากนํ้า 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +669-2081-0905 

ริชเนสวัฒนกล บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 12/142 หมู 11 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +668-1584-4785 

ศรีสุวรรณ คอนเวเยอรเบลท แอนด รับเบอร บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 70/1 หมู 19 ซอยสุขสวัสด์ิ 64 ตําบลบางพึ่ง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-462-7485 

เอส เอส เอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 41 หมู 3 วัดดานสําโรง 23/1 ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-757-0198-9 

พีพีเอส สตีล บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 8/88 หมู 10 ถนนเทพารักษ กม 15 ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-752-5151, +662-175-2424 

วี เอ็น เซอรวิสแอนด ซัพพลาย หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 210/164 หมู 5 หมูบานเดนชัย เทพารักษ ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +668-4736-6682 

สไปกา อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 108 หมู 20 ถนนตําหรุ-บางพลี ตําบลบางพลี
ใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-346-0191 

พาเลทไม-โบนัส ซัพพลาย
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 497/7 หมู 11 ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. : +662-707-5454

ธีรชัย พาเลท ราน 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 77/3 หมู 5 ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550 
Tel. : +668-1171-0243

เกียรติถาวรวิศวกรรม หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 100/261 หมู 6 ซอย ทรัพยบุญชัย21 ตําบลบางเมือง 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +668-1640-513 

มายบอคซ กรุป บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 999/10 หมู 11 ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550 
Tel. : +662-707-3050 

มานัส แพ็ลเล็ทและแพ็คคิง หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : โรงงาน 28 หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-750-8500 

ทรงศักดิ์ พาเลท 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 50/456 หมู 2 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +668-9074-8057 

เกา เกา ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 445/257 หมู 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-324-3850-1 

เจเนอรัล เทรด โฟลคลิฟท
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 29 กม 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-745-9957-8

ชูไก บจก. (มหาชน) 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 42/62 กม. 7 หมู 14 ซอยจรรยวรรธ 5 บางนา-
ตราด บางแกว บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-715-0000

ซีทีซี แอนด เอ็นจิเนียร่ิง หจก. อุปกรณยก 
เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 586/93,95 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู สุขุมวิท บางปู
ใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. :+662-709-8145-6 

ซีเอ โฟลคลิฟไทย บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 911 หมู 3 ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
Tel. : +662-461-5598 

โซลิด ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/51 หมู 7 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-751-2489 

ดับเบ้ิลยูซีเอส เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 109/708 ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
Tel. : +662-701-3741 

เดอะเครน เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 42/51 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-720-9933
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กรเทพ หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 89/54-6 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-294-2831

กิโลไทย บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 35/19-20 ถนนซอยเลียบฯฝงเหนือ 8/4 แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
 Tel. : +662-807-6989

จินเซน อินเตอร ซัพพลาย 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 1/58 ซอย 64/5 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-416-3575

เจนเนอรัล เอ็กซเพิรท เทรดด้ิง หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 71/5 ถนนสมเด็จพระปนเกลา แขวงอรุณ
อมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 
Tel. : +662-883-0295 

เจพี อินเตอรเทค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 39/68 หมู 10 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-935-7365

เจอีซี เทคโนโลยี บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 71 ซอย 26/1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-375-6408-9

ช เจริญ เทรดด้ิง หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 642-6 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 
 Tel. : +662-890-1144

ชาญวัฒนา เครื่ องช่ัง ขายและบริการ บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 8/4-5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-337-5516-7

ซารโทเรียส เมคคาทรอนิคส (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 129 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-643-8361-6

เซนเทค สเกล แอนด อินสตรูเมนท บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 167/2+662- ถนนเทอดไท แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-457-3693

เซ็ปเปอร สเกลส (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 59+662- ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ เขต
สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-639-1056

ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 100-104 ซอยเจริญนคร 45 แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-862-5225-7

ตราตุกตาคู บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 58/3-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
Tel. : +662-880-8828 

ทาลิสแมนอินเตอรเนช่ันแนล หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 18 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-651-1777

ทีโออุตสาหกรรมเครื่ องช่ัง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 17 ซอย 55 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-415-2505

ไทยเครื่ องช่ัง บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : สาขาหัวลําโพง 339/4 ถนนมหาพฤฒาราม 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-237-4243-6

ไทยแสงเมตริก บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 727-9 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-236-1096

บราโน เทค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 720/1 ซอย ส ธรณินทร 7 แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-274-4623

บางกอก พี พี อี แอนด แคลลิเบรท บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 357 ซอย 30 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-332-7773

เบส บาย ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 289 หมู 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
Tel. : +662-970-4763

โปซา สเกล แอนด ซิสเท็ม บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 274 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-716-8575-6

พรีซิสซา บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 97 ซอยพึ่งมี 9 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-742-6647

พรีมา อินเตอรเอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 9 ซอย 2 แยก 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-692-1133

เพอรเฟค สเกล บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 289/67 ซอย 6/1 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-181-4108

มานิต แอนด ทูล บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 17 ถนนสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-440-1957

เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : สํานักงานกรุงเทพ ถนนพระราม 9  
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-723-0300

ยูนิเวอรแซล เยนเนอรัล อีควิปเมนท บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 133/8-9 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-644-4584-5

รุงเรืองกิจ เวท แอนด สเกล บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 18, 20 แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-413-3173

เวท-เมททอล เชคเกอร (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 59/77 หมู 8 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-539-0100

ศูนยบริการซอมเครื่ องช่ัง 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 97 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-742-6647

สยามเครื่ องช่ังและวิศวกรรม บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : สนง. ใหญ 97 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-224-8941-2

หางงวนไชหลี หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 2210/1-3 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-678-1017

อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง บจก. (มหาชน)
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 979/52 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-298-0611-2

อีเล็คทรอนิค คอนโทรล บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 122/1 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-258-4253

เอ วัน พรีซิช่ัน สเกล หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 51/72 ถนนหทัยราษฎร แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-181-3091

กลองวงจรปด กิจสมบูรณเซลล แอนด เซอรวิส
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 340, 342 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-895-8001-2

Measuring Instrument
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เครื่องชั่ง ตวง วัด

กลองสํารวจ ปนัดดาอานันท 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 50/317 หมูบานสุภาวัลย ถนนหทัยราษฎร 6 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-915-8209 

กิจวิสัย บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 51 ซอย 48 ถนนลาดพราว-วังหิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-539-6141-4

ช ศิลปชัย หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 53-4 ถนนอัษฎางค แขวงศาลเจาพอเสือ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
Tel. : +662-224-1638

ไทยสํารวจภัณฑ หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 265/390 ซอย 15 แยก 10 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-674-0282-3

นาโกดีเวลลอปเมนท บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 1188 กม 3.5 หมูบานไพโรจน ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-744-1394-6

นีโอจีโอ บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 98/2 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
Tel. : +662-172-6655

โปรคัท เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 155/62 ซอยนวมินทร 111 แขวงนวมินทร 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-187-2379

พีเอสเอส เซอรเวย บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 27 ซอย 170 แยก 11 ถนนรามคําแหง 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-106-2956

แมพไอที บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 69/106 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 
Tel. : +662-865-8736-7

วิช่ัน มาสเตอร บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 122/26 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +668-9444-7853

ศิริพีระ บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 120/69 หมู 4 ซอยพฤกษอุดม ถนนชัยพฤกษ 
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
Tel. : +662-435-5756

สามัญ เซอรเวยทีม หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 367 ซอยอยูดี ถนนจันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +668-1495-4136

สายทิพยเอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 337 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-721-7561-4

สํารวจวิศวอินเตอรเทค บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 328-328/1 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร เขต
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-222-8774

อริยะเทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 555/18 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงบางซื่ อ เขต
บางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 Tel. : +662-585-8363

อาร บี เอ็น กรุป บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 53/17 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-347-8762

เอ อาร ดี เซอรเวย ไลนส บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 107 ซอย 48 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-321-9779

เอ็นไวรเทค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 212 ซอยศูนยบรรเทิงการคา ถนนนวมินทร 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-375-5682

ฮอลลีวูด อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-653-8555-66

โตเกียวสเคล บจก.
ตัด และเชื่ อมเหล็กแผน ทําชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องชั่ง
Add. : 48/1 ซอยเอกชัย 55 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2982

ที โอ อุตสาหกรรมเครื่ องช่ัง บจก.
ตัด และเชื่ อมเหล็กแผน ทําชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องชั่ง
Add. : 40,42,44,46,48 ซอยเอกชัย 55 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2982

ชัยยงศิลปเทรดด้ิง หจก. 
ทําเครื่ องชั่ง
Add. : 7-9 ซอยสะพานคู ถนนพระรามที่ 4 แขวง
ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-867-5080

รุงเรืองกิจ เวท แอนด สเกล บจก.
ทําเครื่ องชั่ง
Add. : 27/64 หมู 2 ซอยบางบอน 14 ถนนสุขาภิบาล 1 
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-413-3173

แกรนด บิลเล่ียน บจก.
ทําอะไหลเครื่ องชั่ง และตะเกียงกาซ
Add. : 68 ซอยจันทน 43 แยก 33 ถนนแขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-4169

เอเซียโรงหลอ หจก. 
ทําอุปกรณเครื่ องจักร เชน เครื่ องชั่ง 
Add. : 26 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
+662-413-1998

นํ่าฮง
ประกอบ ซอมแซมเครื่ องชั่ง
Add. : 16/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-155-127

ที.เจ.สเกล บจก.
ประกอบเครื่ องชั่ง
Add. : 511/3 ซอยออนนุช 30 ถนนออนนุช 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-742-1405

ซอยแหลมทองโปรดักส บจก.
ประกอบเครื่ องชั่งน้ําหนัก
Add. : 3 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-5896

ขอมูลติดตอ
    549/9 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
     กรุงเทพมหานคร 10250

    +662-743-8888

    marketing@tic.co.th

    www.tic.brandexdirectory.com

จําหนายเครื9องมือวัด 
 เซนเซอร I เครื9องมือวัดไฟฟา

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท จํากัด
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ยูนิเวอรแซล เยนเนอรัล อีควิปเมนท บจก.
ประกอบอุปกรณืเครื่ องชั่ง
Add. : 133/8-9 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-644-4584-5

โตเกียวสเคล บจก.
ผลิตเครื่ องชั่ง
Add. : 49/124 หมู 6 ซอยแสงพลอย 5 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2982

ทีโออุตสาหกรรมเครื่ องช่ัง บจก.
ผลิตเครื่ องชั่ง
Add. : 17 ซอยเอกชัย 55 ถนนแขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2982

สงวนไทย ช่ัง ตวง วัด หจก. 
ผลิตและประกอบเครื่ องชั่ง
Add. : 101/32-33 หมู 6 ซอยเอกชัย 49 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-5676

ไทยแสงเมตริก บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 727-9 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-236-1096

บราโน เทค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 720/1 ซอย ส ธรณินทร 7 แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-274-4623

ตราตุกตาคู บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 58/3-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
Tel. : +662-880-8828

ไพรมัส บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 119 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-693-7005-6

ทีเจ โซลูช่ัน บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : อาคารวรสมบัติ ถนนพระรามเกา แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-246-8711-4 

เจริญวิทย ซัพพลาย บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 268 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-643-3502

ไฟฟาอุตสาหกรรม บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 85/2-3 ถนนรางน้ํา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-642-6700

ทีอารเอส คอนโทรล บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 111 ซอยลาดปลาเคา 39 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-570-6172-3

เมกาสยาม เจแอนดบี ซัพพลาย บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 14 ซอยรามคําแหง 60/4 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-735-3492

โพนาลิส บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 7,9,11,13 ซอย 77 แยก 4 ถนนเพชรเกษม แขวง
หนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-7985

แอดวานซ เทคโนโลยี อีควิปเมนท บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 29/19-22 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-643-0982

แสงชัยมิเตอร บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-299-3333

สุพรีมไลนส บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 80,82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-2233

เคซี ออโตเมช่ัน หจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 99/6 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-735-5577

ดาตา เอ็นทร่ี กรุป บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 64/126 หมู 3 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-884-1941

แอมพทรอน อินสทรูเม็นทส (ประเทศไทย) บจก.
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 9 ซอย 77 แยก 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหนอง
คางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-5588

นาโน อินสตูรเมนท ซัพพลาย แอนด เซอรวิส บจก.
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 9/399 หมู 2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +668-9688-1623

วิลโลโกบอล บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 422/354 หมูบานปรีชา ซอย 34 ถนนสุวินทวงศ 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-956-3988

อินทิเกรช่ันมีชัวรเมนทโซลูช่ัน บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 483 ซอย 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-886-5090

คิงส เอ็นเนอรย่ี บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 338 หมู 10 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-737-4848

ราน ส เจริญพาณิชย 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 18/128 หมู 10 ถนนกาญจนาภิเษก 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-5484

ดอนเมืองพานิช บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 111/549-50 หมูบานปนเจริญ 4 นาวงประชาพัฒนา 17 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-929-0179

อูโน พรีซีช่ัน (ไทยแลนด) บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา 
Add. : 636/11 ซอย 39 ถนนรามคําแหง 
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-530-8173

หางงวนไชหลี หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 2210/1-3 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-1017 

ตราตุกตาคู บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 58/3-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-880-8828 

ชาญวัฒนา เครื่ องช่ัง ขายและบริการ บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 8/4-5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-337-5516-7 

เจนเนอรัล เอ็กซเพิรท เทรดด้ิง หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 71/5 ถนนสมเด็จพระปนเกลา แขวงอรุณอมรินทร 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-883-0295 

เพอรเฟค สเกล บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 289/67 ซอย 6/1 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-181-4108 

ช เจริญ เทรดด้ิง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 292-4 ซอย 43 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-639-4641-3

อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง บจก. (มหาชน)
เครื่ องชั่ง 
Add. : 979/53 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-298-0052

เอ็นซีอาร กรุป 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 800/2 ถนนวงศสวาง แขวงวงศสวาง 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-910-8590-5

สหภัณฑดิจิตอลสเกล บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 508/5 ถนนพรานนก แขวงศิริราช 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-866-4115

Measuring Instrument



L I S T I NG  H IGHL IGHT 

349LISTING HIGHLIGHT 

เครื่องชั่ง ตวง วัด

ศรีไทยฟา บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 2044/109-10 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-286-8663

สเกลส อินเตอรเนช่ันแนล แอนด เซอรวิส บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 130 ซอย 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-941-7323-5

อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง บจก. (มหาชน)
เครื่ องชั่ง
Add. : 979/66-70 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-298-006+662-

ช เจริญ เทรดด้ิง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : m277 ถนนขาวสาร แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-629-2212

ซารโทเรียส เมคคาทรอนิคส (ประเทศไทย) บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 129 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-643-8361-6

เจพี อินเตอรเทค บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 39/68 หมู 10 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-935-7365

สเกลส อินเตอรเนช่ันแนล แอนด เซอรวิส บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 130 ซอย 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-941-7323-5

เบส บาย ซัพพลาย บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 289 หมู 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-970-4763

เอ็นคอรป บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : สนง. ใหญ 5/115 ซอยรัตนพราหมณ 2 ถนนสุขุมวิท 
54/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-742-9341

ทาลิสแมนอินเตอรเนช่ันแนล หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 18 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-651-1777

พรีมา อินเตอรเอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 9 ซอย 2 แยก 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-692-1133

พี แอนด ดี โฮม บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 33/1 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +668-8333-5115

พีเอโปรดักส แอนด เซอรวิส บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 152/96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-185-6090

เทคนิเคิล แอดวานซ (1995) บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 7/54 ซอยสินธานีอเวนิว ถนนรามอินทรา 52 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-948-5703-6

สิริชัย การชาง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 44/54-5 ซอย 8 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-893-7239

สมชาย เครื่ องช่ัง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 137 ซอยนราธิวาสราชนครินทร 20 ถนนจันทน 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-4657

โรงงานตราช่ัง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 1619 ซอยอุทัยฟารม ถนนริมทางรถไฟปากน้ํา 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-249-9404

ราน นิวยงฮ้ัว 
เครื่ องชั่ง 
Add. :749 ตรอกขาวหลาม ถนนเจริญกรุง แขวงตลาด
นอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-236-1056

ราน ทนะดีสเกล 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 460/11 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-476-6559

ซัพพลายการช่ัง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 671 ถนนเจริญกรุง แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-8395

บางกอก บาลานซ บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 174/41 ซอย 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-3354

มานิต แอนด ทูล บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 17 ถนนสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-440-1957

เอ วัน พรีซิช่ัน สเกล หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 51/72 ถนนหทัยราษฎร แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-181-3091

จินเซน อินเตอร ซัพพลาย 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 1/58 ซอย 64/5 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-3575

บราเทอร สเกล แอนด แมชชีนเนอร่ี บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 53 ซอย 11 แยก 4 ถนนบางบอน 1 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-1966

ไซแอนติฟค โปรโมช่ัน บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 1759 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel. : +662-185-4333

บิสสิเนส เซอรวิส แอนด แคลิเบรช่ัน บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 100/110 ซอย 28 แยก 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ร. 9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-362-9939

เอ็นซีอาร อินเตอรเทรด บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 800/2 ถนนวงศสวาง แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-910-8590-5

พี แอนด ดี โฮม บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 33/1 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +668-8333-5115

พีเอโปรดักส แอนด เซอรวิส บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 152/96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-185-6090

กรเทพ หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 89/54-6 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-2831

อัลฟาไพอินเตอรเทรด บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 283 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-224-3507

มุยเซงเฮงกี หาง 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 99-101 ถนนไตรมิตร แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-0488

โตเกียวสเคล บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 49/124 หมู 6 ซอย 55 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2982

ก ศูนยกลางเครื่ องช่ัง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 4-6 ซอยสุกร ถนนพระราม 4 แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-1683

โอเฮาส อินโดไชนา บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 284 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-719-6418



C O M P A N Y  L I M I T E D

คุณ ณัฐวุฒิ สังขรัศมี
Nuttawut Sangrussamee

กรรมการผูจัดการ / Managing Director
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท จํากัด

TECHNOLOGY
INSTRUMENTS 

MEASUR ING  I NSTRUMENT CEO  V I S I ON 

ยคุดจิติอลเปนยคุทีเ่รยีกไดวาอะไรๆ กส็ะดวกแลว
ก็ดูไปเร็วมาเร็ว อยานั้นแลวบริษัท เทคโนโลยี อินสตรู
เมนท จํากัดของเรานั้น ใหความสําคัญกับสินคาและ
บริการดวยการสื่ อสารผานเทคโนโลยียุคดิจิตอลใหดี
และครอบคลุม และเปนประโยชนมากที่สุดอยูแลว โดย
เริ่มแรกนั้นเราไดจัดทําแคตตาลอกสําหรับแจกจาย
ลูกคาอยูแลว พรอมดวยการแจกจายวารสารตางๆ
เพื่ อใหลูกคาเขาถึงเราไดมากขึ้น 

นอกจากนั้นแลว เรายังสรางความสอดคลอง
ของการใชสื่ อ เริ่มจากการวิเคราะหจุดเดนของสินคา
และบริการของเราดวยการเพิ่ม ขยายสาขา มากที่สุด
ในประเทศไทยเพื่ อการใหบรกิารไดอยางทัว่ถงึ จากนัน้
แล้วเราปรับใช้รูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับ
ปจจุบันและลูกคา อยางเชนถาจะเนนความสําคัญของ
สินคาไปที่คุณภาพ ก็ตองสื่ อสารกับลูกคาผานสื่ อที่มี
ความน่าเช่ือถือและทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาผ่าน
โทรทศันหรอืสื่ อดจิติอลออนไลนตางๆ ท่ีเปนมาตรฐาน 
เพราะจะทาํใหเกดิความนาเชื่ อถอืและความไววางใจตอ
สินคาและบริการที่เพิ่มมากขึ้นอีกดวย

เทคโนโลยีอุปกรณ วัด และควบคุม
ทางอุตสาหกรรมสําหรับงานควบคุมอัตโนมัติ
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MEASUR ING  I NSTRUMENTPRODUCT  H I L I GHT 

ใชตรวจจับวัตถุไดทั้งของแข็ง และของเหลว เปนรุนที่ใชในอุณหภูมิสูง หัวกระโหลกทําจาก Aluminum (IP65) วัสดุโพรบทําจาก 
สแตนเลสสตีล (SUS304) ความยาวโพรบ : 250 มม. ขนาดเกลียว : 1” PT ไฟเล้ียง : 110/220 VAC เอาตพุต : Relay 5A/250VAC SPDT อุณหภูมิ
ใชงาน : -20 - 200 °C ปรับความไวในการตรวจจับ และหนวงเวลาในการทํางานได

The device is used to detect both solid and liquid objects 
in high temperature. Its head is made from Alu  
minum (IP65), body made from stainless steel (IP65), 
probe length: 250mm, screw size: 1 “PT, power 
supply: 110/220, VAC output: Relay 5A / 250VAC 
SPD, operating temperature: -20 - 200 ° C. It is 
adjustable sensitivity and deferred 
work.

ใชตรวจจับวัตถุไดทั้งของแข็ง และ
ของเหลว เปนรุนที่ใชในอุณหภูมิ

สูง ทําจาก สแตนเลสสตีล

อุปกรณวัด
- ควบคุมระดับ
- อัตราการไหล
- ความดัน
- โซลินอยดวาลว

LEVEL l FLOW l PRESSURE l SOLENOID VALVES

solid and liquid objects 
ade from Alu 
nless steel (IP65), 
1 “PT, power 

y 5A / 250VAC 
 200 ° C. It is 
 

สนใจดูสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี
www.tic.brandexdirectory.com
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เคนแซค บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 28/96 หมู 4 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-970-9335-7

ตราชูเอเซีย บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 76-8 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-5234

ราน มุยเซง 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 111-3 ถนนราชวงศ แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-224-5858

ช แหลมทองโปรดักส บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 42/2 หมู 2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-5896

ศรีไทยฟา เทรดด้ิง บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 72 ซอย 43 แยก 33 ถนนจันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-213-0175

สยามเครื่ องช่ัง แอนด ซิสเต็ม บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 14/47 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-9348

งวนฮงเส็ง หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 731 ตรอกขาวหลาม ถนนเจริญกรุง แขวงตลาด
นอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-236-1151

ซงหลีฮวด เครื่ องช่ัง หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 1619 ซอยอุทัยฟารม ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ้า 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-249-5038

บางกอก โซลูช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 9 ซอย 1 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-566-2143

สงเสริม หาง
เครื่ องชั่ง 
Add. : 62 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-222-6009

ยูนิคอินดัสเตรียลซัพพลายส บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 193/54 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-264-0401-4

พี อาร เอส อินสทรูเมนท หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 3/31 หมู 3 ซอย 110 ถนนเพชรเกษม แขวง
หนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-1217

งวนฮงเส็ง หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 731 ตรอกขาวหลาม ถนนเจริญกรุง แขวงตลาด
นอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-236-1151

สยามเครื่ องช่ัง แอนด ซิสเต็ม บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 14/47 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-9348

บางกอก โซลูช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 9 ซอย 1 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-566-2143

ซงหลีฮวด เครื่ องช่ัง หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 1619 ซอยอุทัยฟารม ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ้า 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-249-5038

เจซีซี อินเตอรเทรด บจก. 
ซอมเครื่ องชั่ง 
Add. : 4 ซอยลาซาล 34 แยก 5 ถนนสุขุมวิท 105 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-744-5855

เอ็น ซี แอล เจริญไชย บจก. 
ซอมเครื่ องชั่ง 
Add. :280 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-249-8805-8

พรีซิช่ัน คอนโทรล (ไทยแลนด) บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 77 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
แฟกซ: +662-910-5284

เมกกะ แล็บ หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 625/23 หมู 1 ซอย 75 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
แฟกซ: +662-463-1412

พรีซิช่ัน คอนโทรล (ไทยแลนด) บจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 77 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร 10800
แฟกซ: +662-910-5284

สงวนไทย ช่ังตวงวัด
ซอมเครื่ องชั่ง 
Add. : 101/32-3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2507

ซอยแหลมทองโปรดักส บจก.
ประกอบเครื่ องชั่งน้ําหนัก
Add. : 3 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-5896

ยูนิเวอรแซล เยนเนอรัล อีควิปเมนท บจก.
ประกอบอุปกรณืเครื่ องชั่ง
Add. : 133/8-9 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-644-4584-5

โตเกียวสเคล บจก.
ผลิตเครื่ องชั่ง
Add. : 49/124 หมู 6 ซอยแสงพลอย 5 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2982

ทีโออุตสาหกรรมเครื่ องช่ัง บจก.
ผลิตเครื่ องชั่ง
Add. : 17 ซอยเอกชัย 55 ถนนแขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2982

สงวนไทย ช่ัง ตวง วัด หจก. 
ผลิตและประกอบเครื่ องชั่ง
Add. : 101/32-33 หมู 6 ซอยเอกชัย 49 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-5676

ไทยแสงเมตริก บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 727-9 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-236-1096

บราโน เทค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 720/1 ซอย ส ธรณินทร 7 แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-274-4623

ตราตุกตาคู บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 58/3-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
Tel. : +662-880-8828 

 กิจวิสัย บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 51 ซอย 48 ถนนลาดพราว-วังหิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-539-6141-4

ช ศิลปชัย หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 53-4 ถนนอัษฎางค แขวงศาลเจาพอเสือ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
Tel. : +662-224-1638

ไทยสํารวจภัณฑ หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 265/390 ซอย 15 แยก 10 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-674-0282-3

ทีโออุตสาหกรรมเครื่ องช่ัง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 17 ซอย 55 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-415-2505

ไทยเครื่ องช่ัง บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : สาขาหัวลําโพง 339/4 ถนนมหาพฤฒาราม 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
Tel. : +662-237-4243-6

ไทยแสงเมตริก บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 727-9 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-236-1096

Measuring Instrument
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เครื่องชั่ง ตวง วัด

บราโน เทค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 720/1 ซอย ส ธรณินทร 7 แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-274-4623

บางกอก พี พี อี แอนด แคลลิเบรท บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 357 ซอย 30 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-332-7773

เบส บาย ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 289 หมู 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
Tel. : +662-970-4763

โปซา สเกล แอนด ซิสเท็ม บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 274 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
Tel. : +662-716-8575-6

พรีซิสซา บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 97 ซอยพึ่งมี 9 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-742-6647

พรีมา อินเตอรเอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 9 ซอย 2 แยก 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel. : +662-692-1133

เจนเนอรัล เอ็กซเพิรท เทรดด้ิง หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 71/5 ถนนสมเด็จพระปนเกลา แขวงอรุณอมรินทร 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-883-0295 

เพอรเฟค สเกล บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 289/67 ซอย 6/1 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-181-4108 

ช เจริญ เทรดด้ิง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 292-4 ซอย 43 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-639-4641-3

อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง บจก. (มหาชน)
เครื่ องชั่ง 
Add. : 979/53 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-298-0052

เจพี อินเตอรเทค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด Add. : 39/68 หมู 10 ถนนโชคชัย 
4 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
10230 
Tel. : +662-935-7365

เจอีซี เทคโนโลยี บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 71 ซอย 26/1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +662-375-6408-9

ช เจริญ เทรดด้ิง หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 642-6 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 
 Tel. : +662-890-1144

ชาญวัฒนา เครื่ องช่ัง ขายและบริการ บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 8/4-5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-337-5516-7

ขอนแกนซีไอจี บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 337/11 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
Tel. : +66-43-36-4217-8

ไชยสวัสด์ิ เครื่ องช่ัง
เครื่ องชั่ง
Add. : 78/1 ถนนรื่ นรมย อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-223-873

ขอนแกนสเกลแอนดซีสเต็ม หจก.
เครื่ องชั่ง
Add. : 183 ถนนรื่ นรมย ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-223-977

ไทยเครื่ องช่ัง บจก.
เครื่ องชั่ง
Add. : 185/3-4 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลทาพระ 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40260
Tel. : +66-43-262-475-6

งวน เฮง หลี เครื่ องช่ังรถยนต
เครื่ องชั่ง
Add. : โรงงาน 22/14 หมู 6 ถนนศรีจันทร 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-336-311

แซน แมกซ คอนโทรล
บริการสอบเทียบเครื่ องมือวัด
Add. : 58/221 หมู 4 ถนนชาตะผดุง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-337-006 

ไทยนิยมฮารดแวร ราน
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 856/11-2 ถนนเจตนจํานงค ตําบลบางปลา
สรอย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
 Tel. : +66-38-273-507-8

แสงไพศาล เครื่ องช่ังชลบุรี 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 856/13-14 ถนนเจตนจํานงค ตําบลบางปลา
สรอย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +668-1949-7615

แสงชัยมิเตอร บจก.
หมวดหมู : เครื่ องมือและเครื่ องวัดไฟฟา
Add. : 310/21-2 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-337-101 

สยามเครื่ องช่ัง แอนด ซิสเต็ม (สาขาเชียงใหม)
เครื่ องชั่ง 
Add. : 14/8 หมู 5 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-249-120-2 

ไทยเครื่ องช่ัง (เชียงใหม) บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 76/1 หมู 3 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-266-379-81 

สยามเครื่ องช่ังและวิศวกรรม บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 14/8 หมู 5 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50000 
Tel. : +66-53-249-121-2 

พลภัณฑ ช่ัง ตวง วัด เชียงใหม หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 101-3 ถนนมูลเมือง ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300
Tel. : +66-53-213-519 

นครพิงค เครื่ องช่ังอุตสาหกรรม หจก.
เครื่ องชั่ง 
Add. : 100/65 หมู 1 ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300 
Tel. : +66-53-222-556 

ผลิต I จําหนาย 
 เครื9องชั่งนํ้าหนักดิจิตอล

บริษัท ทรัค แอนด บาลานซ สเกลส จํากัด

ขอมูลติดตอ
    5/15 หมู 5 ซอยไปรษณียเกา ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว  
    อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

    +662-753-7273, +669-8545-0395

    tb-scales@hotmail.com

    www.tb-scales.brandexdirectory.com
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ไทยเครื่ องช่ัง (เชียงใหม) บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 76/1 หมู 3 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-266-379-81 

ไทยเครื่ องช่ัง (เชียงใหม) บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 76/1 หมู 3 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
Tel. : +66-53-266-379-81

เมคคาช็อป หจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 807/236 หมู 8 ถนนพหลโยธิน 72 ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
 Tel. :. +662- 992-7091

มูฟวิ่ง คอมแพ็ค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : สํานักงาน ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12110 
 Tel. :. 08-9782-4515, 08-1584-7131

โซลิดัซ สยาม 2010 บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 146 หมู 4 ถนนลพบุรีราเมศวร ตําบลคลองแห 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-234-800

เบส บาย ซัพพลาย หาดใหญ บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 46/45, 46/46 ถนนกาญจนวนิช 1 ตําบลคอ
หงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-212-338

หาดใหญเครื่ องช่ัง หจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 15 ถนนละมายสงเคราะห ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-46-2239 

สยามเครื่ องช่ัง แอนด ซิสเต็ม บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 132/8 หมู 1 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง 
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. : +66-74-447-040

เคเอส เซาทเทิรน บจก. 
เครื่ องมือและเครื่ องวัดอิเล็กทรอนิกส 
Add. : 52 ถนนจุติอุทิศ 3 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-239-280

จัส เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
ผูรับเหมาติดต้ังสําหรับบานและโรงงานไฟฟา 
Add. : 375/1 ถนนสาครมงคล 2 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-258-446

ฟารเมด แอนด ซายด บจก. 
อุปกรณและเครื่ องใชแพทยและศัลยแพทย 
Add. : 87 ถนนชีอุทิศ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-354-005-6

อิงกมล ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
ซอมเครื่ องมือและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
Add. : 199/828 หมู 8 ตําบลบานพรุ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90250
Tel. : +66-74-553-527

เซาทเทิรน ไลท มารเก็ตติ้ง 
ผูผลิตและจําหนายปม 
Add. : 417 หมู 2 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร ตําบล
ควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-257-250-1

เบส บาย ซัพพลาย หาดใหญ บจก. 
เครื่ องชั่ง 
Add. : 46/45, 46/46 ถนนกาญจนวนิช 1 ตําบลคอ
หงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-212-338

กรุงธนวิศวกรรมเครื่ องช่ัง หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 88/216 หมู 8 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
 Tel. : +662-366-6200-6

จีเนียส ดีไซน แอนด เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 7/63 กม 6.5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +662-316-2501

เซอรวิส สเกล แอนด เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 99/338 หมู 12 ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 Tel. : +662-758-9698

ตงชางเครื่ องช่ัง (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด
Add. : 53/14 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 Tel. : +662-757-4792-5

ทรัค แอนด บาลานซ สเกลส บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 5/15 หมู 5 ซอยไปรษณียเกา ถนนศรีนครินทร 
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel. : +669-8545-0395

ที วัน ซัพพลาย 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 4263 หมู่ 1 ซอยด่านสําโรง 50/16 ถนนวัดด่านสําโรง ตําบล
สําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
Tel. : +662-749-7783

พีซี แพ็คก้ิง เซลล แอนด เซอรวิส บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 2/13 หมู 2 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเพรียง 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
Tel. : +662-708-1867

แอดวานซ แมคคานิคส บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 1500 หมู 4 ถนนศรีนครินทร ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
 Tel. : +662-743-8571-3

แอล เอ ดี เครื่ องช่ังดิจิตอล หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 754/45 หมู 1 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
 Tel. : +662-174-4803

ปรรณวัฒน วิศวกรรม แอนด คอนสตรัคช่ัน บจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 998/93 หมู 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
 Tel. : +662-138-1693

พงศวรรณคาวัสดุภัณฑ บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 60-60/4 หมู 5 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 Tel. : +662-385-5069

ทีโออุตสาหกรรมเครื่ องช่ัง บจก.
ผลิตเครื่ องชั่ง
Add. : 17 ซอยเอกชัย 55 ถนนแขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2982

สงวนไทย ช่ัง ตวง วัด หจก. 
ผลิตและประกอบเครื่ องชั่ง
Add. : 101/32-33 หมู 6 ซอยเอกชัย 49 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-5676

ไทยแสงเมตริก บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 727-9 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-236-1096

บราโน เทค บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 720/1 ซอย ส ธรณินทร 7 แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-274-4623

ตราตุกตาคู บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 58/3-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
Tel. : +662-880-8828 

 กิจวิสัย บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 51 ซอย 48 ถนนลาดพราว-วังหิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-539-6141-4

ช ศิลปชัย หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 53-4 ถนนอัษฎางค แขวงศาลเจาพอเสือ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
Tel. : +662-224-1638

ไทยสํารวจภัณฑ หจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 265/390 ซอย 15 แยก 10 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-674-0282-3

ทีโออุตสาหกรรมเครื่ องช่ัง บจก. 
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 17 ซอย 55 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-415-2505

เมคคาช็อป หจก.
อุปกรณช่ัง ตวง วัด 
Add. : 807/236 หมู 8 ถนนพหลโยธิน 72 ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
Tel. :. +662- 992-7091

อ.อุลิน บจก.
กลึง กัด เจาะ ไส เชื่ อม และปมโลหะ
Add. : 333-333/1 หมู 7 ซอยสุขสวัสด์ิ 7 ถนนสุขสวัสด์ิ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-876-9992-3

Measuring Instrument
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เครื่องชั่ง ตวง วัด
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ผลิต I จําหนาย และบริการออกแบบ
ขึ้นรูปเสนอลูมิเนียมตามแบบ

บริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จํากัด

ขอมูลติดตอ
    211 ม.6 ซ.วัดคูสราง ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย 

    จ.สมุทรปราการ 10290

   +662-461-1216, +662-461-1217

    nstal888@gmail.com

    www.nstindustry.brandexdirectory.com

ศิริธรรมการชาง
กลึง กัด เจาะ ไส เชื่ อม และปมโลหะ
Add. : 102 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-801-3006

ประยูร 88 เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
กลึง กัด เจาะ ไส เชื่ อม และปมโลหะ
Add. : 294/8 หมู 5 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-815-7681

เสถียร คาเหล็ก บจก.
กลึง กัด เจาะ ไส เชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 61 ซอยประชาอุทิศ 90 แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-463-8640

กลวัต เอ็นจิเนียร่ิงแอนดซัพพลาย หจก. 
กลึง กัด เจาะ ไส เชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 40/1687 หมู 9 ซอยเอกชัย 76 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +66 8942704

ยูเนียนเมทัลโปรดักส บจก.
กลึง กัด เจาะ ไส หรือเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 1 ซอยเอกชัย 66 แยก 1 ถนน1 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-7838

ตั้งฮงฮวด
กลึง กัด ตัด พับโลหะ
Add. : 9/21-22 หมู 9 ซอยสนธิ 2 ถนนสุขาภิบาล-วัง
หิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
10230
+662-530-2044

เอส.เอ็ม.ที.แมชชีนทูล เทคโนโลยี หจก. 
กลึง กัด ตัด ไส เจียร เชื่ อมโลหะ
Add. : 858/45 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-917-444

ไทยรับเทค บจก.
กลึง กัด ตัด ไสและเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 45/29 หมู 11 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

Tel. : +668-1869-9293

ศิริเอกลักษณ กรุป บจก.
กลึง กัด ไส เจียร เชื่ อม ปมโลหะ
Add. : 17/415 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-4074-5

ศิริเอกลักษณ กรุป บจก.
กลึง กัด ไส เจียร เชื่ อม ปมโลหะ
Add. : 17/420-17/423 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-4074-5

ทาคูนิ (ประเทศไทย) บจก.
กลึง กัด ไส เชื่ อมโลหะตาง ๆ เชน เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง
Add. : 9/347 หมู 7 ถนนวงแหวน แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-7262-4

ทอปทูลส บจก.
กลึง กัด ไส และเชื่ อมโลหะ
Add. : 99/123 หมู 13 ถนนสีหบุราณุกิจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-918-8297

ลําพวน พลาสติก หจก. 
กลึง กัดไส เชื่ อม ทําแมพิมพโลหะ ฉีดพลาสติก
Add. : 1394,1396,1398 เทียนทะเล 26 แยก 6-1 
บางขุนเทียน-ชายทะเล ทาขาม กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-453-6392

โชคไพศาล
กลึง ควาน ไส และเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 40/566 ถนนพระรามที่ 2 แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-3421

กิจรุงเรืองโลหะการ
กลึง เจาะ กวาน กัด ไส เจียนหรือเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 50/745-6 ซอยสุขุมวิท 105 ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-399-2170

หวังดีวัฒนา บจก.
กลึง เจาะ กัด เจียน เชื่ อม ปมหรือตัดโลหะท่ัวไป
Add. : 38 ซอยบางขุนเทียน 16 ถนนบางขุนเทียน 

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-4117

พูนทรัพยโลหะการ
กลึง เจาะ กัด เจียนโลหะ
Add. : 1609/12 หมู 9 ตลาดพูนทรัพย ถนนริมทางรถไฟ
สายปากนํ้า คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-249-1523

ธนกิจ เอ็นจิเนียร่ิง
กลึง เจาะ กัด เชื่ อมโลหะ
Add. : 39/30 หมู 4 ซอยประชาอุทิศ 27 ถนน
ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
10140
Tel. : +662-428-6774

รวมกิจการชาง บจก.
กลึง เจาะ กัด และเชื่ อมโลหะ
Add. : 406/59 ซอยสาธุประดิษฐ 34 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-215-6974

ไทยพารท แมชชีน บจก.
กลึง เจาะ กัด ไส เจียน หรือเชื่ อมโหะท่ัวไป
Add. : 49/59-60 หมู 14 ถนนบางบอน 3 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-806-4220-1

ส.สหเฟอง
กลึง เจาะ กัด ไส เจียนและเชื่ อมโลหะ
Add. : 54/3 หมู 8 ถนนรัตนกวี แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-8848

เอ็น เอช พี ซัพพลาย หจก. 
กลึง เจาะ ควาน กัด เจียน และเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 479 ซอยลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-749-8992

เทอรม เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
กลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือ เชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 11/71-72 หมู 4 ถนนชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-928-2215-6

สุเทพการชาง
กลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือ เชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 107 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-13 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-0711

รานประทีปจักรกล
กลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่ อมโลหะ
Add. : 351 ซอยพัฒนาการ 3 ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-314-4874

นิพนธการชาง
กลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียร เชื่ อมโลหะ
Add. : 40/28 หมู 13 ซอยสหกรณ ถนนสีหบุรานุกิจ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-906-4289

เอ.เค.พี.เทคโนโลยี บจก.
กลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียร และเชื่ อมโลหะ
Add. : 8/5 หมู 3 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-909-8495-9

โกลบอล บรัช แอนด ทูลส บจก.

Metal Steel Stainless Aluminum
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กลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียร หรือเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 343 ซอยรามอินทรา5 ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-521-5545

สิทธิชัย แมชชีน แอนด เซอรวิส หจก. 
กลึง เจาะ ควาน กัด ไส และเจียรโลหะท่ัวไป
Add. : 21/288 หมู 8 ซอยหนองใหญ ถนนสุขาภิบาล 1 
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-2148

รานทักษะกล
กลึง เจาะ ควาน กัด ไส และเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 91/18 หมู 5 ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-915-0972

ไพศาลการชาง
กลึง เจาะ ควาน กัด ไส และเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 60/31 หมู 4 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-377-2523

พิศาลกลการ
กลึง เจาะ ควาน กัดไส เจียร หรือเชื่ อมโลหะ
Add. : 28/45 หมู 2 ซอยรวมพลัง ถนนพระราม 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-428-7712

อัญญามณี
กลึง เจาะ ควาน กัดไส เจียรและเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 394/165-166 หมู 4 ซอยสุขสวัสด์ิ 27 แขวง
บางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-4594

ไทยหวุนซิน หจก. 
กลึง เจาะ ควาน กัดไส เจียรและเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 6/428-429 หมู 8 ถนนรามคําแหง 2 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-316-1939-40

หั่งฟงพลาสติกแอนดโมลด หจก. 
กลึง เจาะ ควาน เจียร ไสโลหะ และฉีดพลาสติก
Add. : 332/5-7 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-426-0854

ช.กิจเจริญ
กลึง เจาะ ควาน เชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 139/5 ซอยดอนกุศล 1 ถนนเจริญกรุง 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-2151

ชัยการชาง
กลึง เจาะ ควาน ไส เจียนและเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 446 ถนนลาดหญา แขวงคลองสาน เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-437-4941

สงวนกิจแมชชีนเนอร่ี บจก.
กลึง เจาะ ควาน ไส และเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 7/555 หมู 9 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-936-0991

ซิมาเทค บจก.
กลึง เจาะ ควานหรือเจียรโลหะท่ัวไป
Add. : 11/9 หมู 6 ซอยจตุโชติ ถนนสุขาภิบาล 5 
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-974-5630

เอ แอล เค พรีซิช่ัน เวอรค บจก.

กลึง เจาะ เจียน โลหะท่ัวไป
Add. : 33/14 หมู 12 ซอยเพชรเกษม 73 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-1900-2

แอล.เอส.การชาง
กลึง เจาะ เจียรโลหะท่ัวไป
Add. : 78/276 หมู 5 ซอยอมรชัย 4 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-6489

ที.เค.พี.เมทัลเวิรคส บจก.
กลึง เจาะ เชื่ อม ไส และปมโลหะท่ัวไป เชน อะไหลรถยนต
Add. : 53/3 หมู 4 ซอยเพชรวิทูร ถนนบางกระดี่ 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-1673

นกการชาง
กลึง เจาะ เชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 4/558-559 หมู 5 ซอยพระราม 2 (71) ถนนพระราม 
2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-1509

เอส.เอ็น.กรุป (2006) บจก.
กลึง เจาะ ตัด กวาน และเชื่ อมโลหะ ช้ินสวนลิตภัณฑโหละ
Add. : 47 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-2901

รานวิโรจนการคา
กลึง เจาะ ไส เจียนโลหะท่ัวไป
Add. : 986/31 ซอยประดู 1 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-643-5407

โรงกลึงชัยเจริญ
กลึง เจาะ ไส เชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 96/109 หมู 7 ซอยจุลพงษ 2 ถนนพระรามที่ 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
+662-848-1278

รมเกลากลการ
กลึง เชื่ อม เจาะ โลหะ
Add. : 35/22 หมู 7 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-919-5514

เลิศเจริญชัยการชาง

กลึง เชื่ อม เจาะ ไส เจียร และปมโลหะ
Add. : 864/72 ซอยประดู 44 ถนนเจริญกรุง 107 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-292-1349

พัฒนาสตีล
กลึง เชื่ อม เจาะ ไส และตัดโลหะท่ัวไป
Add. : 2/54 หมู 1 ซอยสะแกงาม 30 ถนนสะแกงาม 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-1855-2317

พลังใจ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
กลึง เชื่ อม ตัด พับ สําหรับทําชิ้นสวนโลหะ
Add. : 88/35 หมู 7 ซอยอําไพ ถนนบางขุนเทียน 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2729

จารึกฐิติ บจก.
กลึง เชื่ อม และตัดโลหะ
Add. : 66/174-175 หมู 6 ซอยรางเงิน ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-3819

วันชนะการชาง
กลึง เชื่ อม โลหะ
Add. : 3/248-9 หมู 9 ถนนสุวินทวงศ แขวงลําผักชี 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-543-5154

สรคม เหรียญวัจนะวงศ
กลึง เชื่ อม โลหะ ทั่วไป
Add. : 12/1 ซอยเทียนทะเล22 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-4740

ธนากิจการชาง
กลึง เชื่ อม ใส เจาะโลหะและทําเครื่ องถูพื้น
Add. : 261/21-23 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-457-1159

พิมพพัฒนา
กลึง เชื่ อมโลหะ ผลิตและซอมแซมอะไหลเครื่ องจักร
Add. : 26/282-284 หมู 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +668-1301-5556

สกรีนซัพพลาย หจก. 
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Cable Ladder Steel Grating

Perforated Tray Box

Steel Cover Plate Lighting Pole

Cable Tray
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ผูผลิต และจําหนาย
“ นอต - สกรู ”  ทุกชนิด

บริษัท เอส.เจ สกรูไทย จํากัด

ขอมูลติดตอ
  347 ซอยจรัญสนิทวงศ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด 

  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

  +662-880-3636

  sj@screwthai.com

  www.screwthai.brandexdirectory.com

กลึง เชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 5 ซอยแสมดํา 17 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-8377-9

วัฒนาโลหะกิจ
กลึง ตัด เชื่ อม โลหะ
Add. : 109/235 หมู 1 ซอยกํานันมาลัย ถนนบางขุนเทียน 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-0177-8

เจาก่ีการชาง
กลึง และเชื่ อมโลหะ
Add. : 3761/348-349 ซอยนอกเขต ถนนจันทน 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-912-7301

ไทยเจริญการชาง
กลึง และเชื่ อมโลหะ
Add. : 3769/83 ซอยอยูดีพูลผล ถนนวัดไผเงิน 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-291-3004

ไอ พี เอ็ม บจก.
กลึง ไส เชื่ อม กัดโลหะ
Add. : 1 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-464-3907-8

ป.การชาง
กลึง ไส และเชื่ อมโลหะ
Add. : 51/14 หมู 2 ถนนเจาคุณทหาร แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +668-1926-5056

สายยนตการชาง
กลึง หรือเชื่ อมโลหะท่ัวไป
Add. : 17/19 หมู 3 ซอยเพชรเกษม 77 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-8207

โรงกลึง กฤตกรกลการ
กลึงเชื่ อมโลหะ
Add. : 140/58 ซอยอิสรภาพ 39 ถนนอิสรภาพ แขวง
บานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-418-3771

โรงกลึงวรรณธนา

กลึงโลหะ เชน รับจางกลึงช้ินงานทั่วไป
Add. : 10/140 หมู 2 ซอยจอมทอง 13 ถนนจอมทอง 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-5208

ถาวรการชาง
กลึงโลหะ เชน นอต สกรู
Add. : 19/6-7 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-613-6975-6

สุทธิพงษ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
กลึงโลหะ เชน โรล ชารป สําหรับปดฝากระปอง
Add. : 44 ซอยกาญจาภิเษก008แยก10 แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-2951

รานโลหะภัณฑ
กลึงโลหะ เชน อะไหลรถยนต
Add. : 39 ซอยศุภกรณ ถนนหลานหลวง แขวงวัด
โสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-0339

วิจิตรสิน โลหะกิจ บจก.
กลึงโลหะ เชน อุปกรณประปา
Add. : 151 ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-802-8393

ชางสยาม แมชชีนเนอร่ี บจก.
กลึงโลหะทุกชนิด
Add. : 5 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-807-6956-9

เทคนิคโมลด แอนด พลาสติก
กลึงโลหะและทําของใชจากพลาสติก
Add. : 69/42 ซอยชัยวัฒน ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-477-3246

แสงทองการชาง
กลึงไสโลหะ และผลิตภัณฑ เชนโคมไฟฟา
Add. : 177 ซอยเพชรเกษม 36 แยก 1 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-457-5518

ช ทรัพยอุดม บจก. 

อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 87 ซอย 01 ถนนกาญจนาภิเษก 39 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +669-4495-2680

เช้ือไพบูลยสตีล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1166 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. :+662-399-0487-95

ยืนยงคาเหล็ก-เหล็กรูปพรรณ 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : สนง. ใหญ 25/11 ถนนพระราม 6-อุรุพงษ 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. :+662-216-8446-7

ลีดเดอร ซิสเต็ม บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 13/9-10 หมู 4 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. :+662-451-7335

ศรีราชพฤกษ บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 753,755,757 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-6339

ส พัชรกิจสตีลไปป บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 501 ซอยนนทรี 14 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-681-3376-7 

ส รุงเรืองคาเหล็ก บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 93 ซอยบางนา-ตราด 19 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-399-3016-7 

อุดมโลหะกิจ (1975) บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 280/1 ซอยพระราม 3 ซ. 77 ถนนนางลิ้นจี่ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-671-1620

บี เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 505 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-932-9691

ผาใบ วรวุฒิ 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 110/19 ซอย 21 โซน 11 ถนนเคหะรมเกลา 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +668-1052-0138

วรัชธนารุงกิจ อลู แอนด อินทีเรีย บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 99 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +669-5289-9965

สยามวินเนอร 2014 บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 221 ถนนเพชรเกษม 84 แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-454-7648 

Metal Steel Stainless Aluminum
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เหล็ก โลหะ สเตนเลส อลูมิเนียม

บริษัท ทีเค ไทย เอ็นจิเนียร จํากัด

ขอมูลติดตอ
    444/236 หมูบานเดอะแพลนท บางนา ม.12 ต.บางพลีใหญ      

    อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    +669-2806-6636, +668-7831-9945

    tkthaiengineer@gmail.com 

    www.tkthaiengineer.brandexdirectory.com

สยามอินเตอรโปรดักส บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 7/22 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-589-1281

อลูมิเนียม นวศีล 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 11,13 ถนนสิรินธร ซอย 7 แขวงบางบําหรุ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-435-6004

เอ เฟรม บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 188/73 ซอยราษฎรอุทิศ 18 แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-918-2436-7

เอ็กซ คอมโพสิต บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 835/12 หมูบานสราญซิตี้ ถนนทรงประภา 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +668-1566-2712

เอ็น ซี พาวเวอร หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 10/1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 2 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +668-9826-9305 , +662-379-3757

กรุงเทพ ไวรเวิรค บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 162 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-219-4777

ชูสินคอนกรีต บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 319 กม 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-970-9442-3

ตะแกรงล้ีเง๊ียบเส็ง 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 792-4 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-233-6105-9

ทรัพยสแตนเลส หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 48 ซอย 12 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-2336

ท็อปไทยพานิช หจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 80/211-2 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-3164

ท็อปไทยพานิช หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 80/211-2 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-3164

ไทยไวรเม็ช บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 3 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-0826-9

ไทยเสรีเมทัลลิกซ บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 174/41-4 ซอยวิภาวดี-รังสิต 78 แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-533-6459-60

ไทยออสนอร บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : โรงงาน 519 ซอย 63 ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-543-8199

บิลเล่ียนเมสอินดัสตร้ี บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 2/9 หมู 12 อาคารทศพลแลนด 4 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-8470-3

บีพี โปรดักส บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 36/44 หมู 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-888-9912-3

ผลิตภัณฑตะแกรงเหล็กแผนไทย บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 100/12 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-1588

พี พี สตีล แอนด เคมิคอล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 343/329 หมู 9 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-8693-4

พี เอส แมชชีนเวิรค บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 3 ถนนสวัสดิการ 2 แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-1512-3

ริช แมทคอนส บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 10 ซอย 7/1 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-918-5041

วรวัฒนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑลวด บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 3-3/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ซอย 30 แขวง
ดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-2188-9

วินฟลด บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 81, 83 ซอยเย็นจิต ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-6266

เว็บฟอรจ (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 889 อาคารไทยซีซี ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-672-3972

ส เจริญชัยสายรัด หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 17/110 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-6787-2313

สยาม เกเบียน บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 121/75 อารเอสทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-642-3307

สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 555 รสาทาวเวอร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-937-0060-7

สยามวายเมช บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 64 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-806-4401-3 

เอ็กซ พี เอส บิสซิเนส หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 89/184-5 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-1914-5

ผลิตและจําหนาย

งานเหล็ก สแตนเลส 
      ตามสั่งทุกชนิด
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จําหนาย เหล็กรูปพรรณ 
เหล็กกอสราง, จําหนายเหล็กเสน, ตามสั่งทุกชนิด

บริษัท นวสยาม จํากัด

ขอมูลติดตอ
    77 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    +662-738-9999

    navasiam@hotmail.com, 7389999@gmail.com 

    www.navasiam.brandexdirectory.com

เอ็น ซี ลวดตาขาย 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 4/5 หมู 3 ถนนสุวินทวงศ แขวงลําผักชี 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-956-6872

เอส พี พัฒนกิจ กรุงเทพ บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 186 ซอยเพชรเกษม 42 แขวงบางจาก 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-869-7779

ไอเอซี โปรดักท บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 71 ซอยจันทน 18 แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-3591-2

เค ซี ที แมคานิคอล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 40/1184 หมู 9 ซอย 76 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-1429

เคพี ฟอรมม่ิง บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 23 ซอย 26 แยก 2-1 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบาง
ปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-5097

จันทรทิพยอุตสาหกรรม บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 92 ถนนแขวงบางนา แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-9464

นําศิลปปมโลหะ หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 34 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 28 แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-876-6767-9

บุญเลิศ โลหะกิจ 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 188 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-8056

ประดิษฐพาชน ราน 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 260/1 ตรอกสลักหิน ถนนเจริญเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-214-1144

พัฒนชัย โปรดักท พอยท บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 4/634-5 ถนนสะแกงาม 7 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-1929

พี บี เมทัล เวิรค 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 43/315 หมู 7 ถนนเอกชัย แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-4838

รุงโรจนกลการ 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 330/16 ซอยไสวสุวรรณ ถนนประชาราษฏรสาย 1 
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-585-1785

ศูนยรวมนํ้ามันหลอลื่ น ธรวิวัฒน บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 138,140 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-468-8472

ส สยามอุดมชัย บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 41/2-3,41/39 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-466-4396

สยามกลกิจ บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1072/2 ซอยวัดดอกไม ถนนสาธุประดิษฐ 58 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-1018

สินสวัสด์ิ-ยางอุตสาหกรรมและกอสราง
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 135/10 ถนนปอมปราบศัตรูพาย แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-621-1571

สุทัศน โปรเกรสสีฟดาย หจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 35/62 ซอยสะแกงาม 44 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-0342

เอ็กเซล แมชีน เทค บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 852 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-3570-3

เอกโลหะการ-โรงปมโลหะ 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 23/7 หมู 7 ถนนบางบอน แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-7920

เอ็นที พารท บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 26/176 ถนนประเสริฐมนูกิจ 39 แขวงนวลจันทร 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-946-6394

เอ็นเอสแอล แมชชีน แอนด พารท บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 7-7/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-3070

เอส ที พี กรุป 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 5 ซอย 11 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-1898-2399

บลาส แอนด โค โพรเทคทีฟ บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 426/46 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-6628-9

โปร ดีซีเอ็ม บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 17/1 หมู 7 ซอยศิริวงศ ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-5297-8

รับเบอร ไลน่ิง (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1000/3 ตรอกวัดจันทรใน ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-683-5613-4

อินคลูด อินดัสเตรียล แอนด ซัพพลาย บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 152/117 ซอยพลัสซิต้ีพารค ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ร 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +668-1901-6950

เอ็มแอนดเอ็ม อินเตอร กรุป บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แขวงศาลา
ธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-431-4075

ฉื่ อ จ้ิน ฮั้ว บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1150 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-249-6927

Metal Steel Stainless Aluminum
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เหล็ก โลหะ สเตนเลส อลูมิเนียม

รับผลิต และจําหนาย
“สปริงอุตสาหกรรม” ทุกชนิด

บริษัท พีวายเอส สปริง จํากัด

พรีซิช่ัน โคตติ้ง โลจิสติก หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 880 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-682-7157-60

พี โอ ไทเทเนียม โคตติ้ง เซอรวิส 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 4 ซอยภาณุมาภรณ 3 ถนนจอมทอง 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-8530

ลอ ยง เส็ง บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 336 ถนนวรจักร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-224-5149

วาย เอ เอส โกลด อีเล็คเพลทต้ิง บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 44/6 แขวงดอกไม เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-328-1981-3

วายพี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 22/52 หมู 1 ถนนบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-811-2882

สถานสอนชุบโลหะดวยไฟฟา 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 77/2 หมู 3 ซอยบรมราชชนนี 14 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +669-3964-2989

สานชัยอุตสาหกรรม หจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 172 ซอยรัชดาภิเษก 25 ถนนรัชดา-ทาพระ แขวง
วัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-868-0058-9

อินทีเกรทเต็ด กัลปวาไนซซิ่ง โซลูช่ันส บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1 ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-2348

อีซีฟค บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 6 ถนนเทียนทะเล 22 แยก 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 73110
Tel. : +662-897-2010-3

อีเนอรเจตริกกรุป หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 176/501 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-0708

กรุงเทพคารไบดอุตสาหกรรม บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 108/5-7 ส่ีพระยาริเวอรวิลล ถนนโยธา แขวง
ตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-237-3420-1

กิตติเวลด้ิง บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1004/196 ซอย 27 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-689-0653

คราฟท สกิลล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 76,78,80,82 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-1750

ตี๋ เซนเตอร เวล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 12/226 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +668-0229-5258,

ทอปแกส ซี แอนด ดับบลิว บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 4/53 หมู 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-884-1475-6

ธนพร เอ็นจิเนียร่ิง 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 56 ถนนสาธุประดิษฐ 28 แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-0517

นครพิงค เวลด้ิง ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 38/357 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 20 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-948-7619-20

นอรตัน อินเตอรเวลด บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 39/82-3 ซอย 103 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-398-6078

นําแสงเอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 759 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-8946-55

ประมวลโลหะกิจ หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 899 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-236-4653

พงศกร อินเตอร กรุป บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 3131/65-6 ถนนสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-747-7200

พรภัทร เอ็นเตอรไพรส บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 242/1 ซอย 12 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-4018

พิริยะ เวลด้ิง ซัพพลาย บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 474/327 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-496-7699

พี เอส เอ็นจิเนียร่ิง 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 148 ซอย 24 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-1074-1110

มิราเคิลเวิลดโพรดักส บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 59/247 ซอย 112 ถนนเพชรเกษม แขวงหนอง
คางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-810-8949-51

เลิศวิลัยแอนดซันส บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 784-90 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-639-4500

เลิศวิลัยแอนดซันส บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 8 ซอยสุนทรพิมล ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-215-3748

เลิศวิลัยแอนดซันส บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 5/1 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางคอ 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-875-7733-4

ขอมูลติดตอ
    290 ซอยเอกชัย76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

    +662-451-1955

    prayoon_spring69@hotmail.com

    www.pysspring.brandexdirectory.com







L I S T I NG  H IGHL IGHT 

368 LISTING HIGHLIGHT 

ผลิตสปริง และงานดัดลวด
“ตามตัวอยางที่ลูกคาตองการ”

บริษัท อาร เอส สปริงอะไหล จํากัด

วรพลวัฒนกิจ หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 4236/41-2 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-689-8226-7

วรากรเทรดด้ิง หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะ และสแตนเลส 
Add. : 3804 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-249-0086-9

เวลด้ิงเวล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 190 ถนนสุทธิสาร แยก 1 แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-691-9486-9

เวลเดอร เทคนิค หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 175 หมู 7 ถนนเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-812-0227

สโครปเวล หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 102 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Tel. : +662-274-8229-30

สตาร อินดัสเทรียล ซัพพลาย เชน บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 18/192 หมู 3 ซอยสวัสดิการ 2 แยก 21 ถนน
เพชรเกษม 77 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-7790

สตารเนช่ันยูนิเวอรแซล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 415/11-2 ถนนมหาพฤฒาราม 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-235-1782

สมไทยการไฟฟา บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 14 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 7 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150
Tel. : +662-892-1201-4

สมบูรณออกซีเยน หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 395-7 ถนนบํารุงเมือง แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-5187

แหลมทองซินดิเคท บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1188 ซอย 87 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-538-4949

อัลลายดเทค (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 21/27 ซอย 133 ถนนนวมินทร แขวงนวลจันทร 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-944-1936

อาร พี เอส ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 17 ซอยเทอดไท 16 แขวงตลาดพลู 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-891-3114-5

อีแอนดพีเวลด้ิงทูลส บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 2/10 หมู 6 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพรม 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-865-8112

อุดมสวัสด์ิออกซิเยน หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 149,151,153 ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-2954

เอส เอ เจ ไอ (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 79/211 ซอย 150 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-372-3035-7

เอส เอ็น เวลด้ิง แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 15/77 ถนนหทัยราษฎร แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-171-5237

แอ็คม่ี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 630 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-320-5200

แอร ลิควิด เวลด้ิง (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 5 ถนนปญญารามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-2250-5

ไทรโอเช่ียน (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 21/5-6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร 
เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-862-0202

บี เอ็ม ที (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 70/147-8 ซอยรามคําแหง 176 แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-976-9092-3

หลุยส ตี เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 685/7 ซอยแยกราษฎรอุทิศ ซอยประดู 1 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-295-0841-4

เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 888/3 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-347-6255

เอส เอ็ม พี อินเตอรโปรดักส บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 82/294 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางแค  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  10160
Tel. : +662-416-6141

เอส เอ็ม โพลิชช่ิง เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 870 ซอยเทียนทะเล 26 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-3874

เอ่ียม เทรดด้ิง กรุป หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 241/20 ถนนกาญจนาภิเษก 15 แขวงศาลาธร
รมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-885-2366

เคพี ฟอรมม่ิง บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 23 ซอย 26 แยก 2-1 ถนนสุขสวัสด์ิ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-5097

จีระนันท แมชชีน ทูลย หจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 15/114 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 20 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-0246

พัฒนชัย โปรดักท พอยท บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 4/634-5 ถนนสะแกงาม 7 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-1929

ขอมูลติดตอ
    58/4 ม.9 ซ.ไรขิง 30 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

    +662-810-3206, +662-810-3349, +668-2325-6230

    rs.springalai@gmail.com, rsspring@typlive.com

    www.rsspring.brandexdirectory.com

Metal Steel Stainless Aluminum
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เหล็ก โลหะ สเตนเลส อลูมิเนียม

บริการ ตัด, พับ
เหล็ก l สแตนเลส l อลูมิเนียม

ทุกชนิดตามรูปแบบ

บริษัท สกุลเนตร โลหะกิจ จํากัด

รับผลิต
งานกลึง, ปมโลหะ ตามสั่งทุกชนิด

บริษัท ชัยโลหะ 43 จํากัด

เอกโลหะการ-โรงปมโลหะ 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 23/7 หมู 7 ถนนบางบอน แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-7920

เอ็น ที พารท บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 26/176 ถนนประเสริฐมนูกิจ 39 
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-946-6394

ชางสยาม การชาง บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 5 ซอยพระรามที่ 2 54 แยก 4-2-1 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +668-6099-9663

เทพรักษ อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1/29-42 ถนนบางบอน 2 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-4466

นรินทร การชาง 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 82/9 ซอยฉลองกรุง 20 แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +668-1988-1605

วินเทลสตีล บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 703/1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-877-5760-1

ศรีราชพฤกษ บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 753,755,757 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-6339

สหการ เคซี บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 79 ซอยเอกชัย 66 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-8662-3

เอส เค บิลด อิน บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 6/496 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-6769-8955

เค เอช แอล วัฒนา หจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 124/2+662- ถนนบริพัตร แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-622-7774-6

งวนเส็ง โลหะกิจ บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 7-9 ซอยสุขสวัสด์ิ 20 แยก 1 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-9227

ช ไทยรุงเรืองโลหะภัณฑ บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 74/15-16-17 ซอยเอกชัย 128 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-2327-8

ชัยวัฒนทองเหลือง 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 599/4 จตุจักรพลาซา ถนนกําแพงเพชร 2 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-618-2135

โตชิน อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอเรช่ัน บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 246 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลอง-
กรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-739-6396

ไทยยงค ราน 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 1213 ถนนทรงวาด แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-234-0461

ไทยฮะเส็งราน 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 13-5 ซอย 1 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-233-4808

บราสเทค บจก. 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 74 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-465-6770

เปโรเคมอินดัสเตรียล เซอรวิส 
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 2 ซอยพาณิชยการธนบุรี 9 แยก 3-2 
แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +668-1735-4787

โรงหลอชอรุงเรือง บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 736 ซอยวัดไผเงิน ถนนจันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-2447

เอส เอ็น เวลด้ิง แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณช้ินสวนโลหะและสแตนเลส 
Add. : 15/77 ถนนหทัยราษฎร แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-171-5237

ขอมูลติดตอ
    146/1 ม.5 ถ.สาย 3191 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

    +66-38-636-398

    sakulnetr@hotmail.com

    www.sakulnetr.brandexdirectory.com

ขอมูลติดตอ
    79/235-79/236 ม.19 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลีใหญ จ.สมุทรปราการ 10540

    +668-1801-4236, +669-9041-9051

    chaimetal.industry@gmail.com

    www.chaimetal43.brandexdirectory.com
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โกมล เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2 ซอยหทัยราษฎร 36 แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-050-1681-2

เค เวิธ แอนด ซัคเซส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 18 ซอยแบนชะโด 5 แยก 2 ถนนนิมิตรใหม 
แขวงทรายกองดินใต เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-906-1853

จารวี โฟลคลิฟท หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 6/553 หมู 5 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-949-5729

ท็อปริซไฮโวลท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/253 หมูบานหทัยราษฏร ถนนหทัยราษฎร 2 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-915-9810

ที อาร วาย แมชีเนอร่ี บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 107 ซอย 36 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-950-3214

เทพธนา ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 88/157 ซอย 150 ถนนรามคําแหง แขวงสะพาน
สูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-1499

นิว กูด เฮง (999) หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 316/2 หมูบานเศรษฐกิจ ซอยอัสสัมชัญ 23 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-6265

แบตเตอร่ี เอเชีย (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 99/235 หมู 4 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-496-5617-21

ปทุมวันแทรคเตอร 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 187/6-8 ซอยจุฬาซอย 28 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-214-1085

ปอรเทอร แมททีเรียล แฮนดล้ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2257 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-718-1991-3

พระประแดงโฟลคลิฟท ออโต เซอรวิส
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 279/136 หมู 4 ซอยสุขสวัสด์ิ 62 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-818-2713-4

มาพบ โฟลคลิฟท ซัพพลาย เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 23/569 หมู 11 ซอยสํานักสงฆ ถนนนวมินทร 92 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-944-7711

เยลโล ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 13/7 ซอย 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-738-8811

วีอาร ออโตพารท ราน 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2/26 หมู 1 ซอย 25 ถนนพระราม 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-427-1508

สุวรรณการยาง เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 457/353 ซอยวัดจันทรใน ถนนแขวงบางโคล 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +668-6614-3327

อ อุดมยนตอิมปอรต บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 49/45 หมู 9 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-5588

อัยการ ฟอรคลิฟท พารท แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 11 ซอย 50 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +668-3177-2605

อินเตอร ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-945-764

เอ็นเนอรยีแอดวานซ บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 117 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-918-2448

ก สุขสวัสด์ิ รถยก 2008 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 97 ถนนพุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +668-5117-4400

“รับเหมาขนยายเครื9องจักร” 
ขนยายสิ่งของ ครบวงจร

บริษัท บี.เอ็ม.ที แพคแอนดมูฟ จํากัด

ออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ซอมบํารุง

ถังผสม และระบบลําเลียง

บริษัท ดีไซด แอนด แมคคานิคัล จํากัด

Moving Transportation

ขอมูลติดตอ
    56/150 ม.4 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    +662-038-0895, +668-1357-7415

    namt5337@gmail.com

    www.bmt.brandexdirectory.com 

ขอมูลติดตอ
    199/1820 ม.3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

    +666-3237-6595

    demachanical@gmail.com

    www.designandmachanical.brandexdirectory.com 
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การขนสงเคลื่อนยายสิ่งของ

ทีมงานบานนายชาง รถยก รถสไลด
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 316 ถนนเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +669-9425-1616

เทคนิคอลดีเวลอปเมนท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 10/24 ซอย 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-6588

ภัทรเอก บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 22/3 ถนนประชาชื่ น แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-911-4753

วชิรวิชญรถยก 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 23 ถนนประชาอุทิศ 107 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +668-6316-7509

ศูนยซอมรถยนต แอล แอล ซี ออโตเซอรวิสส
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 114/41 หมู 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-840-7350

ส ปภัสธร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 46 ซอยทาขาม ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-496-3738-41

อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : สนง. ใหญ 2013 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-319-1031-40

เอส อาร นครบาล คาร เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 800/141 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +668-1455-1388

กิตติ เซลส แอนด เซอรวิส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 66/165-6 ถนนเอกชัย 80 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-0567

ดิจิตอลลิฟท เซอรวิส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 40 ซอย 101 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-688-0798

ที ไอ ดี ไทยอินเตอร ลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1647/14 ชุมชนสุนทรธรรม ถนนสุขุมวิท 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-741-1947

ไทยจี เอลลีเวเทอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 24 ซอยสุภาพงษ 1 แยก 3 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-748-1695-8

ไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 44, 46 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-0052-4 

ยูนิเคน กรุป บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 17 ซอย 64/3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +668-1451-0052

ว เกียรติ แอนด ฟูจิ บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 844/10 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-613-6825-9

สแตนดารด ลิฟท แอนด เครน หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 54 ซอยพระรามที่ 2 76 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +662-451-4008 

สแตนดารด เอลิเวเตอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 154 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-282-1502

สนิทไทย บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 424 ซอย 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-438-9312

สยามลิฟทและเทคโนโลยี บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : อาคารไอทีสแควร ถนนกําแพงเพชร 6 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-576-0773-4

อัลฟลา อีเลเวเตอร บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 121/222 หมู 5 หมูบานมนชญา 1 ถนนสายไหม 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-991-5299

รับส่ังทํา
“หลังคารถกระบะทุกชนิด”

บริษัท ไทยเทคกรุป (2013) จํากัด

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง
[ ระบบขนถายลําเลียงทุกประเภท ]

บริษัท บีเอสเอส โซลูช่ัน จํากัด

ขอมูลติดตอ
    328 ม.6 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 

    +668-5993-5315, +668-6822-8787

    bss.solution1978@gmail.com

    www.bss.brandexdirectory.com

ขอมูลติดตอ
    81/124 ม.9 ถ.สุวินทวงศ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530 

    +668-9218-3159

    thaitech.group@gmail.com

    www.thaitechgroup.brandexdirectory.com
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บริษัท พีซีซี เครน เอ็นจิเนียร่ิง แอนดเซอรวิส จํากัด

เอเชีย ชไนเดอร (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 47/3 หมู 2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-948-1025

เอ็ม อาร เอ็น เอเลเวเตอร แอนดเซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 62/150 หมู 2 ถนนสายไหม 48 แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-990-5826

ไฮไลท ลิฟท เซอรวิส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 9/105 หมู 6 ซอยนวมินทร 95 แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-733-5020

เชงเกอร เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 599/17 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-938-5811-3

ทรงศักดิ์รอกไฟฟา หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 17 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 26
แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-889-7536-7

บางกอกลิฟท แอนด เครน บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 269/22 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-1310-1

โปรเมช รีซอรส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : เคพีเอ็น ทาวเวอร ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-717-1406-7

พีค เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 449/463 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-989-4244

โกมล เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2 ซอยหทัยราษฎร 36 แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-050-1681-2

เค เวิธ แอนด ซัคเซส บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 18 ซอยแบนชะโด 5 แยก 2 ถนนนิมิตรใหม 
แขวงทรายกองดินใต เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-906-1853

จารวี โฟลคลิฟท หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 6/553 หมู 5 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-949-5729

ท็อปริซไฮโวลท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 98/253 หมูบานหทัยราษฏร ถนนหทัยราษฎร 2 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-915-9810

ที อาร วาย แมชีเนอร่ี บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 107 ซอย 36 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-950-3214

เทพธนา ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 88/157 ซอย 150 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-1499

นิว กูด เฮง (999) หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 316/2 หมูบานเศรษฐกิจ ซอยอัสสัมชัญ 23 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-6265

แบตเตอร่ี เอเชีย (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 99/235 หมู 4 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-496-5617-21

ปทุมวันแทรคเตอร 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 187/6-8 ซอยจุฬาซอย 28 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-214-1085

ปอรเทอร แมททีเรียล แฮนดล้ิง บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2257 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-718-1991-3

พระประแดงโฟลคลิฟท ออโต เซอรวิส
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 279/136 หมู 4 ซอยสุขสวัสด์ิ 62 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-818-2713-4

มาพบ โฟลคลิฟท ซัพพลาย เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 23/569 หมู 11 ซอยสํานักสงฆ ถนนนวมินทร 92 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-944-7711

เยลโล ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 13/7 ซอย 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-738-8811

วีอาร ออโตพารท ราน 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2/26 หมู 1 ซอย 25 ถนนพระราม 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-427-1508

สุวรรณการยาง เซอรวิส หจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 457/353 ซอยวัดจันทรใน ถนนแขวงบางโคล 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +668-6614-3327

อ อุดมยนตอิมปอรต บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 49/45 หมู 9 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-5588

อัยการ ฟอรคลิฟท พารท แอนด เซอรวิส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 11 ซอย 50 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +668-3177-2605

อินเตอร ฟอรคลิฟท บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 2 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-945-764

เอ็นเนอรยีแอดวานซ บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 117 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-918-2448

ก สุขสวัสด์ิ รถยก 2008 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 97 ถนนพุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +668-5117-4400

Moving Transportation

ขอมูลติดตอ
    300/2 หมู 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี      
    จังหวัดสมุทรปราการ 10540

    +662-185-7338, +668-2632-0686

    pcc.engineering@hotmail.com

    www.pcccrane.brandexdirectory.com

ติดตั้งเครนอุตสาหกรรม 
จําหนายอะไหลเครน
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การขนสงเคลื่อนยายสิ่งของ

“บริการดานโลจิสติกส ”
ทั้งทางเรือ และทางอากาศ

บริษัท เอส.เค.วาย.อินเตอรเฟรต จํากัด

เอ็ม อาร เอ็น เอเลเวเตอร แอนดเซอรวิส หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 62/150 หมู 2 ถนนสายไหม 48 แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-990-5826

เจ วี อินดัสเตรียล บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 9 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-2126-7

ไดฟูกุ (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-636-1488

บิมเปกซ บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 1056/60 หมูบานคาซาซิตี้ ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-735-6845-6

พีพีเอ็ม ออโต-แฟล็ก บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 140 ถนนสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-332-2402

รุงโรจนไทย บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 11 ซอยราษฎรบูรณะ 4 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-468-9706 

วงศอัศวินเบลท แอนด แอ็คเซซเซอรี หจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 246 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-462-0769-70

วุฒิ เอ็นจิเนียร่ิง เทค (สายพานลําเลียง ลูกกล้ิง) บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 257,259 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-316-2076

เวลล ควอลิตี้ บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 21/185 หมู 4 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงทา
ขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-405-7778

เอ เจ เอนจิเนียริง บจก. 
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 99 ถนนรามคําแหง 44 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-732-3683-4

เอ็กซ เซล คอมโพเนนท ซิสเท็ม บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 9/200 หมู 4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-563-6507

เอส เอ็ม เค โปรดักส บจก.
อุปกรณยก เคลื่ อนยายสิ่งของ 
Add. : 260 หมู 8 ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-874-4756-9

แคนต้ัน เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 7/1 ถนนเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
Tel. : +662-289-1549

จงเจริญขนสง หจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 647/1 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. : 
+662-683-7032

จันทรสวางเอ็กซเพรส แอนดทรานสปอรต บจก.
อุปกรณขนสง
Add. : 48/22 หมู 1 ซอยสนามกีฬาพาณิชย
ราชดําเนิน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-889-1484

เจบีแอล ลอจีสติคส บจก.
อุปกรณขนสง 
Add. : 48/165 ซอย 104 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-372-0264-6

โจ ขนสง
อุปกรณขนสง 
Add. : 201 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240 
Tel. : +668-2255-5692

ใจเส็งกลการ บจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 431/20 ถนนประชาราษฎร สาย 2 แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800 
Tel. : +662-587-5786-7

ชาญชัย ขนสง (ระยอง) หจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 247 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-399-2055-7

ชุติมาขนสง บจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 53/4 หมู 2 ถนนซอยเพชรเกษม 48 
แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Tel. : +662-869-7841

โชคปรเมศร ขนสง หจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 108 หมู 4 ซอย 93/1 ถนนเอกชัย-บางบอน 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel. : +668-8502-1281

โชคมณีขนสง และการโยธา หจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 49 ซอยรมเกลา 9 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-919-5610-1

ซัน ไรส แมชีนเนอร่ี กรุป บจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 46 ถนนนิมิตใหม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 
Tel. : +662-713-9470

ดับเบ้ิล เวล ทรานสปอรต บจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 24 ถนนลาดพราววังหิน 63 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-931-1201

เดอะเวิลด แพคก้ิง แอนด ทรานสปอรต บจก.
อุปกรณขนสง 
Add. : 729 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel. : +662-663-1406

ตาลขนสง
อุปกรณขนสง 
Add. : 16/67 หมู 1 ซอยแจงวัฒนะ 14 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
Tel. : +662-982-6487

ทวีศักดิ์กิตติยา บจก. 
อุปกรณขนสง 
Add. : 3/41 หมู 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลา
ธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 Tel. 
: +662-887-2612-3

ที เอส ที เทรลเลอร พารท บจก. อุปกรณ
ขนสง 
Add. : 100 ซอยรมเกลา 38 แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
Tel. : +662-737-9309-10

ขอมูลติดตอ
    8/28 ทาวน อเวนิว ศรีนครินทร ซอยออนนุช 68 แขวงสวนหลวง 

    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

    +662-322-2787-8

    operations@skyinterfreight.com

    www.sky.brandexdirectory.com
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นําเขา และจําหนาย
เครื9องมือ l วัสดุ l บรรจุภัณฑ 
ที่ใชในการแพ็คกิ้ง สําหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัท โตไกล จํากัด

กระดาษไทยฟนิกซ 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 170/24 ซอยศาลาธรรมสพน 3 แขวงทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-885-2379

แกรนดเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 9-10 ถนน22 กรกฏาคม 1 แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-623-0620

งวนเอ้ียวฮวดเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 220 ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-621-7910-3

เจริญอักษรโฮลด้ิง กรุพ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1 ถนนเจริญราษฎร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-210-8888

ชัยณรงค พานิช บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 100 หมู 4 ถนนเพชรเกษม 104 แขวงบางไผ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-807-0936

ซันเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 2-4 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
Tel. : +662-294-8280-3

ซี ที ที เอ็น กรุป บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 311/3-5 ซอยอนุวัฒนวิเทศ ถนนพิชัย 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-241-4451-3

ซี เอ เอส เปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 213,215 ซอยจุฬา 16 ถนนจรัสเมือง แขวงวัง
ใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-214-1000

ซี เอ เอส เปเปอร มิลล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1 ถนนเจริญราษฎร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-307-8559

เซ็นทรัลเทรด รีเรช่ัน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 92 ซอย 6 ถนนสมเด็จพระปนเกลา แขวง
บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-883-2945

ต กิจวิบูลยเทรดด้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 45 ถนนพรหมราษฎร แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-450-6625-7

ที เอส ที เปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 3601/225-6 ซอยแฉลมนิมิต ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-688-5004-5

ที แอนด ที เปเปอร กรุป บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1078/232 ถนนพรานนก แขวงบานชางหลอ 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-848-9254-5

ไทยซุนเฮง คราฟท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 161-3 ถนนไมตรีจิตต แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-623-0603-4

ไทยเรืองทอง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 38/5 ซอยสาธุประดิษฐ 12 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-7421-4

บิซิเนส เปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 12 ซอยสมบูรณสุข ถนนประชาชื่ น แขวง
วงศสวาง เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-951-9991-5

พรรณรักษเปเปอร หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 358-60 ถนนไมตรีจิตต แขวงปอมปราบ เขต
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-224-2892

พรลาภพัฒนภัณฑ หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 44 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-320-6060-5

พัฒนาภา บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 170/1 ถนนสามเสน แขวงบานพานถม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-628-6898-9

พีแอล พรอสเพอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 129 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-3429

ฟูเฉิน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 76,78 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-7988

แฟนซี เปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 88 หมู 4 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา 55 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-994-2882

มหพงษคากระดาษ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 461-3 ถนนไมตรีจิตต แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-7307

ยูนิเวอรแซลเปเปอร หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 38/1 ซอยเฉลิมเขตร 1 แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-621-5090-3

ลัคก้ี เซ็นเตอร 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 55/226 หมูบานทาวนพลัสเกษตรนวมินทร ถนน
คลองลําเจียก แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-9591

ลิ้มพาณิชย หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 78/3 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-621-9955

วัฒนกิจมานนท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 311 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-0131-5

วินเปเปอรโปรดักส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1286/13-15 ซอยจันทน 37 ถนนจันทน แขวง
ทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-673-229

Packaging systems

ขอมูลติดตอ
    216/9 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110
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หีบหอ และระบบการบรรจุภัณฑ

ผูผลิต และจําหนาย
เทปปดกลอง, เทปผา มาตรฐาน

บริษัท ที.เอส.ที. อินเตอรโปรดักส จํากัด
เวล มัลติเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 42/185 หมู 12 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +668-9100-6461

เวิลดเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 9-17,21-9 ถนน 22 กรกฏาคม 1 แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-623-0620

ศรีไทยเปเปอรซัพพลาย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 62,64,66,68  ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-5933

สมไทย กรุป 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 9-21 ถนน22 กรกฎาคม 1 แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-623-061

สยาม วันเดอร ไลน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 30/140 ซอยชินเขต 2/1 ถนนงามวงศวาน 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-954-8195

สยาม อิมพอรต มารเก็ตติ้ง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 116/6 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-453-9305-9

สยามคารฟ อุตสาหกรรม บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ
Add. : 1 ถนนปูนซิเมนตไทย แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-586-3456

สหภัณฑกระดาษ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 167/30-32,169 ถนนประชาธิปไตย 
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-280-2145-7

สามเจริญเทรดด้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 49-51,1 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-225-2980-1

เสริมไชยคากระดาษ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 54/1 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-295-3523

แสงไทยเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 501/314-9 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-0023-6

เหรียญไทยบุญกิจ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 12 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-683-0570

เอเชีย สตาร อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 44/60 หมู 2 ซอย 60 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-940-8575-8

เอส ซี ที เปเปอร หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 2,4 ซอยประชาอุทิศ 75 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-4641-2

เอส แอนด พี อินเตอร-กรุป บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 135/8 อาคารอมรพันธุทาวเวอร 2 ซอยนาทอง ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-694-6483-5

แอนทาลิส (ประเทศไทย) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 33/15 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-6510

แอลคอท แอนด โก บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 56/2 ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-236-6247

ไอ เอ พร้ินต้ิงซัพพลาย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 71 ซอย 93 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-688-8693

ฮั่วก่ีเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 109 ถนนเสือปา แขวงปอมปราบ เขต
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-8136-8

เกรซเวย อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 14-16 ถนนมเหสักข แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-237-2015

แกรนด โปรเกรส เทรดด้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 26/6-7 ถนนมเหสักข แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-635-9113-4

เคอรท หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 26 ซอยอินทรานุสรณ ถนนวงศสวาง 
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-587-799

จ้ินเฮงไถ ราน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 92 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-221-1592

จิวเวลร่ี บ็อกซ เอ็กปอรต บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1091 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-639-5624

ฉัตรเพชรวัฒนา บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 23/1 ถนนเพชรเกษม 36 แขวงบางจาก 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-457-4932-6

ชนะกิจ อํานวยพร จิวเวลร่ี บ็อกซ 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 263,265 ซอยเพชรเกษม 102/3 แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-4303

ซิลเวอร สไมล บาย อี อาร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 5/53-4 ซอยบรมราชชนนี 37 ถนนชักพระ 
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-887-5301-2

เทรเชอร บอกซ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 138 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลอง
กรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-326-0194-5

ขอมูลติดตอ
    21/30 หมู 4 ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

    +66-34-876-032-7, +668-6319-0917

    siranee@tstinterproduct.co.th, info@tstinterproduct.co.th

    www.tstinterproduct.brandexdirectory.com
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ไทยเอชทีม บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 333/3 หมู 3 ซอย 14 ถนนสุขสวัสด์ิ 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-3517

นันทินีและบุตร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 134/2 หมู 10 ถนนเพชรเกษม 67 แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-2346-8

นิรามัย บ็อกซ (ไทยแลนด) หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 60/156-7 ซอยเพิ่มสิน 56 แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-942-3858

พีบี โปรดักท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 67/120 ซอยอมร ถนนพระราม 3 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-249-9520

พีพี อะครีลิค แอนด ดีไซน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 21/65 ซอยหนองใหญ ถนนแขวงบางแค แขวง
บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-4956

แพคเกจดีสเพลย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1086/16-7 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-237-2925-6

มนวรี โลหะกิจ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 10/58 หมู 7 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 1 แขวง
หนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-808-9491

มาลิจา ราน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 24/141 ม.9 ซ.34 แยก 14 ถ.รามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม. 10230
Tel. : +662-519-1837

ยงพิพัฒน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 979/87-8 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-398-4453

วิน แพ็คเกจ แอนด ดิสเพลย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 24/6 ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-910-5778

สินสมบัติ หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 88/27 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-589-7067

เอส ทีวี ราน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 101/8 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-235-7066

แอนโคลา แพคเกจจ้ิง แอนด ดิสเพลย บจก.
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 24/6 ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-910-5301

เฮียบเซง 85 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 85 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย 
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-221-7423

ก้ิมเจริญโลหะภัณฑ หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 2 ซอย 3 แยก 1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-465-3841

กูดแพค มานูแฟคเจอร่ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 126/60 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวง
คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-860-8445-6

นิวแคน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 62 ซอยกาญจนาภิเษก 3 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-899-6087-8

บางกอกแคนส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 77/22  ซอยจอมทอง 17 แขวงจอมทอง  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-0202

เมทเทิลคอน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 196/12-13 ซอยยศเส ถนนกรุงเกษม แขวงวัด
เทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-225-8081

ยูบิส (เอเชีย) บมจ. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 2092/30-1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร 22 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-285-5503-4

รอแยลแคน อินดัสทรีส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 66/9 หมูบานศรีทวีวิลล ถนนบางบอน 5 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-811-3967

โลหะกิจรุงเจริญทรัพย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 93/24 ซอย 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-868-0861

วองโลหะกิจ หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 262/43 ซอย 89 ถนนจรัญสนิทวงศ 
แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-424-7144

สหมิตรเมทัลแพค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 43 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 24 แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-468-2257

สินโชคดี บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 50 ซอยรวมมิตร ถนนกาญจนาภิเษก 2 
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-899-6642

สุนทรเมทัลอินดัสทร้ีส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 863/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-0040

สุพัฒนการชาง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 12/1 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-474

อลูแพค ครีเอทไฮควอลิตี้ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 64 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-899-6453-7

บริการออกแบบ “แพ็คเกจจิ้ง”
เพื9อใหเขากับการใชงานโดยเฉพาะ

บริษัท ชัยเทพอารี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด

ขอมูลติดตอ
    1/154 ซอยรามคําแหง ถนนรามคําแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร10510

    +668-1356-5071

    chaiteap_pk@hotmail.com

    www.chaithep-pk.brandexdirectory.com
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หีบหอ และระบบการบรรจุภัณฑ

อลูแพค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 64 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-899-6453-7

ฮ็อกกัน ไทย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 208 อาคาร 208 วายเลส โรด ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-251-8090

ก กลองกระดาษอุยเซง หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 201/1 ถนนสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-713-9449

ก เจริญกลองกระดาษ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 323 ซอยจาโสด ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-173-6588-9

กลองกระดาษ ที เอส หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 28 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-2032

กลองกระดาษไทยพาณิชย หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 599/137-9 ซอยอยูดี ถนนวัดไผเงิน แขวงบาง
โคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-289-2922

เจริญวัฒน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1 ซอยออนนุช 66/1 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-321-9838-9

ซีดับบลิวพี อินเตอรพร้ินท แอนด แพ็ค บจก.
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 7 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-5880

เซฟตี้ บอกซ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 934/14 ซอยวัดจันทรใน ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-689-7838-9

ณพลศิลป 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 408-410 ถนนรัชดาภิเษก-ทาพระ แขวง
ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-476-9648-9

ทรัพยสมบูรณ ราน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 214/1-2 ซอยสองพระ ถนนส่ีพระยา แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-234-9163

ที ซี พี อินดัสทร้ี บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 82,84 หมู 1 ซอย 69 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-426-1567-70

ธนะเศรษฐ เทรดด้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 191 ซอยเพชรเกษม 3 แยก 3 แขวงวัด
ทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +668-4874-7323

นครหลวงการกลอง หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 38/206 ซอย 2 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-9327

บ็อกซ เจอรน่ี หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 175 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-538-8029

บางกอก เปเปอร พร้ินท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 624,626,628,630 ถนนมาเจริญ แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-811-2091-5

บี พี การพิมพ บรรจุภัณฑ (2009) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 161/119-20 หมู 3 ซอยกํานันแมน 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-8126

เปเปอรบอกซ (ประเทศไทย) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 41/261 ซอยนวลจันทร ถนนนวมินทร แขวง
คลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-519-4676-80

พรอสเพอร แพ็ค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 6/20 ซอยเทียนทะเล 25 แขวงทาขาม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-3876

เพเพอรคราฟท แพคเกจจ้ิง 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 579/48 ซอย 25 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : 08-5146-9566

มงคลธง กลองกระดาษ ราน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 240/50-51 ซอยอัมฤทธิ์ ถนนเทอดไท 
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-413-3687

ยูเนียนเปเปอรคารตอนส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 4 หมู 6 ซอย 78 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-5471-82

โรงพิมพนิยมกิจ (1994) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 151 ซอย 5 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-613-8970

ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 61 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-3351-9

เสริมศิริ เฮง หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 55/175 หมู 7 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-509-4842

อินเตอรกรีนกรุป (1994) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 19-19/1-19/2 ถนนรมเกลา มีนบุรี 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-915-1080

เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 91/1 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-918-5075-7

เอ็น เอ็น พี เทรดด้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 88/80 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-580-0655-8

“ศูนยรวมเชือกถักทุกชนิด”
เชือกสลิง, เชือกถัก BATTLE ROPE
รับยํ้าปลายเชือกผูกรองเทา, เชือกถักตามตัวอยาง

บริษัท เชือกบารแบเร่ียน จํากัด

ขอมูลติดตอ
    7/207 ซ.เลียบคลองภาษีเจริญ ฝงเหนือ 6/2 เขตหนองแขม กทม. 10160

    +662-807-6255, +668-9789-2596, +669-4789-3259

    sales@barbarianropes.com

    www.barbarianropes.brandexdirectory.com
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เอ็ม พี ซี คารตัน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 11/15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-565-2655-6

เอส เอส เปเปอรคราฟท หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 56/3-4 ถนนเย็นจิต แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-6491-2

ซันชายนเปเปอรท้ิว หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 92/1 ถนนพหลโยธิน 24 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-5077

ที เอส เปเปอรท้ิว หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 47 ซอยสะแกงาม 29 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-0694-8

ไทยวราพรเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 777/41 ซอยลาซาล 24 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-2581

ไทยอุดมสิงหชัย หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 8/9-11 หมู 8 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-0001

พรชัย เปเปอรท้ิว บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 6 ซอย 33 แยก 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-2455-6

ส วสุวณิชยอุดมสิน หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 21 ซอยโคราช ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-2167

สลิส (ประเทศไทย) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 34/64 ถนนแจงวัฒนะ 14 แขวงทุงสองหอง เขต
หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-982-7113

อุตสาหกรรมถังกระดาษไทย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 155 ซอย 107 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-377-0226

เอ พี เอ็ม นิวไลน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 132,134 หมู 8 ซอย 42 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-0722-3

กรกนก สกรีน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 396 ซอยออนนุช 25 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-742-0470

กรอบรูปนพดลศิลป 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 175 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจาพอเสือ 
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-224-2082

เกรซเวย อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 14-16 ถนนมเหสักข แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-237-2015

คัลเลอร พอยท โรงพิมพ 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 42,44 ซอย 48 (บอปลา) ถนนลาดพราว 101 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-171-9261-2

จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : อาคารกองบุญมา ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-635-3355

เจริญเวสา เปเปอรแพ็ค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 310/305 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +668-3890-6000

เชาวกิจการพิมพ หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 26/3-26/4 ซอยลาดพราว 122 แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-934-1018-20

ซีซัน กรุป บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : สํานักงานใหญ 17,19 ซอยออนนุช 17 แยก 13 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-717-8223-6 

ซีดับบลิวพี อินเตอรพร้ินท แอนด แพ็ค บจก.
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 7 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-5880

ซุปเปอรพร้ินท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 385/7-8 ถนนส่ีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-234-6815

ดีซายน ราน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 55 (104/103) ซอย 69 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-7272

ทรี เจ ดีไซน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 517 ถนนสันติภาพ แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-2849-50

ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 148 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-881-0124-35

ธนากรกิจการพิมพ ปายราคา 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 162/1 ซอยเอกชัย 45 แยก 10 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-417-2203-4

ธนาศิลป 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 264,266 ถนนรัชดา-ทาพระ แขวงดาวคะนอง 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-476-6540 

นู พร้ินท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 77 ซอยนวมินทร 24 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-374-2272

บางกอกโซลูช่ัน แอนด ซัพพลายส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 71/70 ซอย 27 แยก 10 ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-949-5537-8

ใหบริการ
แสตมปปงฟอยล ทุกชนิด

บริษัท ฟอยลมาสเตอร (ไทยแลนด) จํากัด

ขอมูลติดตอ
    555 ซ.แสนสบาย 4 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

    +66-2661-3900-11

    sales@foilmaster.co.th

    www.foilmaster.brandexdirectory.com

Packaging systems
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บานานา กราฟฟก บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 111/63 หมู 3 ถนนอนามัยงามเจริญ 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-417-9629

ปร๊ินท ปร๊ินท แอดเวอรไทซิ่ง 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 119 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แขวงสําเหร 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-860-9986

ปอป เซ็ท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 175/6-7 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-286-7636

พรีเม่ียม แอดเวอรไทซิ่ง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 44/531-2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-552-7636-7

พัฒนศิลปการพิมพ 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 13/22 ซอยหิรัญรูจี ถนนประชาธิปก 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-465-4544

มัลติ แอด มีเดีย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 679/1 ซอยพิบูลอุปถัมภ แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-167-4090-1

ไมม็อบถูพื้น พีพี กรุป (ประเทศไทย) 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 99/242-243 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวง
ทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel. : +662-509-4964-5

ยืนยงการพิมพ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 115,117 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-7220

ยูโรสวิฟท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 52/146 ถนนกรุงเทพกรีฑา 15แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-736-0341

รูปพิเศษ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 69/32 ถนนจอมทอง 16 แขวงบางคอ 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : 08-9199-5464

วงศเอกอุตสาหกรรม บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 15 ซอย 49 ถนนลาซาล แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-5347-52

ศิริวรรณะ เลเบล หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 139 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-1 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-0321

ศิลปฟาอุตสาหกรรมพลาสติก บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 502 ซอยสาธุประดิษฐ 49 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-682-1275-8

สหพลการพิมพ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 37/2 ถนนสุขุมวิท 58 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-331-9975-6

แสงเทียนการพิมพ หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 298/127-8 ถนนดุสิต แขวงสี่แยกมหานาค 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-281-9087

เอ สยาม เลเบ็ล 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1033/21,23 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +668-9222-2574

เอ็มเพรส พร้ินต้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 82/74,75,76 หมู 8 ถนนรัตนกวี แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-875-2994-7

เอสซีที อินเตอรพร้ิน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 981/29 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-6831-2

ยูนิฟอยล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 129/11 หมู 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-805-3043-4

เคิรซ (ประเทศไทย) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 2869/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ํา 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-671-7505

โลวส แคป ซีล (ไทย) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1010/1 หมูบานธรรมวิทย ซอยศาลาแดง 1 
พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +669-3131-9585

ยูเนียนอินตา บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : สนง 306/2-3 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพา
ภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-623-8161-3

โมเดิรนอลูมิเนียม ฟอลย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 63 ซอย 3 แยก 3 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-874-3988-90

ยิปม่ันเทค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 11-13 ซอยสาทร 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-675-6936

พี เอ็น พัฒนาเคมี บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 53/102-103 หมู 6 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-8985-6

ธนากรกิจการพิมพ หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 162/1 ซอยเอกชัย 45 แยก 10 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-417-2203-4

ฟอยลมาสเตอร (ไทยแลนด) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 555 ซอยแสนสบาย 4 ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-661-3900-11

ซันน่ี ฟอยล อินเตอรเทรด บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 150/10-1 ถนนทนุรัตน แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-676-1300

นําเขา และจําหนาย
เครื9องบรรจุภัณฑ ทุกชนิด

หางหุนสวนจํากัด ซี.ที. ซุปเปอร เซลส แอนด เซอรวิส

ขอมูลติดตอ
    78 หมู 1 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    +662-753-5859

    sales@ctsupersales.com, info@ctsupersales.com

    www.ctsupersales.brandexdirectory.com

หีบหอ และระบบการบรรจุภัณฑ
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ฟอยล เอส แอนด เอส ดิเวลลอปเมนท 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 3 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-331-6468

โทเท่ิลฟอยล หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 78 ซอยสวาง 5 ถนนมหานคร 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-237-7108

แคดมัส แพ็คเก็จจ้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ถนนสาทรใต 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-673-9223

จตุพล อินเตอรเนช่ันแนล เซอรวิส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 55/3 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-553-2266

เจ เอส แพ็ค แอนด มารเก็ตติ้ง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 24/16-9 หมู 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-0419-20

ฉัตรวิวัฒน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 244/286 หมู 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-197-9020

ชัยเจริญ แพคก้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 31 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2671

ซันน่ีแพค (1999) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 212/259 หมู 6 ซอย 66 ถนนพัฒนาการ 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-0256-7

บางกอก อินเตอร เมอรเช่ียนไดซ 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 945 ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-013-5799

บางกอกโพลีแซค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 23/3 หมู 3 ซอยเพชรเกษม 69 
เลียบคลองภาษีเจริญ หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-0034

เพอรเฟคท คอนโทรล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 3656/25 อาคารกรีนทาวเวอร  ถนนพระราม 4 
คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-367-3321-7

สําเภาลังไม 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 11/3 หมู 1 ถนนเพชรเกษม 81 
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-42+662-019

ฟูล แพคเกจจ้ิง หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 6 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-865-3649 

ซีโนแพ็ค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 188 หมู 1 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-444-996-7

โซโนโค (ประเทศไทย) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 68/13 หมู 5 ถนนบานบึง-แกลง ตําบลมาบไผ 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-444-908

ดิจิตอล เฮาส พร้ินต้ิง หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 8/4 หมู 1 ถนนดอนหัวฬอ ตําบลดอนหัวฬอ 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-207-104

ปุกปร้ินท ราน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 90/2 ถนนสุรศักดิ์ 1 ตําบลศรีราชา อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-772-664

ฟูลออพชั่น 2006 หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 87/33 หมู 5 ตําบลดอนหัวฬอ 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-5430-4511

ไทยรุงเรือง โฟม บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 223/21-22 หมู 3 ตําบลบานบึง 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-195-074

พอลลารด บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 38 หมู 5 ถนนปทุม-ลาดหลุมแกว ตําบลคูบางหลวง 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-979-4900

เคทีเอฟ เอ็นเตอรไพรส หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 35/118 หมู 2 ตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-832-3607

นิตโตะแคน คัมปะนี อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 99/11 หมู 2 ถนนติวานนท ตําบลบานกลาง 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-598-4535-6

บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอร่ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1,13 ซอย 46 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-533-0275

กลองไทย หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 12/15 หมู 2 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงทองหลาง
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-997-4334

ไทยคอนเทนเนอร (ทีซีซี) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 99/1 หมู 1 ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-976-0701-10

เบญจภัทร บจก.
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 135/27-8 หมู 21 ถนนลําลูกกา อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-993-0119-20

สหนคร อินเตอรเทรด บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 175/11 หมู 4 ถนนปทุม-ลาดหลุมแกว 
ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-599-2931-4

อุตสาหกรรมหลอดสยาม บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1/9 หมู 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-516-9797

ผลิต และรับสั่งทํา

“บรรจุภัณฑพลาสติก”

บริษัท เอ็น.วาย.พี.แพ็คเกจจ้ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
    34/40-42 ม.3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    +662-130-0981-5

    acct_nyp@nyppackaging.co.th

    www.nyp-packaging.brandexdirectory.com

Packaging systems
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พีพีวาย อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 261/297 หมู 4 ถนนรังสิต-นครนายก 
ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +662-156-9917

ไมโคร ลาเบล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 99/11 หมู 5 ตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-975-1956

ฟอยลเทค (ประเทศไทย) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 51 หมู 7 ถนนบุญคุม ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-159-1227

มูฟวิ่ง คอมแพ็ค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : สํานักงาน ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +668-9782-4515

ยูนิแพ็ค แอนด เซอรวิส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 111/194 หมู 2 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-115-9757

บางกอกแคนส สตีล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 19/12 หมู 6 ถนนพระราม 2 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-83-4935-6

เหล็กโชคดีทวีทรัพย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 22/7 หมู 7 ซอยเทพกาญจนา ถนนเศษฐกิจ 
ตําบลคลองมะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-877-439

โอ เอ็ม แคน แอนด พร้ินติ้ง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 41/3 หมู 7 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-468-526

โอเรียนเต็ลแคน บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 18/24 หมู 5 ซอยตนสน ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบล
นาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-468-899

เซ็นเตอรแพค บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1/40 หมู 7 ซอย 122 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-420-2281

บางกอกคารตั้นและบรรจุภัณฑ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 63/6 หมู 10 ถนนเพชรเกษม 114 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-7778-9

บี วี เอส เทรดด้ิง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 23/2 หมู 6 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-6445-4170

แพค พลัส โปรดักท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 199 หมู 4 ซอยพัฒนา ถนนพุทธสาคร 
ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-440-867-9 

แพค พลัส โปรดักท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 199 หมู 4 ซอยพัฒนา ถนนพุทธสาคร 
ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-440-867-9 

โรงงานกลองกระดาษเมงซิน หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 98/11 หมู 5 ซอยวัดพันทายนรสิงห ตําบลพันทาย
นรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-865-488-9

แสงพงษกลองกระดาษ 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 3/80 หมู 3 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-867-840

อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ บมจ. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 44/5 หมู 3 ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-824-121-8

เอ เอส เอ คอนเทนเนอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 361 หมู 4 ซอยโรงเหล็ก ถนนเศรษฐกิจ 
ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-810-4750-65

เอเซียเปเปอรบอกซ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 51/7 ซอยคลองมะเดื่ อ 17 ถนนเศรษฐกิจ 
ตําบลคลองมะเดื่ อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-447-878-80

แอล บี เอ็ม บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 9/19-21 หมู 5 ซอยคลองมะเดื่ อ 17 ถนนเศรษฐกิจ 1 
ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-898-1223-6

ซีโนไทย เปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 62/3 ซอยศรทอง ถนนสุขาภิบาล 3 
ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-811-0165-8

บางปงอุตสาหกรรม หจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 55/1 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-466-203

สิงหชัย อุตสาหกรรม บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 99/10 หมู 1 ถนนธนบุรี-ปากทอ ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-451-5069

บางกอกฟอยล บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1/95 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 
ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-490-515-6

ไทย คอเรเซีย บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 30/12 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตําบลโคก
ขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-452-250

แพค พลัส โปรดักท บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 199 หมู 4 ซอยพัฒนา ถนนพุทธสาคร ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
Tel. : +66-34-440-867-9 

เวิลด แฟกซเปเปอร บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 220 ซอยธนากร ตําบลปากคลองบางปลากด 
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Tel. : +662-819-4524-5

อุตสาหกรรมกระดาษตอเนื่ อง บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 159 หมู 3 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-730-4900-5

สยาม พี พี ดิสเพลย 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 189/10 กม 33 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบล
บานระกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : 08-9151-0077

คราวน เบ็บแคน แอนด โคลสเชอรส
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 405 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-3971-5

คราวน ฟูด แพ็คเก็จจ้ิง (ประเทศไทย) บมจ. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 89/1 หมู 8 ซอยวัดสวนสม ถนนปูเจาสมิงพราย 
ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
10130Tel. : +662-183-2704-5

ทีปกรอินดัสทร่ีส บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1302 หมู 6 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-754-8410

ไพบูลยบรรจุภัณฑ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 281 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-0557-8

ไพบูลยอุตสาหกรรมการพิมพ บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 98 หมู 10 ซอยวัดสวนสม ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-183-2944-6

อี วาย เอช (1998) บจก. 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 274 หมู 11 ซอยสุขสวัสด์ิ 92 ตําบลในคลองบาง
ปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Tel. : +662-818-9401

วิศวกรรมการพิมพ โรงงาน 
บรรจุภัณฑ หีบหอ 
Add. : 1471 หมู 2 ถนนสุขุมวิท 109 ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-393-8269

หีบหอ และระบบการบรรจุภัณฑ
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ผลิต และจําหนาย “ถุงพลาสติก” 
ไดตามท่ีลูกคาตองการ

บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จํากัด

ขอมูลติดตอ
    50 หมู 8 ซอยเลียบคลองหัวคนเพลง-ดอนหวาย ถนนพุทธมณฑลสาย 5 

    ตําบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม 73210

    +662-888-4664, +662-889-4878, +668-9071-7084

    swd.th@hotmail.com

    www.sawaddeeplastic.brandexdirectory.com

เทคนิคพลาสติก หจก. 
ฉีด รีดพลาสติก 
Add. : 3/349 หมู9 ซอย- ถนนสุวินทวงศ ตําบลลําผักชี 
อําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-543-5114

ลิมเมอร บจก.
ฉีดกานพลาสติก
Add. : 16/23-25 หมู21 ซอยเจริญพัฒนา ถนนรามอินทรา 
ตําบลมีนบุรี อําเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-518-1179

ไทยโพลีพลาสแพ็ค บจก.
ฉีดแผนพลาสติก สําหรับบรรจุภัณฑตาง ๆ
Add. : 535 ตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-0375

ทวีสุขพลาสติก 2001 หจก. 
ฉีดพลาสติก เชน ฝาครอบจุกนมเด็ก
Add. : 242 ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-417-7995

รเณศพลาสติก
ฉีดพลาสติก ทําแกวน้ํา
Add. : 2/61 หมู1 ซอยเพิ่มทรัพย ถนนสุขาภิบาล 1 
ตําบลบางแค อําเภอบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-455-5896

นําแสง
ฉีดพลาสติกประเภทช้ินสวนประกอบของแผงไฟ
Add. : 497/20 ถนนนางลิ้นจี่ ตําบลชองนนทรี 
อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-285-7632

ยงแสง เอ็นเตอรไพรส หจก. 
ฉีดพลาสติกเปนของใช
Add. : 202 ถนนบางบอน 1 ตําบลบางบอน 
อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-3616

ส.พลาสติค
ฉีดพลาสติค (ทําผลิตภัณฑพลาสติค)
Add. : 104/44 หมู8 ซอยเอกชัย 52 ถนนเอกชัย 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-0895

เค.อุตสาหกรรม
ทําชิ้นสวนเกาอี้ และทอพลาสติค
Add. : 37/8 ซอยเลิศพัฒนาใต ถนนจอมทอง ตําบล
จอมทอง อําเภอจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-221-7779

บุญสุวรรณพลาสติก หจก. 
ทําชิ้นสวนพลาสติกของเด็กเลน
Add. : 232/4-9 ซอยเย็นอากาศ 2 ถนนเย็นอากาศ 
ตําบลชองนนทรี อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-249-1087

มังกรพาณิชย หจก. 
ทําเชือกพลาสติก
Add. : 39/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลวัดทาพระ 
อําเภอบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-467-0376

เจริญสิริพลาสติก
ทําเชือกพลาสติก
Add. : 24 ตําบลบางมด อําเภอทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-1886

วัชระพลาสติก
ทําเชือกพลาสติก หลอดกาแฟและถุงพลาสติก
Add. : 40 ซอยวชิรธรรมสาธิต 30 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลบางนา อําเภอบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-3411

สวัสดีพานิชย
ทําเชือกพลาสติกและหมวกพลาสติก
Add. : 250 ซอยเทอดไท 23 ถนนเทอดไท ตําบลบุคคโล 
อําเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-477-9718

สหรวมทอง
ทําเชือกฟางจากพลาสติก
Add. : 40/6 หมู2 ซอยบางมดแลนดอินดัสตร้ี ถนนพุทธบูชา 
ตําบลบางมด อําเภอทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-4455

เจริญกิจอุตสาหกรรมพลาสิตก บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 566/10 ซอยสมาคมแซเฮง ถนนสาธุประดิษฐ 
ตําบลบางโพงพาง อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-215-4156

เสริมนิมิตพลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 724 ถนนพระรามที่ 3 ตําบลบางโพงพาง 
อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-5341

เลาไถเส็ง หจก. 
ทําถุงพลาสติก
Add. : 549 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ 
ตําบลบางโพงพาง อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-0962

ไทยเจริญพลาสติกและการพิมพ หจก. 
ทําถุงพลาสติก
Add. : 742-744 ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลวัดทาพระ อําเภอบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-465-1344

จตุโชคพลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 73,75 ถนนสมเด็จเจาพระยา ตําบลสมเด็จเจาพระยา 
อําเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-437-3711

ผูผลิต และจําหนาย

“ถุงพลาสติกคุณภาพ”

หางหุนสวนจํากัด ปากนํ้าเจริญพงษ

ขอมูลติดตอ
    90 ซอย รุงอรุณทวาทศิน 2 ถนนคลองตาเคล็ตตะวันตก ตําบลปากน้ํา 

    อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

    +662-395-3030, +662-395-1108

    sales@pjplastic.com

    www.pjplastic.brandexdirectory.com

Plastic Industry
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อุตสาหกรรมพลาสติก

ผูผลิต และจําหนาย ปลีก-สง

ถังเก็บนํ้า, ถังบําบัดนํ้าเสีย

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.พลาสติกโปรดักส

ขอมูลติดตอ
    155 หมู 10 ซอยเทพกาญจนา ตําบลคลองมะเดืMอ อําเภอกระทุมแบน     
    จังหวัดสมุทรสาคร  74110

    +66-34-877-328, +668-1343-3176

    muangto@hotmail.com

    www.mtplastic.brandexdirectory.com

ไทยรุงกิจ
ทําถุงพลาสติก
Add. : 597 ถนนเจริญนคร ตําบลบางลําภูลาง 
อําเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-438-4623

ไทยรุงเรืองพลาสติก
ทําถุงพลาสติก
Add. : 23/13-14 หมู1 ซอยวัดเลา ถนนพระรามท่ี 2 
ตําบลทาขาม อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-469-1696

คอมพลาส อุตสาหกรรม บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 17/48 หมู1 ซอยใจสุวรรณ 2 ถนนพระรามท่ี 2 
ตําบลแสมดํา อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-0973-4

ยง วาย.ดับบลิว. (ประเทศไทย) บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 4/164-165,4/193-194 หมู7 ถนนพระราม 2 
ตําบลแสมดํา อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-5409

ศ.รัตนาพลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 714 หมู0 ซอยกัลปพฤกษ 6 ถนนสุขาภิบาล 1 
ตําบลบางหวา อําเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +668-0236-1720

ชัยเจริญ
ทําถุงพลาสติก
Add. : 97/134-135 ซอยจันทรแจม ถนนเพชรเกษม 
ตําบลบางดวน อําเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-454-0464

ฮะเส็งใช
ทําถุงพลาสติก
Add. : 221 หมู12 ซอยรวมพัฒนา ถนนเพชรเกษม48 แยก4-7 
ตําบลบางดวน อําเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-457-1139

ดาวรุง พลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 11/9,11/3 หมู2 ซอยเพชรเกษม 110/2 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลหนองคางพลู อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-0499

แลนดบลู (ประเทศไทย) บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 4 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนอง
คางพลู อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-420-9641

โรงงานพลาสติกเต็กเฮงหลี หจก. 
ทําถุงพลาสติก
Add. : 32 หมู2 ตําบลบางปะกอก อําเภอราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-468-0243

ทองฟาพลาสติก หจก. 
ทําถุงพลาสติก
Add. : 131 ซอยสุวรรณสวัสด์ิ ถนนพระรามท่ี 4 
ตําบลทุงมหาเมฆ อําเภอสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-286-2623

ทองฟาพลาสติก หจก. 
ทําถุงพลาสติก
Add. : 133 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ ถนนพระรามที่ 4 
ตําบลทุงมหาเมฆ อําเภอสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-286-2623

ศรีรุงเรืองพลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 6 ซอยสุดประเสริฐ 5 ถนน ตําบลวัดพระยาไกร 
อําเภอบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-291-6924-5

ทองเอก แพคเกจจ้ิง บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 220 หมู13 ถนนคูบอน ตําบลรามอินทรา 
อําเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-510-4608

พี.วาย.เอ็ม.พลาสติก
ทําถุงพลาสติก
Add. : 458,460,462,464 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
ตําบลศาลาธรรมสพน อําเภอทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-441-3692

กระสอบเคลือบเอเซียแปซิฟค บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 10/11 หมู1 ซอยถนนประชาอุทิศ ตําบลบางมด 
อําเภอทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-9192

สยามรวมพลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 8/140 หมู4 ซอยเจียมไชยศรี ถนนพระรามที่ 2 
ตําบลบางมด อําเภอทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-2996

ฮ.รวมพัฒนพลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 24/14-15 หมู5  ถนนพระรามที่ 2 ตําบลบางมด 
อําเภอทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-428-3393

เสรีพลาสติกซัพพลาย หจก. 
ทําถุงพลาสติก
Add. : 109/51-52 หมู8 ซอยราชครู ถนนเอกชัย 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-7524

ทัศนียโพลิเมอร
ทําถุงพลาสติก
Add. : 113/29 หมู4 ถนนเอกชัย ตําบลบางบอน อําเภอ
บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-4765

ศรีนครพลาสติก
ทําถุงพลาสติก
Add. : 113/27-28 หมู4 ถนนเอกชัย ตําบลบางบอน 
อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-7765

มาสเตอร เอสเตท บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 26/377, 26/400 ซอยสุขใจ ถนนเอกชัย 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-5772

กิตติพลาสติก
ทําถุงพลาสติก
Add. : 99/15 หมู4 ซอยเอกชัย 110 ถนนเอกชัย 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-1265

สปารแพค พลาสติค บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 119/6-7 ซอยโรงเรียนอนุบาลเอกชัย 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-0615

สตารโลทแพค
ทําถุงพลาสติก กําลังผลิต 48 ตัน/ป
Add. : 77 ซอยเพชรเกษม 108 ตําบลหนองคางพลู 
อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-412-4667

ลีเทรดเตอรพลาสติก
ทําถุงพลาสติก 
Add. : 417 หมู2 ซอยอนามัย ถนนสุขุมวิท 
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-321-2662

พงศศิลปพลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติก ผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 16 หมู ซอยเทียนทะเล 30 ตําบลทาขาม 
อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-3561

โกริตา แพคเกจจ้ิง บจก.
ทําถุงพลาสติก
Add. : 2/3 หมู21 ถนนพระยาสุเรนทร ตําบลมีนบุรี 
อําเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-517-3579
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Storage Tank (Granite)

Underground Tank (NEW STAR)

Storage Tank (Orchid)

รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product Specification)

คุณลักษณะ ถังเก็บนํ้าใตดิน
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รับออกแบบ และจัดทํา
แมพิมพพลาสติกตามตัวอยาง

บริษัท เอส จี สยาม จํากัด

เวลโกรว พรินติ้ง บจก.
ทําถุงพลาสติก พิมพถุงพลาสติก และทําซองกระดาษ
Add. : 63/24 หมู2 ซอยเพชรเกษม 81 ตําบลหนองค้างพลู 
อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-420-1421

วัลยดี พาณิชยอุตสาหกรรม บจก.
ทําถุงพลาสติก และแผนพลาสติกสําหรับรองพื้นกันซึม
Add. : 1092 ถนนสุขุมวิท 71 ตําบลสวนหลวง อําเภอ
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-314-3066

เวงหยูฮง
ทําถุงพลาสติกขนาดตาง ๆ
Add. : 365 ซอยเศรษฐกิจ 26 ถนนเพชรเกษม
ตําบลบางแคเหนือ อําเภอบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-1421

ไทยมิตรเคมี
ทําถุงพลาสติกและเชือกพลาสติก
Add. : 893 ซอยวัดไผเงิน ถนนจันทน ตําบลบางโคล 
อําเภอบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-1330

พัฒนกล บจก. (มหาชน)
ทําถุงพลาสติกและประกอบเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 22/24 หมู10 ถนนสุขุมวิท 103 
ตําบลหนองบอน อําเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-7371-3

สิทธิพลาสติก บจก.
ทําถุงพลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 1 ซอยบางแวก 18 ถนน ตําบลบางแวก 
อําเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-865-7600

รุจิธนาสิน บจก.
ทําถุงพลาสติกและผสมสีเม็ดพลาสติก
Add. : 131 ตําบลบางมด อําเภอทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-7842

ทีฆพล 222 บจก.
ทําถุงพลาสติกและพิมพถุงพลาสติก
Add. : 1335,1337 ถนนพระรามที่ 2 ตําบลบางมด 
อําเภอจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-427-1185

นารายณแพค บจก.
ทําถุงพลาสติค
Add. : 60 ถนนบางกระดี่ ตําบลแสมดํา 
อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-1818

วี.อาร พลาสติค
ทําผลิตภัณจากพลาสติค
Add. : 45/534-536 หมู5 ซอยดี.เค ซอย8 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-9503-1013

ราน เมจิกทอยส
ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก
Add. : 338/12-14 หมู4 ซอยประชาอุทิศ 33 ถนนประชาอุทิศ 
ตําบลบางมด อําเภอทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-2361

ไทยประเสริฐพลาสติก บจก.
ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก 
Add. : 36 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางนา 
อําเภอบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-399-3300

โมช่ัน แพ็คเก็จจ้ิง บจก.
ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก
Add. : 60/90-92-94-96-98 หมู6 ซอยสุขถาวร 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-8313

เค.วี.เจ.ยูเน่ียน บจก.
ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก 
Add. : 55/21-27 ซอยประดู ถนนรัชดาภิเษก ตําบล
บางคอแหลม อําเภอบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-289-1996

ไท-เอินพลาสติก หจก. 
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 139/23 หมู4 ถนนรมเกลา ตําบลคลองสาม
ประเวศ อําเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +668-1480-6396

ศิลปทวี (เค เอส) บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 827/14 ถนนพระราม 3 ตําบลบางโพงพาง 
อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +668-1836-0706

บีทีพี โปรดักส บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 78/440 หมู5 ถนนพระรามที่ 2 ตําบลแสมดํา 
อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-9816-1499

บีทีพี โปรดักส บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 78/439 หมู5 ซอยอมรชัย 4 ถนนพระรามท่ี 2 
ตําบลแสมดํา อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-9963-4094

วี อาร พลาสติก บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 27 ซอยบางกระดี่ 16 ตําบลแสมดํา 
อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-452-2177

พี.เอ็น.จี.กรุป บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 42,44 ถนนสวัสดิการ 1 ตําบลหนองแขม 
อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-444-0768

ยูนิลัคสพลาสติก บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 4236/163-165 ซอยประดู1 ถนนเหนือใต 
ตําบลบางโคล อําเภอบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-291-0970-1

เพชรสยาม (ประเทศไทย) บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน กระติกนํ้า ถังน้ํา ตะกรา
Add. : 4 ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-8987

ไทยเทคนิคอินดัสตร่ี บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน กลองพลาสติก
Add. : 717/2 ซอยวัดจันทรใน ถนนประดู 1 
ตําบลบางโพงพาง อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-1017

รุงทิพยพลาสแพค บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก 
Add. : 99 หมู2 ซอยภูติอนันต(จัดสรรทหารเรือ) 
ตําบลดอกไม อําเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-328-0354

ทองไทย พลาสติค บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน ตลับยา หลอดยาดม
Add. : 234 ถนนทาขาม ตําบลแสมดํา 
อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-6661

วิกเกอรปกเมนท บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ซอยเอกชัย 94 แยก 4-1 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-0270-6

ที.เอ็น.อาร.แพค บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน ภาชนะใสของ
Add. : 99/88 หมู4 ซอยรางไผ ถนนเอกชัย 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-0588-90

มงกุฏกาญจน พลาสติก บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน ไมบรรทัด หวี
Add. : 5 ซอยเอกชัย 83/1 แยก 2 ถนนเอกชัย 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-9081

Plastic Industry

ขอมูลติดตอ
    2, 4, 6, 8 ซอยเอกชัย 94 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

    +662-895-0545-6, +668-1945-4489

    sgsiam@hotmail.com

    www.sgsiam.brandexdirectory.com
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อุตสาหกรรมพลาสติก

ออกแบบ และผลิต

บรรจุภัณฑ, ขึ้นรูปพลาสติก

บริษัท ไมตรี อุตสาหกรรม จํากัดเอเพกซยูนิเทรด บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก และทําแมพิมพฉีดพลาสติก
Add. : 292 ซอยเอกชัย 94 ตําบลบางบอน 
อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-0552

บี.เค.อุตสาหกรรม
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 2 หมู10 ซอยเพชรเกษม 53 ตําบลหลักสอง 
อําเภอบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-808-9080-7

กวงพลาสติก หจก. 
ทําผลิตภัณฑพลาสติก
Add. : 3769/183-187 ซอยนอกเขต ถนนจันทน 
ตําบลบางโคล อําเภอบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-291-3105-6

ธนสยามอุตสาหกรรม บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน ฝกบัวอาบน้ํา
Add. : 135,135/1-5 ซอยสะแกงาม 14 ถนน 
ตําบลแสมดํา อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-0991

กวงยงฮวด
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน ลูกยางขาเกาอี้ ลูกลอเกาอี้
Add. : 75 ซอยจันทน 33 ถนนจันทน ตําบลทุงวัดดอน 
อําเภอสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-9675

ซันดา อินดัสตร้ี บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน สวนประกอบดินสอ ปากกา
Add. : 48/21 หมู1 ซอยกํานันมาลัย ตําบลแสมดํา 
อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-1053-5

เอเพกซ ยูนิเทรด บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน อุปกรณเครื่ องเรือน
Add. : 28 ซอยเอกชัย 94 แยก 4-3 ถนน 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-895-0552

วิริยะพลาสติค บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติกตาง ๆ 
Add. : 97 ซอยเทียนทะเล20 ตําบลแสมดํา 
อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-0405-6

เอ่ียมไพศาลอุตสาหกรรม บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติค
Add. : 100,102,104 ซอยพระยามนธาตุราชศรี 
ตําบลบางบอน อําเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-899-8059-66

ไทยสมุทรอุตสาหกรรม บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติค เชน พีวีซี ผสม พีวีซีเม็ด
Add. : 49 หมู ซอยประชาอุทิศ 16 ตําบลราษฎรบูรณะ 
อําเภอราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-428-7431

เค อาร ฟลาเมนท บจก.
ทําเชือก ขนแปรง สายเอ็นจากพลาสติก
Add. :  96 หมู 8 ซอย ถนนเหลานาดี ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-324602-3

ขอนแกนพลาสติก
ทําเชือกฟาง หลอดกาแฟและถุงพลาสติก
Add. :  161 2 ซอยบานโนน ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน 40170
Tel. : +66-43-236-084

ซุปเปอรแพค พลาสติก บจก.
ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก
Add. :  9 หมู5 ถนนมิตรภาพ ตําบลโนนศิลา อําเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +66-43-306-070-74

ดี.บี.พี.บานไผพลาสติก บจก.
ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน ของเด็กเลน ภาชนะ
Add. :  91 หมู4 ถนนแจงสนิท ตําบลหัวหนอง 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110
Tel. : +66-43-272-472

โรงงานบดพลาสติก วินัยพาณิชย
บด หรือยอยพลาสติก
Add. :  130/1 หมู 2 ซอยบานวังชัย ตําบลวังชัย 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 40140
Tel. : +66-43-001-290

รวมเจริญโภคภัณฑ บจก.
ผลิตเตาหูบรรจุถุงพลาสติก
Add. :  278 หมู 7 ตําบลบานทุม อําเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +668-1903-5161

ด่ิงเซ่ิน อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก
Add. :  89 หมู 9 ซอยบานนาดอกไม ตําบลชนบท 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 40180
Tel. : +668-8511-5888

ป.เจริญพันธอาหารสัตว บจก.
การทําพลาสติกเปนรูปทรงตางๆ
Add. : หมู 4 ถนนทางหลวงสาย 331 ตําบลคลองกิ่ว 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20220
Tel. : +66-38-442-700

พลาสเทคสยาม บจก.
เกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก
Add. :  38/20 หมู 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-490-547

ฟาเกอรดาลา แหลมฉบัง บจก.
พลาสติกกลองกระดาษ
Add. :  213/11 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-491-530-2

สยาม โคแนน บจก.
ฉีดพนสีช้ินงานพลาสติก เคลือบเงาชิ้นงานพลาสติก
Add. : 104/1 หมู 2 ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-192-764

สมบัติพลาสติก บจก.
ฉีดพลาสติก
Add. : หมู 3 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-239-977

เอส วาย จี (ไทยแลนด) บจก.
ฉีดพลาสติก และผลิตช้ินสวนสําหรับเครื่ องใชไฟฟา
Add. : 16/6 หมู 4 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-372-451

ปอปปูลา อินเตอรพลาส บจก.
ฉีดพลาสติกกันกระแทก
Add. : 168 หมู 1 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +668-1441-2890

เพอรเฟค พลาสติก อินเจคช่ัน บจก.
ฉีดพลาสติกและขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด
Add. : 92/9 หมู 10 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +668-0091-1123

บางพลี พลาสติก บจก.
ทําเครื่ องใชจากพลาสติก เชน กะละมัง ถัง ตะกรา ขัน
Add. : 69 หมู 9 ถนนปุนเถามา-พานทอง 
ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-452-847

ทอป เทร็นด แมนูแฟคเจอร่ิง บจก.
ทําเครื่ องใช-ภาชนะบรรจุจากพลาสติก
Add. : 334 หมู 1 ซอยสวนอุตสาหกรรมศรีราชา 
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-480-848

สตางค เซ็นเตอร บจก.
ทําเครื่ องมือ เครื่ องใช เครื่ องประดับจากพลาสติก
Add. : 14/1 หมู 6 ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-159-986-7

ขอมูลติดตอ
    37/6 หมู 2 ซอยเลิศพัฒนาใต ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง     
    กรุงเทพมหานคร 10150

    +662-468-0610, +662-468-5355, +662-878-0089-90

    maitreebkk@hotmail.com, maitreebkk@yahoo.com

    www.maitree-plasticindusty.brandexdirectory.com
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ซันโก แมชีนเนอร่ี (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตเครื่ องบรรจุซองแบบอัตโนมัติ 
Add. : 13 ซอยมาเจริญ 1 แยก 3-2 ถนน ตําบลหนองคาง-
พลู อําเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-420-1345 

เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอร่ิง บจก. 
ผลิตและจําหนายเครื่ องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ
Add. : 8/2 ซอยริมทางดวน 2 ถนนสุขุมวิท 62 
ตําบลบางจาก อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-742-7360 

อัซบิล โปรดักช่ัน (ประเทศไทย) บจก.
ผลิต ออกแบบเครื่ องมืออุปกรณและระบบควบคุมอัตโนมัติ
Add. : 700 หมู 1 ถนนบางนา-ตราดกิโลเมตรท่ี 57 
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-457-002 

เจ ซัมมิท บจก.
ผลิต ซอมเครื่ องจักรอุตสาหกรรมเคมี
Add. : 62/39 หมู 1 ซอยจอมทอง 13 ถนนจอมทอง 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-878-1201-4

โปร-ฟนิช บจก.
ซอมแซมเครื่ องจักรผลิตช้ินสวนนาฬิกา
Add. : 287 ซอยฉลองกรุง31 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-769-1900

อินเตอรแนชช่ันแนลรับเบอรพาทส 
ผลิตลูกยางอุปกรณเครื่ องจักรกล
Add. : 418 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-0135

เอส.ที. อุตสาหกรรมยาง บจก.
ผลิตลูกยางอุปกรณรถ และเครื่ องจักร
Add. : 416 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-2101

โรเดนสตอก (ประเทศไทย) บจก.
ซื้อมาขายไปซึ่งวัตถุดิบเครื่ องจักร
Add. : 201-204 ถนนฉลองกรุง 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-326-0542

โบวเบเกอร่ีเฮาส บจก.
รับซอมเครื่ องจักรที่ใชผลิตเบเกอรี่
Add. : 2/9 ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-8424

มิตรเจริญการชาง หจก. 
ผลิตและซอมเครื่ องจักร
Add. : 449/9 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-289-0547

เฉียนจ้ีเครื่ องจักรกล บจก.
ผลิตและซอมชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 471 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-689-0855-6

ไฮเฟนอินดัสตร้ี บจก.
ผลิตและซอมแซมเครื่ องจักรทอผา
Add. : 137/43 หมู 1 ซอยเพชรเกษม 98/1 
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-0509

มี อีเลคทริคแอนดแมชชีน หจก. 
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษ
Add. : 449/1 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 54 ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. 10140
Tel. : +662-426-2315

พัฒนกล บจก. (มหาชน)
ผลิตและซอมแซมเครื่ องทําน้ําแข็ง
Add. : 20/2 หมู 10 ซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-328-8642

รานเสงเฮง
ผลิตและซอมแซมเครื่ องจักรโมหิน
Add. : 85 ซอยจันทน 43 แยก 27 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-211-1279

บี.บี.เค.อีเลคตริค บจก.
ผลิตและซอมแซมอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 55 หมู 3 ซอยเสรีไทย 79 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-517-9776

กิจจักร บจก.
ผลิตและซอมแซมอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 40/1 ซอยปุณณวิถี 7 ถนนสุขุมวิท101 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-311-0837

มิสต แลนด บจก.
ผลิตและซอมอุปกรณเครื่ องทอผา
Add. : 88 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-463-2885

แซนนิตา อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
ผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษ 
Add. : 635 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปกรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-370-1275

ดี.พี. อุตสาหกรรม หจก. 
ผลิตและปรับซอมเครื่ องราด(ยาง)ถนน
Add. : 11/10 หมู 13 ซอยกรุงเทพกรีฑาบี3 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-336-8267-8

เคเคเค กรุป บจก.
ผลิตสวนประกอบ อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 3 ซอยเพชรเกษม98/1 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-421-5240

ช.จักรกล
ผลิตสวนประกอบเครื่ องจักรกสิกรรม 
Add. : 1939/54-56 ซอยรามคําแหง 21 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-314-6303

เวิลดพรีซิเซ่ิน บจก.
ผลิตอุปกรณของเครื่ องจักรทอผา
Add. : 79 ซอยเพชรเกษม40 (เกศสุวรรณ) 
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-457-1473

ไทยเส็งยนต
ผลิตอุปกรณเครื่ องจักรการเกษตร
Add. : 551 หมู 13 ซอยสุดเขต แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-460-0303

ชูเคียว (ไทยแลนด) บจก.
ผลิตอุปกรณในการเจียระไนเพชร
Add. : 3/8-9 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-260-3937-8

วี.พี.เอส.อีควิปเมนท บจก.
รับจางกลึงช้ินสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 13 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-368-3062

แหลมทอง เฟธเธอร บจก.
รับเชื่ อม ทําชิ้นสวนเครื่ องจักรกอสราง
Add. : 39/4 หมู 6 ซอยเทียนทะเล15 ถนนบางขุนเทียน 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-468-2614

วัฒนพัฒนาโลหะกิจ
รับจางกลึงโลหะ อะไหลเครื่ องจักรกล
Add. : 67 ซอยประชาอุทิศ 45 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-2597

บริการออกแบบ และติดตั้งระบบ
ROBOT ทั้งหุนยนตมือหนึ่ง และมือสอง

บริษัท ออโตเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด

ขอมูลติดตอ
    3/6 หมู 11 ซอยคลองสาม 11/6 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 

    จังหวัดปทุมธานี 12120

    +668-9684-3343

    ph_sitta@hotmail.com, packingsale580@gmail.com

    www.am-tech.brandexdirectory.com

Robotic Automation
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หุนยนต และระบบอัตโนมัติ

รานชายการชาง
รับจางกลึงโลหะ อุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 159/40 หมู 13 ซอยสินอนันต ถนนสุขาภิบาล 2 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-518-0371

พี.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง
รับจางกลึง ซอมแซมเครื่ องจักรโบราณ
Add. : 26/14-15 หมู 13 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-919-5451

ศรีเจริญการชาง
รับจางซอมเครื่ องจักร เชนเครื่ องบดหมู
Add. : 99 ซอยจัดสรรสุนทรที่ 8 ถนนสุขุมวิท 103 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-398-0054

พี.เอ็ม.อาร.อุตสาหการ บจก.
รับจางผลิตช้ินสวนเครื่ องจักร
Add. : 119/32-33 หมู 14 ถนนสุขาภิบาล 1
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-0891-2

ไทยเมเจอรโปรเจค บจก.
รับจางผลิตช้ินสวน ประกอบเครื่ องจักร
Add. : 43/1 หมู 4 ซอยออนนุช 65 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-320-2164

เอเวสท บจก.
รับจางผลิตซอมแซมเครื่ องจักร
Add. : 44 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลํา
ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-739-6278

ชิซุ อิเทคทริค (ประเทศไทย) บจก.
กลึง กัด ซอมอุปกรณอุตสาหกรรม
Add. : 55/50 หมู 15 ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-185-5321

เซ็นเตอร ทูลล่ิง
เชื่ อม ตัดโลหะ ทําชิ้นสวนเครื่ องจักร
Add. : 1584/245 หมู 1 ซอยศรีสุประกิจ ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-0538

ไทยเมทัลพารเทส
กลึง เชื่ อม ปมโลหะทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 1786/2 หมู 6 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-385-1281

เค.เอ็น.พี. (1994) บจก.
กลึง เชื่ อม ปมโลหะทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 354 หมู 2 ซอยพุฒสี ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-703-3261-3

แสงทองแมชชีนเนอร่ี
กลึง ไส กัดโลหะ ทําอะไหลเครื่ องจักร
Add. : 72/52 หมู 9 ซอยบุญศิริ ตําบลบางเมืองใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-384-5773

จ.จักรกล หจก. 
กลึง เชื่ อม กัดโลหะ ทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 109/113 หมู 2 ตําบลบางเสาธง อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-708-9138-9

สกุลรัตนเอนจิเนียร่ิง บจก.
กลึง เชื่ อม ตัดโลหะ ทําอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 120/312 หมู 6 ซอยจตุรมิตร ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-750-7441

ออโธพีเซีย บจก.
กลึง ไส ปมโลหะ ทําชิ้นสวนเครื่ องจักร 
Add. : 33/12 หมู 10 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-3308

จงไทยรุงเรือง บจก.
กลึงโลหะ และสรางเครื่ องจักร
Add. : 138/71 หมู 8 ซอยสุขประชาการ 10 ตําบลบางดวน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-756-4070

น.การชาง
กลึง เชื่ อมโลหะ ทําเครื่ องจักรกอสราง
Add. : 201/84 หมู 8 ซอยทรัพยบุญชัย ตําบลทายบาน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-387-0639

ตั้งแสงชัย หจก. 
กะเทาะเปลือกถั่วดวยเครื่ องจักร
Add. : 279 หมู 16 ซอยวัดมหาวงษ ตําบลสําโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0569

นิวตั้งค่ึงเฮง (2521) หจก. 
ชุบอุปกรณเครื่ องจักรดวยสังกะสี
Add. : 94/6 หมู 7 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-1833992

เมโทรแมชีนเนอร่ี บจก.
ซอมเครื่ องจักรกล เครื่ องกําเนิดไฟฟา
Add. : 69 หมู 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-740-0881-4

ทองดี (1993) บจก.
ซอม ทําอุปกรณสําหรับเครื่ องจักรทั่วไป
Add. : 220 หมู 3 ซอยสลักภัณฑ ตําบลสําโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-0495

อิโต อินเตอรเนช่ันแนล อินดัสเทรียล
ซอมแซม ดัดแปลง แกไขเครื่ องจักร
Add. : 123/14 หมู 2 ซอยคิงคอง ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-330-3667-8

ทูลล่ิง เอ็กแซ็กท บจก.
ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่ องมือกล
Add. : 261/15 หมู 2 ซอยสุธาวี ตําบลบางเพรียง 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : +662-708-5721-3

เอสคิวซี เซอรวิส เซ็นเตอร บจก.
ซอมแซม และประกอบมอเตอรไฟฟา
Add. : 1763 หมู 6 ซอยเพชรวิพูรย ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-710-4890-2

เค.แอล.ดี.เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
ทําชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 25/7 หมู 12 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-152-7243

เค.เอส.มาสเตอร บจก.
ทําหรือซอมชิ้นสวนอุปกรณเครื่ องจักร
Add. : 100/8 หมู 1 ถนนปทุมธานี-สามโคก ตําบล
สามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-977-2196-8

เอ็ม.ที.โพรดักส แอนด เซอรวิส บจก.
เชื่ อมโลหะ ผลิตช้ินสวน เครื่ องจักร
Add. : หมู 1 ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-522-0694

ชิคุโฮะแมชชินเนอร่ี บจก.
ประกอบเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางรถ
Add. : 42/20 หมู 5 ซอยโครงการเจนเซนคลอง 8 
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-199-2575

โรงเลื่ อยจักรอารียพัฒนา บจก.
แปรรูป ไส และอบไม โดยใชเครื่ องจักร
Add. : 92 หมู 4 ถนนสุขาภิบาล ตําบลบานฉาง 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel. : +662-581-1397

ผูนําเขา และจําหนาย อุปกรณ
SUCTION CUP, EJECTOR, VACUUM SYSTEM
PNEUMATIC, INDUSTRIAL VALVE

บริษัท อะชิดะ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย จํากัด

ขอมูลติดตอ
    56/17 ซอยพระยาสุเรนทร 45 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

    กรุงเทพมหานคร 10510

    +662-100-5028

    sales_center@achidathailand.com

    www.achida.brandexdirectory.com
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Safety and Security systems

ผูผลิต และจําหนาย
“อุปกรณไฟทางออกฉุกเฉิน”

บริษัท เซพการด เทคโนโลยี จํากัด

ขอมูลติดตอ
    44 ซ.สาทร 19 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

    +662-897-0303

    thai5959@gmail.com

    www.safeguard.brandexdirectory.com

กัณฐวิจิตรเอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 170,170/1-3 ซอยพงษเวชอนุสรณ 2 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-332-5080

เคเอสเคเทคโนโลยี บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 8/34 หมู 18 ถนนแขวงศาลาธรรมสพน 
แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-447-9041-3

จี พี เอส คอมเมอรเชียล บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 1702 ซอย 46/2 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-721-3076

ซายน แอ็ดวานซ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 213 ซอย 3 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-958-7171

ซิสเท็ม เซฟ หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 13 ซอย 59 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-675-5933

ทราฟฟคเอ็นจิเนียร่ิงซีสเต็มส บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 10 ซอย 14 แยก 20 ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-943-7150-3

ที เอ เอส กราฟฟค ดีไซน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 9/8 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-277-0137-40

บาสแอนดบอส เซฟตี้ หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 40/18 ซอยพระยาสุเรนทร 40 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-914-3562

บีเอสอีอีเล็คทรอนิค บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 29/110 ซอย 005/1 ถนนกาญจนาภิเษก 
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-7637

พงศกรกลการ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 69/59 หมู 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-888-0088

พีเทคโซลูช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 82 อาคารแสนสบายคอมเพล็คซ ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-374-8280

เมทัล ล้ิงค เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 181/39 ซอย 32 ถนนนวลจันทร 
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-946-0347

วังทอง ยูเน่ียน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 49 ซอย 65 ถนนลาดพราว แขวงสะพานสอง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-538-1270

วีทู วิศวกรรม โมเดิรน เทรด บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 32/784 ถนนประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-5778

ส การชางอีเลคทริค บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 168 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-311-1643-4

อารซีคอนสแตนท บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 21/3 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-203-0984

อินเทลลิเจ็นท แทรฟฟค เทคโนโลย่ี บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 44/150 หมู 8 ซอย 65 ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-945-7106

เอเซียแทรฟฟคเทคโนโลย่ีแอนดเซอรวิส บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 575/18 ซอยจันทราสุข ถนนลาดพราว 87 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-539-8396

เอส อาร เอส ทราฟฟค ซิสเต็ม บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 20/208 ซอย 27 ถนนเลียบคลองสอง 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-9887-0676

เอสพีโซลา อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 32/80 หมู 8 ถนนนวลจันทร แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-1038-9

โคด ไนน อิเล็คทรอนิคส คอมมูนิเคช่ัน บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 159 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-41 +66-38-41

เจ ที เอ็ม ซันน่ี (ประเทศไทย) หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 16 ถนนทนุรัตน แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-4467-8 

ไทเกอร สตาร คอมมูนิเคช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 522/151 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-682-4445-6

นิชชิน โชกากิ เคมิคอล (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 9/713-5 ซอยลาดพราว 41 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-931-6057-8

บี เจ บราเดอรส แอนด ซัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 9-9/4, 24-24/3 ซอยเอกชัย 76 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-1824-7

พาวเวอรสเตช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 65/740-744 หมู 6 ถนนเอกชัย 80/1 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-0537

โพลล่ี บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 326/18-19 พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-236-1863

มหาธน อีเลคทริค หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 883,885 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-3447-9
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อุปกรณเซฟตี้ และระบบปองกันความปลอดภัย

ผูผลิต และจําหนาย
รองเทาเซฟตี้ l อุปกรณนิรภัยเซฟตี้ l ผลิตภัณฑเซฟตี้

บริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน) จํากัด

ขอมูลติดตอ
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มิลเลนเนียล อิมปอรต หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 177 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 
Tel. : +662-866-9934-5 

เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 65/4-5 หมู 13 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพราว 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-570-8640

แมสเทค ล้ิงค บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 59,61,63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-942-1433

ยู เอส มารเก็ตติ้ง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 976/12 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-641-4100

วีทู วิศวกรรม โมเดิรน เทรด บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 32/784 ถนนประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-5778

เวนเนอร (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : สนง กรุงเทพมหานคร 43 ถนนตีทอง 
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-221-5577

สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 51,53 ซอยพึ่งมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-742-1002-6

ออนแอร เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 189/40 ถนนนิมิตรใหม แขวงทรายกองดิน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-7717-9777

เอส วี ซี อิมพีเรียล บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 1423-7 ซอยเจริญนคร 29 แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-439-5422

เอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เทรดด้ิง บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 22/41 หมู 13 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-919-4409

ไอเซค โปรซีเคียว บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 950, 952 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-728-7707 

ไฮ-ไฟ ไฮเทค เครื่ องเสียงรถยนต ราน
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 44/62-63 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-510-6391

เค ซี เอฟ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 127/127-32 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม 3 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-0654-5

ป ณรงค แอนด พี เอ็น ไอ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 929/2 ถนนสาธุประดิษฐ 58 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-2662-3

อัญชลีพร พลาสติก อินเตอรเนช่ันแนล หจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 21-23 ถนนพุทธบูชา 44 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-426-3078

แอล เจ เจ เฮลเมท อินดัสตร้ี หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 45 ถนนประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-87+66-42-190

โกลเบิลบิลด้ิง คอนโทรล บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 514/19 ซอย 39 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-158-2607

ซีเคียวริตี้ โอเปอรเรช่ัน ซิสเต็ม บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 115 ซอย 19 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-519-5255

เซฟโซน บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 26/504 ซอย 62/1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-994-9829

เดอะเบสท มัลติมีเดีย โปรเฟสช่ันแนล บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 10 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 3 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-942-2455

ธนาวาซีเคียวริตี้ซิสเต็ม บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 152/56 หมู 1 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-573-0613

ไฮไลท ลิฟท เซอรวิส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 9/105 หมู 6 ซอยนวมินทร 95 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-733-5020

บางกอก เน็ตเวิรค โซลูช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 61/158 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว  
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-907-2330-1

วสุ กรุป หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 54/6 หมู 8 ถนนแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-0937

อันเซ็น ซิสเต็มส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 316/21 ซอย 87 ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณ
สิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-158-9740

อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 311 หมู 1  ถนนชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-929-6290-1

เอชแวคสแควร บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-065-4393

เอส ดี พอยท บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 751 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-801-1166
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จําหนาย ติดตั้ง
“อุปกรณสัญญาณไฟจราจร”

บริษัท ศรีทองเจริญ จํากัด

โฮม แคร โพรเทคช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 259 ซอย 72 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมส
พน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +668-1774-6343 

แมส ทูล เทรดด้ิง หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 614 หมู 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-1828-6663

เค ดี เทค แอนด เรดิโอ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 64/58 หมู 6 ซอยสยามคันทรี่คลับ 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-3658-4500

ศรีราชาเซฟต้ี เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 71 ถนนศรีราชานคร 2 ตําบลศรีราชา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-77-0874

ฮารดแวรแอนดทูลส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 1/136 หมู 2   ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. :  +66-38-054-670-1

เจเนอเรช่ัน ดิจิตอล เทคโนโลยี บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 40/2385 หมู 4 ถนนเลียบคลองสาม 
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-834-0248-9

ธนัทธร บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 70/809 หมูบานกฤษดานคร 19 ซอยทิชาชล 2/8 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-902-1246-8

ทีเอ็มวี อินเตอร เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 200/94 หมู 8 ซอยพหลโยธิน 84 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +668-9456-3716

รับเหมาระบบไฟฟา-โปรเจคทีม เอ็นจิเนียร่ิง
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 39/442 หมู 1 ตําบลคลองเจ็ด 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-6620-5247 

หัวลอฟา-ระบบแจงเหตุเพลิงไหม บีเอพี
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 145/119 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ  10540 
Tel. : +662-740-6022-3 

ซีบีแทค (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 39/42 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-750-7078

กรุงศรีนําแสง แอนด ซัพพลาย บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 31/9 หมู 15 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-734-4315-6

ซี เอส ซิสเท็ม เอ็นจิเนียร หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 199/68 หมู 5 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-186-8271-2

เอส ดี เอ็ม ริช บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 200/10-11 หมู 1 ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-705-4286-8

ซี-ทีแอล คอรปอเรช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 3/11 หมู 4 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-87-43335444, 08-6316-3262

พี เค ซี โลหะการ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 37/166 หมู 9 ซอยนวลทอง ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-810-0251-3

สีทองซัพพลาย บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 920/408-9 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. :  +66-34-42-2727 

มิสเตอร ศรีชัย กรุป บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 15/2 หมู 12 ถนนเอนกอุดมผล ตําบลบางยาง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +669-7251-9197

สุวรรณมาก เทเลคอม บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 119/345 หมู 5 ตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +668-1823-6649 

วิคตอร่ีการด บจก.
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 135/72 ซอยประชาสันติ ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-232-2559

ทับทิมเซฟต้ี 2014
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 30 หมู 14 ตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 41150
Tel. : +668-1872-0319

เคเอสคลีนน่ิง
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 97/12 ถนนศรีชมชื่ น ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-224-0820

มหานาคี
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 120/11 หมูบานแกรนดเฮาส ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-232-4575

ไดนาสต้ี มิลเล่ียนแนร บจก.
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 26 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-234-2833

รัตนพัฒนควอลิตี้การด
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 469/1 ถนนบานเหลา ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-234-8211

เดอะซันควอลิตี้กรุป บจก.
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 224/2 หมู 14 ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-224-3961

ฟาโรหอีสต กําจัดปลวก บจก.
บริการกําจัดปลวก
Add. : 567 หมู 2 ถนนรอบเมือง ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-234-7255-6

แคนน่ีเอ็ดดูเคเตอร อีวอลลูเอท กรุป
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
Add. : 199/100 หมู 5 ซอย 1 ถนนรอบเมือง ตําบลสามพราว 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-221-1883

ขอมูลติดตอ
    248 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

    +662-691-7965-6

    sales@stcbkk.com

    www.stcbkk.brandexdirectory.com
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จําหนายเครื9องดับเพลิง
และอุปกรณดับเพลิงทุกชนิด

บริษัท ฟาสเตอรนิว คอรปอเรช่ัน จํากัด

ยูดี คลีน บจก.
บริการทําความสะอาด
Add. : 98 หมู 9 ตําบลหมูมน อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-293-0599

สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมนท บจก.
บริการรับจัดการซอมบํารุง
Add. : 415-6 ถนนทหาร ตําบลบานจั่น 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-229-2731

ไดนาสต้ี มิลเล่ียนแนร บจก.
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 28-28/1 ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-42-524-4777

วิคตอร่ีการด บจก.
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Add. : 80/431 หมู 23 ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-42-531-6320

โรงพยาบาลอุบลรักษ ธนบุรี
โรงพยาบาล
Add. : 46/4 ถนนบูรพาใน ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-42-542-9100 

ปยวัฒน เซอรวิส
บริการกําจัดปลวก
Add. : 40/2 หมู 15 ถนนขามใหญ ตําบลขามใหญ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-42-531-4452

พี วาย เอ็ม เซอรวิส
บริการทําความสะอาด
Add. : 349 ถนนอุปลีสาน ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-42-524-5659

อุบล คลีนน่ิง เซอรวิส
บริการทําความสะอาด
Add. : 72 ถนนพิชิตรังสรรค ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +666-1365-5644

วรรณงามบุรี วิลลา
โรงแรมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Add. : 37-39 ซอยชยางกูร 32 ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-42-531-1501

โชคดี (กิมจุย) 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : ค 50/6-8 หมู 3 ตําบลหอรัตนไชย อําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. : +66-35-241-381

วีทู วิศวกรรม โมเดิรน เทรด บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 32/784 ถนนประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-5778

ส การชางอีเลคทริค บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 168 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-311-1643-4

อารซีคอนสแตนท บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 21/3 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-203-0984

อินเทลลิเจ็นท แทรฟฟค เทคโนโลย่ี บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 44/150 หมู 8 ซอย 65 ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-945-7106

เอเซียแทรฟฟคเทคโนโลย่ีแอนดเซอรวิส บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 575/18 ซอยจันทราสุข ถนนลาดพราว 87 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-539-8396

เอส อาร เอส ทราฟฟค ซิสเต็ม บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 20/208 ซอย 27 ถนนเลียบคลองสอง 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-9887-0676

เอสพีโซลา อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 32/80 หมู 8 ถนนนวลจันทร แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-1038-9

โคด ไนน อิเล็คทรอนิคส คอมมูนิเคช่ัน บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 159 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-41 +66-38-41

เจ ที เอ็ม ซันน่ี (ประเทศไทย) หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 16 ถนนทนุรัตน แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-4467-8 

ไทเกอร สตาร คอมมูนิเคช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 522/151 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-682-4445-6

นิชชิน โชกากิ เคมิคอล (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 9/713-5 ซอยลาดพราว 41 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-931-6057-8

ป ณรงค แอนด พี เอ็น ไอ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 929/2 ถนนสาธุประดิษฐ 58 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-2662-3

อัญชลีพร พลาสติก อินเตอรเนช่ันแนล หจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 21-23 ถนนพุทธบูชา 44 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-426-3078

แอล เจ เจ เฮลเมท อินดัสตร้ี หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 45 ถนนประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-87+66-42-190

โกลเบิลบิลดิ้ง คอนโทรล บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 514/19 ซอย 39 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-158-2607

ซีเคียวริตี้ โอเปอรเรช่ัน ซิสเต็ม บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 115 ซอย 19 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-519-5255

เซฟโซน บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 26/504 ซอย 62/1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-994-9829

เดอะเบสท มัลติมีเดีย โปรเฟสช่ันแนล บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 10 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 3 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-942-2455

อุปกรณเซฟตี้ และระบบปองกันความปลอดภัย

ขอมูลติดตอ
    130 ซ.รมเกลา 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520

    +662-360-8356-7 
    faster-newcop@hotmail.com

    www.fasternew.brandexdirectory.com
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ธนาวาซีเคียวริตี้ซิสเต็ม บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 152/56 หมู 1 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-573-0613

ไฮไลท ลิฟท เซอรวิส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 9/105 หมู 6 ซอยนวมินทร 95 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-733-5020

บางกอก เน็ตเวิรค โซลูช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 61/158 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว  
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-907-2330-1

วสุ กรุป หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 54/6 หมู 8 ถนนแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-0937

อันเซ็น ซิสเต็มส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 316/21 ซอย 87 ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณ
สิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-158-9740

อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 311 หมู 1  ถนนชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-929-6290-1

เอชแวคสแควร บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-065-4393

เอส ดี พอยท บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 751 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-801-1166

โฮม แคร โพรเทคช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 259 ซอย 72 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมส
พน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +668-1774-6343 

แมส ทูล เทรดด้ิง หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 614 หมู 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-1828-6663

เค ดี เทค แอนด เรดิโอ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 64/58 หมู 6 ซอยสยามคันทรี่คลับ 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-3658-4500

ศรีราชาเซฟต้ี เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 71 ถนนศรีราชานคร 2 ตําบลศรีราชา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-77-0874 

กรุงศรีนําแสง แอนด ซัพพลาย บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 31/9 หมู 15 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-734-4315-6 

โกลเบิลบิลด้ิง คอนโทรล บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 514/19 ซอย 39 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-158-2607 

เค ซี เอฟ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 127/127-32 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม 3 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-284-0654-5

เค ดี เทค แอนด เรดิโอ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 64/58 หมู 6 ซอยสยามคันทรี่คลับ 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +668-3658-4500

โคด ไนน อิเล็คทรอนิคส คอมมูนิเคช่ัน บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 159 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-41 +66-38-41 

เจ ที เอ็ม ซันน่ี (ประเทศไทย) หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 16 ถนนทนุรัตน แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-4467-8 

เจเนอเรช่ัน ดิจิตอล เทคโนโลยี บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 40/2385 หมู 4 ถนนเลียบคลองสาม 
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-834-0248-9 

ซีเคียวริตี้ โอเปอรเรช่ัน ซิสเต็ม บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 115 ซอย 19 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-519-5255

ซี-ทีแอล คอรปอเรช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 3/11 หมู 4 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-87-43335444, 08-6316-3262 

ซีบีแทค (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 39/42 ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-750-7078 

เซฟโซน บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 26/504 ซอย 62/1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-994-9829 

ซี เอส ซิสเท็ม เอ็นจิเนียร หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 199/68 หมู 5 ถนนเทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-186-8271-2

ทีเอ็มวี อินเตอร เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 200/94 หมู 8 ซอยพหลโยธิน 84 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +668-9456-3716

ธนัทธร บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 70/809 หมูบานกฤษดานคร 19 ซอยทิชาชล 2/8 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-902-1246-8 

เมทัล ล้ิงค เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 181/39 ซอย 32 ถนนนวลจันทร 
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-946-0347

พี เค ซี โลหะการ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 37/166 หมู 9 ซอยนวลทอง ตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +662-810-0251-3

จําหนายสินคาดานวิศวกรรม สําหรับงาน

“ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง” 

บริษัท แมสเทค ล้ิงค จํากัด

ขอมูลติดตอ
    59, 61, 63 โชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 

    กรุงเทพมหานคร  10230

    +662-942-1433 
    sale@massteclink.com

    www.Mtl.brandexdirectory.com
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อุปกรณเซฟตี้ และระบบปองกันความปลอดภัย

พีเทคโซลูช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 82 อาคารแสนสบายคอมเพล็คซ ถนนรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-374-8280 

ยู เอส มารเก็ตติ้ง บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 976/12 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-641-4100

วีทู วิศวกรรม โมเดิรน เทรด บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 32/784 ถนนประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-5778

เวนเนอร (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : สนง กรุงเทพมหานคร 43 ถนนตีทอง 
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-221-5577

สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 51,53 ซอยพึ่งมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-742-1002-6

ออนแอร เอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 189/40 ถนนนิมิตรใหม แขวงทรายกองดิน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-7717-9777

เอส วี ซี อิมพีเรียล บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 1423-7 ซอยเจริญนคร 29 แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-439-5422

เอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เทรดด้ิง บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 22/41 หมู 13 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-919-4409

รับเหมาระบบไฟฟา-โปรเจคทีม เอ็นจิเนียร่ิง
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 39/442 หมู 1 ตําบลคลองเจ็ด 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-6620-5247 

หัวลอฟา-ระบบแจงเหตุเพลิงไหม บีเอพี
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 145/119 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ  10540 
Tel. : +662-740-6022-3 

เอส ดี เอ็ม ริช บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 200/10-11 หมู 1 ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-705-4286-8

วังทอง ยูเน่ียน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 49 ซอย 65 ถนนลาดพราว แขวงสะพานสอง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-538-1270

ฮารดแวรแอนดทูลส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 1/136 หมู 2   ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. :  +66-38-054-670-1

เจเนอเรช่ัน ดิจิตอล เทคโนโลยี บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 40/2385 หมู 4 ถนนเลียบคลองสาม 
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-834-0248-9

ธนาวาซีเคียวริตี้ซิสเต็ม บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 152/56 หมู 1 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-573-0613

ไฮไลท ลิฟท เซอรวิส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 9/105 หมู 6 ซอยนวมินทร 95 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-733-5020

วสุ กรุป หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 54/6 หมู 8 ถนนแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-0937

อันเซ็น ซิสเต็มส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 316/21 ซอย 87 ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณ
สิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-158-9740

อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียร่ิง บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 311 หมู 1  ถนนชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-929-6290-1

เอชแวคสแควร บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-065-4393

เอส ดี พอยท บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 751 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-801-1166

แอล เจ เจ เฮลเมท อินดัสตร้ี หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 45 ถนนประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-87+66-42-190

หัวลอฟา-ระบบแจงเหตุเพลิงไหม บีเอพี
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 145/119 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ  10540 
Tel. : +662-740-6022-3 

ป ณรงค แอนด พี เอ็น ไอ บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 929/2 ถนนสาธุประดิษฐ 58 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-2662-3

อัญชลีพร พลาสติก อินเตอรเนช่ันแนล หจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 21-23 ถนนพุทธบูชา 44 แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-426-3078

แอล เจ เจ เฮลเมท อินดัสตร้ี หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 45 ถนนประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-87+66-42-190

ฮารดแวรแอนดทูลส บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 1/136 หมู 2   ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. :  +66-38-054-670-1 

โฮม แคร โพรเทคช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 259 ซอย 72 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมส
พน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +668-1774-6343 

อินเทลลิเจ็นท แทรฟฟค เทคโนโลย่ี บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 44/150 หมู 8 ซอย 65 ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-945-7106

เอเซียแทรฟฟคเทคโนโลย่ีแอนดเซอรวิส บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 575/18 ซอยจันทราสุข ถนนลาดพราว 87 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-539-8396

เอส อาร เอส ทราฟฟค ซิสเต็ม บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 20/208 ซอย 27 ถนนเลียบคลองสอง 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-9887-0676

เอสพีโซลา อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 32/80 หมู 8 ถนนนวลจันทร แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-1038-9

โคด ไนน อิเล็คทรอนิคส คอมมูนิเคช่ัน บจก.
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 159 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-41 +66-38-41

ไทเกอร สตาร คอมมูนิเคช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 522/151 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-682-4445-6

บางกอก เน็ตเวิรค โซลูช่ัน บจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 61/158 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว  
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-907-2330-1

วสุ กรุป หจก. 
อุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัย 
Add. : 54/6 หมู 8 ถนนแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-0937
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Ship & Rig Cleaning

Max 2,800 bar

HPWJ Clean Fin Fan

Cleaning Tank By 3D Tank c Dry Ice Blasting

Pain Spray Booth Cleaning Hydraulic Bolt Tension

Pipe Line Cleaning

Before

After
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เออนา รีสอรท 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 101/1-2 ซอย 9/1 ถนนทาขาม แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-3078-9

9119 เทคนิค พร้ินติ้ง หจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 40-42 ซอย 102/2 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +669-2456-6265

คัลเลอร พอยท โรงพิมพ 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 42,44 ซอย 48 (บอปลา) ถนนลาดพราว 101 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-171-9261-2

แคตตาล็อกออนไลน 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 300 ซอยสุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 
Tel. : +662-332-8623-6

ฑริกา บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 60 ซอยรามคําแหง 24/5 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-718-2860-1

ธนากรกิจการพิมพ ปายราคา 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 162/1 ซอยเอกชัย 45 แยก 10 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-417-2203-4

บัตรพลาสติก บีทูเคบิซ 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 2 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 2-5 
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-9927

วชิรินทรสาสน พร้ินทติ้ง บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ
Add. : 44-46 ซอยออนนุช 46 ถนนสุขุมวิท 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-721-4444

แสงเทียนการพิมพ หจก.
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 298/127-8 ถนนดุสิต แขวงสี่แยกมหานาค 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. : +662-281-9087

อารคาเดียพร้ินติ้งแอนดฟอรมส บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 41,43 ซอย 50 แยก 7 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-898-6602

กรุงเทพ โรงพยาบาลสัตว 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 3627/124 ถนนเจริญราษฎร แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-673-2884

คูบอน โรงพยาบาลสัตว 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 197/1 ถนนคูบอน แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-4252

[ บริการลางทําความสะอาด]
เครื9องจักร

บริษัท เจเอส เทค จํากัด

ขอมูลติดตอ
    19/28 ถนนสุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  21150

    +66-38-694-288, +669-478-92941 
    sujitta@jstech-thailand.com

    www.jstech.brandexdirectory.com

บริการออกแบบ ติดตั้ง
“ ระบบกรองนํ้าสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ”

บริษัท ฟลเตอร วิช่ัน จํากัด (มหาชน)

ขอมูลติดตอ
    95 ซอยรามอินทรา117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี     
    กรุงเทพมหานคร 10510

    +662-518-2722 (Auto 6 lines), +668-3091-3458 
    webmaster@filtervision-thai.com

    www.filtervision.brandexdirectory.com

Service Industry

“รถเครน ใหเชา ”

บริษัท เอ แอนด เอ เครน จํากัด

ขอมูลติดตอ
    45/10 หมู 4 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 10120 

    +668-5410-8210, +669-8689-8836, +668-6329-7228 
    narucha072529@gmail.com

    www.aandacrane.brandexdirectory.com
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อุตสาหกรรมบริการ

ราชครู โรงพยาบาลสัตว 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 142 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-279-7202

โรงพยาบาลสัตว ดีรักษ 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 195 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-291-5818

โรงพยาบาลสัตว มัยลาภ 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 15/15 ถนนรามอินทรา 14 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-5560

โรงพยาบาลสัตว เอแคร 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 91 หมูบานปาริชาต ซอยคุมเกลา 11 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-557-6608-9

โรงพยาบาลสัตวไดรฟ-อิน 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 2646-8 ซอย 128/2 ถนนลาดพราว 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-378-0318

โรงพยาบาลสัตวนครินทร 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 2363 ซอยพัฒนาการ 49 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-9442-3

โรงพยาบาลสัตวบางจาก 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 2026 ถนนสุขุมวิท 60/2 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-311-6233

โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 267 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-2258

“ บริการทําลายเอกสารความรับ ”
มีใบ CERTIFICATE รับประกันการทําลาย

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษพาณิชยสุวรรณภูมิ จํากัด

ขอมูลติดตอ
    1288 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

    +662-739-1112, +668-1879-6098 
    wongpanit.s@gmail.com, t-secret5@hotmail.com

    www.wongpanit.brandexdirectory.com

บริการ
กําจัดปลวก l กําจัดแมลง

พี.เอส.ซี. (เพสท เซอรวิส) กําจัดแมลง คอลโทรล หจก. 

ขอมูลติดตอ
    5/31 ม.3 หมูบานชนันธร 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ 

    กทม.

    +662-807-7242 
    info@ninenic.com

    www.psc.brandexdirectory.com

โรงพยาบาลสัตวอารียมิตร 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 48/165-166 หมู 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-991-7586

โรงพยาบาลสัตวเอกชัย 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 141/30-1 ถนนเอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-453-0555

โกลบอล โฮเต็ล ซัพพลาย บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 5/1-3 ซอยสุขุมวิท 12 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-653-3395

เคเอสที บิสเนส เซ็นเตอร บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 12, 14, 16 ซอย 13 ถนนลาดพราว-วังหิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-931-6942-4

เดอะ รีสอรท - รีสอรท กรุงเทพ 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 99 ซอยรมเกลา 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-184-8201-2

เดอะไทดรีสอรท บางแสน โรงแรม 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 222/9 ซอยมัยลาภ ถนนเกษตร-นวมินทร 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-553-0711-5

ทอปโฮเต็ล แอนด สปาซัพพลาย บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 2013 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-716-6641

นิวทอน แอปเปล บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 259/264 ซอย 71 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-9143

บานภูฟารีสอรท กาญจนบุรี 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 300/73 หมูบานเดอะพรีเมี่ยมเพลส ถนนนวมินทร 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-379-1320

บานสบาย บจก.
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 8 ซอยนาคนิวาส 53 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-932-9200-1

พนภัณฑ ซัพพลาย บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 55/129 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 37 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-747-3412

เมทนีดล เขาคอ รีสอรท 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : สนง กรุงเทพมหานคร 10/6-7 ถนนสิบสามหาง 
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-629-0135-6
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รังเย็นรีสอรท 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 2034/132-61 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-716-1463

โรงแรมปาเกาะ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 161/1 เอสจีทาวเวอร ซอยมหาดเล็กหลวง 3 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-651-9551-2

เลาอารีย เทรดด้ิง บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 157/1 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-272-1647

วูลีโก โฮเต็ล ซัพพลายส บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 52/51-2 หมู 9 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-416-9221

ไวสอิมเมกซ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 369/16 หมูบานสุขเกษมวิลลา แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-688-7211-3

สยาม บันเดิล เทรดด้ิง บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 760,762 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-281-5197

อามินิตี้ ซัพพลาย บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 19/29 หมู 17 ถนนวงแหวนรอบนอก 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-348-2549

อีลิท ฮอลิเดย แมนเนจเมนท บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 1091/318-9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-254-1361-2

ไอเอสอาร (ประเทศไทย) บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 78/2 เอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร ซอย 63 ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-714-3938

โฮเรคกาอินเตอรเทรด บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 386 ซอย 44 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-8658

22 โมเดอน หจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 305-307 วงเวียน 22 กรกฎา ถนนมิตรพันธ 
แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-224-2931

กรอารตส บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 20, 22, 24 ถนนสุขสวัสด์ิ 26 แยก 9 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-874-5405-6

คัลเลอรสคลับกรุป บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 110 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แยก 4 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-682-4613-6

คัลเลอรสตาร อิงคเจ็ท หจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 2/3 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-9182

จี ดับบลิว โฆษณา บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 816/22 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-743-6204-7

เจ ดับบลิว แอดเวอรไทซิ่ง บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 55/12 หมู 4 ซอยรามอินทรา 21 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-900-4442-3

เจเนอรัล มาสเตอร แอดเวอรไทซิ่ง บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 4360 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +669-4801-6666

นีออน 2002 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 618 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-424-4898

ไนท โฆษณา 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 112/24 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบานชางหลอ 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-412-1107

บดินทร สตีล แอนด สแตนเลส หจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 30/1 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 ถนนพระราม 2 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-417-6593-4

Service Industry

ผูผลิต และจําหนาย

[ ธูปหอม เทียนหอม ]
และเครื9องสังฆภัณฑ ทุกชนิด

บริษัท หวัง เซ่ิน หมิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
    49 ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 10 ถ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ แขวงหวยขวาง 

    เขตหวยขวาง กทม. 10310

    +662-690-2416, +662-691-0651 
    w_seng@ymail.com

    www.wangsengming.brandexdirectory.com

ผูผลิต และจําหนาย
ซองจดหมาย l ซองเอกสาร

บริษัท หงีเฮงแชมเปยนกรุป จํากัด

ขอมูลติดตอ
    99/9 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000

    +662-451-4031-2, +662-451-4037 
    kamon.m@nghenvelope.com, info@nghenvelope.com

    www.ngeheng.brandexdirectory.com
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อุตสาหกรรมบริการ

บีอาร ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร หจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 207,209 ถนนรามอินทรา กม 8 
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-509-0419

ประดิษฐอักษรโลหะ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 635 ซอยออนนุช 66 แยก 13 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-721-194

ประเวศอิงคเจ็ท 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 118/33 หมู 2 ถนนประเวศ แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-0492

พรีเม่ียม แอดเวอรไทซิ่ง บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 44/531-2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-552-7636-7

พี อาร โปรเกรส บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 95/330-1 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-7456-8

เพียงพอโฆษณา บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 8/160 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-877-3700

ฟาฉาย ไซนเทคโนโลยี บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 401 หมู 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-7788

มารค เพาเวอร ซายน บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 72 ซอย 2 แยก 6 ถนนหลวงแพง แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-738-2271

ลีลาโฆษณา บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 278/20 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-246-0944

ศศิมา อิงค (ไทยแลนด) หจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 57/168-170 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-867-2169

ศิลปดีไซน แอนด คอนสตรัคช่ัน บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 5 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-884-3127

แสงสี โฆษณา 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 799 ซอยประเวศเพลส แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-328-7068

อัลฟาซายนเวอคส หจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 600 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-476-8106

เอ เอส เอ ไซน ซัพพลาย บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 73, 75 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-803-5633-4

เอ็นดับเบิลยูเจ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 94/16 ถนนคูบอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-6882-1580

เอ็นที สไตล ราน 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 46/9 ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-748-6466

เอส ฟวเจอร ปายโฆษณา 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 363 ซอยจาโสด ถนนรถไฟเกา แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-745-4270

ฮาซเมตไทย บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 434 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. : +662-952-7859

เค เอช แอล แมเนจเมนท บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 427 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-981-1687

จอบบีเคเค ดอท คอม บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 625 อาคารทัศนียา ซอยรามคําแหง 39 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-514-7471-2

ผูผลิต และจัดจําหนาย
“ กาซ-แกส ออกซิเจน ”

บริษัท ไทยเนช่ันแนลแกส จํากัด

ขอมูลติดตอ
    19/4 หมู 6 ตําบลบานมา อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

    +666-2889-6688, +668-6601-7262 
    ratreeha5@gmail.com

    www.tng.brandexdirectory.com

รับจัดหาแรงงานคนไทย 
จัดหาพนักงานแรงงาน

บริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จํากัด

ขอมูลติดตอ
    23/53 หมู 14 ตําบลคลองหลวงแพง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

    +66-38-090-725-6, +666-2609-9247, +668-055-9663
    pctgroup77@gmail.com

    www.pct.brandexdirectory.com
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Service Industry

จอบสดีบี (ประเทศไทย) บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ถนนแขวงยานนาวา 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-670-0700-7

จัดหางาน แกรนด เบ็ตเตอร บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 1475 หมูบานทาวนอินทาวน ซอย 3/2 ถนนลาดพราว 94 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-530-9906

จัดหางาน แปซิฟค 2000 บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 87 เอ็มไทยทาวเวอร ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-654-0300

จัดหางาน อมฤทธ์ิแอนดแอสโซซิเอ็ท บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 1 ซอย 28 ถนนปรีดีพนมยงค 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-391-9319

จัดหางานเพ่ิมเพ็ญ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 302/88 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-580-3825

จูปเตอรเวิลด บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 306/1-2 ซอย 71 ถนนลาดพราว วังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-931-3773

เจเอซี เพอซันแนล บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 24 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-261-1270

ดี สตาฟ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ถนนสาทรใต 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-673-983+662-

เดอะ แคปสโตน กรุป คอนซัลติ้ง บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 10/102 เดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-168-7070

เดอะ เฟรส กูด แมน บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 1213/339 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-949-0699

เดอะบิลเล่ียน โซลูช่ัน บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : อาคารวานิสสา ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-254-6414-6

ไตรคอร บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 179/60-3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-343-1200

ทรินีตี้ เอกเซ็คคิวทีฟ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 399 อาคารอินเตอรเชนจ ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-611-2551

ที เอ็น วาย ไทรนิตี้ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 1213/378 ซอย 94 ถนนลาดพราว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-559-2300

ทีเคเลเบอรกรุป (ประเทศไทย) บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 559/22 โครงการมาริชเพลส แขวงสะพานสอง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : 09-7040-0808

ไทยชาญ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 9-12 หมู 3 ซอย 105 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-749-0000

บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 555 ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-239-7340-3

บีทีไอ เอ็กเซ็คคิวทีฟ (ประเทศไทย) บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : อาคารเอ็มไพรทาวเวอร 3 ถนนสาทรใต 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-670-3388-92

บีเอส เอ็มโอยู บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 260 ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +668-1433-8351

เพอรเฟค ฮันเตอร บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-249-6432

ผูผลิต และจําหนาย
[ เทปกาวอุตสาหกรรม ]

บริษัท ฟูเทคกรุป จํากัด

ขอมูลติดตอ
    93/21 ถ.บางนํ้าจืด ต.บางน้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

    +662-719-2386, +669-4567-3883, +669-4558-5808 
    fulltechg@gmail.com, jeffwang16888@gmail.com

    www.fulltech.brandexdirectory.com

บริการ ซัก l อบ l รีด
ผาโรงงาน, ผาโรงแรม, ผาจัดเล้ียง

หางหุนสวนจํากัด กุลทรัพย ซัก อบ รีด

ขอมูลติดตอ
    9/3 หมู 9 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

    +662-150-7980, +668-3083-9943, +668-5140-0226 
    laundry.kulthap@gmail.com, kulthap@hotmail.com

    www.kulthap.brandexdirectory.com
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อุตสาหกรรมบริการ

เฟม บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 128/340 อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-612-9536-8

มาลินโด บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 110 ซอยกิตติพานิช ถนนจันทนสะพาน 3 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-676-9216-8

แมน แมนเนจเมนท เซอรวิส บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 299/64 หมู 4 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-551-7500

แมนพาวเวอร 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : อาคารบางกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ 
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-634-7273-6

เวิรค โปรเกรสช่ัน บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 199/22 หมู 6 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-808-0437

สีลม คอนเซาทต้ิง แอนด แมนพาวเวอร บจก.
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-233-8956-9

อเด็คโก 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-298-0234-40

อเด็คโก เพชรบุรีตัดใหม จัดหางาน บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-716-1818-20

อราวัลย อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 480/73-4 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-656-5894

เอฟเจเค คอนซัลแตนส (ประเทศไทย) บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-636-2360

เอ็ม เค กูดวิลล บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 1032/174-5 ซอยรวมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-617-8570-3

เอ็ม แอนด เอ คอนซัลแทนส บจก. 
อุตสากรรมและงานบริการ 
Add. : 38 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-632-090-2

ผลิต และจําหนายเทียนหอม
เทียนตรา “เตามังกร”

บริษัท เตามังกร (ประเทศไทย) จํากัด

ขอมูลติดตอ
    54/27 หมู 4 ตําบลตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

    - 
    dtnchaisri@yahoo.co.th

    www.taomungkorn.brandexdirectory.com

ศูนยรวม
“ผาไหมไทย” ทุกจังหวัด

รานเพ็ญทิพาผาไหม

ขอมูลติดตอ
    ตลาดรัศมีอนันตพลาซา ถนนแพรกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ 10280

    +666-3896-9642 
    www.phentipapamaithai.brandexdirectory.com

รับผลิตนํ้าดื9ม
ติดฉลากตามสั่ง

บริษัท บานสวนธารนํ้าทิพย จํากัด

ขอมูลติดตอ
    125 หมู 8 ตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000

    +66-36-200-628, +669-0116-2264 
    waterhousebrand@gmail.com

    www.waterhouse.brandexdirectory.com
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จักรวัฒนนวการ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 173-173/1 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 27 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-870-0007-9

จีทีอี เทค บจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 343 ซอย 5 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-521-5545

เซ็นทรัล ทูลส (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 12 ซอยเพชรเกษม 86 แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-413-2345

เซ็นทรัล อัลไลแอนซ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 12 ซอยเพชรเกษม 86 แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-413-2345

แปรงรุงเรืองพัฒนา บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 27 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-802-5346-8

เพ็ญศิริ พรีซิช่ัน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 38/9 หมู 13 ถนนแขวงตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-882-2792

มหาจักร อินดัสเตรียลบรัชส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 468 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-622-9622

มิสเตอรบรัช บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 92 ซอย 38 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-511-4108

โรงงานผลิตภัณฑแปรงไทย หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 3 ซอยสุขสวัสด์ิ 31 แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-7533

คานา เคมีคอล 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 31/236 หมู 4 ถนนสุขุมวิท 103 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-328-1223

ไทรโอเช่ียน (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 21/5-6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร 
เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-862-0202

บี เอ็ม ที (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 70/147-8 ซอยรามคําแหง 176 แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-976-9092-3

สหพันธฮารดแวร หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 574/1 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-214-3655

หลุยส ตี เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 685/7 ซอยแยกราษฎรอุทิศ ซอยประดู 1 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-295-0841-4

เอส เอ็ม พี อินเตอรโปรดักส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 82/294 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-416-6141

เอส เอ็ม โพลิชช่ิง เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 870 ซอยเทียนทะเล 26 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-3874

เอ่ียม เทรดด้ิง กรุป หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 241/20 ถนนกาญจนาภิเษก 0015  
แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10170
Tel. : +662-885-2366

ชัชวาล ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 91/82 ซอยวัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-291-7880-1

ชัยพิพัฒนฮารดแวร หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 28/62 ถนนเพชรเกษม 20 แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-868-4889

ซิ้มเมงเฮงฮวด หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 114 ซอย 31/1 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-7445

ณัฏฐา แซเบ แผง 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1-2 ถนนแขวงคลองสาน แขวงคลองสาน 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-437-3106

ดับบลิว พี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 232/18 หมูบานสัมมากร ซอย 110 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-373-6065

ดีเคไดคัท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 25, 27, 29 ซอยเทียนทะเล 8 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-893-4272

ไทยเรมสชายด บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 216 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-0225

ไทยหวุนซิน หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 6/428-9 หมู 8 หมูบานทุงเศรษฐี แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-740-9147

ม ทวีภัณฑ ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 132/1 ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-7712

ล้ิมคงงวน ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 283 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-221-5267

วินวัน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2210/70 ถนนนราธิวาสราชนครินทร 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-1937-40

Tools and Hardware

ผลิต และจําหนาย

“สกรู-นอต”สลักภัณฑทุกชนิด

บริษัท สยามฟาสเทนเนอร จํากัด

ขอมูลติดตอ
    35/11, 35/16 ม.7 ซ.ก่ิงแกว 64 ถ.ก่ิงแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี     
    จ.สมุทรปราการ 10540

    +662-769-1515 
    info@siamfastener.com

    www.siamfastener.brandexdirectory.com
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สยามคัทติ้ง อีควิปเมนท หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 48 ซอย 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-871-5675-7

สยามเฟรม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1118 ซอยยิ้มพัฒนา 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : 08-9952-0526

สยามอาณาจักร 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1979/3-4 ปากซอยสุขุมวิท 75/2 แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-311-2110

สหกิจ มีดบลอค หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 84/28 หมู 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-1931

ช การชาง ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 182/1 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-224-0886-7

ซี แอล แมชชีนทูล เซ็นเตอร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 139 ซอย 73/2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคาง
พลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-7050-1

เทพไทย แมชินเนอร่ี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 21/573 กม 2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-744-5121-6

ไทย ไดเซ็น เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1 ซอย 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-260-3342

ไทยแมค เซลสแอนดเซอรวิส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 3 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-361-3905-7

พรศุภวิชญ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 39/356 ซอย 123 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-815-8067

เพาเวอร เทคนิกส อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 559 ถนนเจริญราษฎร แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-689-7922

สยาม ชาญ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 58/1821 หมู 10 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-5922-8

สุทอง แมชชีนเนอร่ี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 572 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-896-1818 

แสวงจักรกล เครื่ องจักรมือสอง 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 496/1 ถนนเทียนทะเล 20/1 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +668-6306-5719

เอ็กเซล แมชีน เทค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 852 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-897-3570-3

เจริญชัยกรุงเทพฯ (1985) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 93/47 ถนนสาธุประดิษฐ 34 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-294-5480

เจริญถาวร การคา 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 40/1 ถนนเลียบคลอง 2 แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +668-6323-0988

ชุมพลโลหะกิจ (8888) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 367 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-973-7442

ซันนกิ คอนพารท (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2 ซอยออนนุช 71 ถนนออนนุช แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : 08-9116-4939, +662-328-7770

ซันน่ี ประเทศไทย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 252/21 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Tel. : +662-693-3171

ซับเวย เอ็นยิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 487 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-247-3910-4

ที พี เอ็น แมชชีนเนอร่ี หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 107/53 หมู 4 แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-801-1306

นครเกษม คลองถม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 341/1 ถนนยมราชสุขุม แขวงปอมปราบ 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-622-5942

เมลคอนพลัส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 18/8 อาคารฟโก ซอย 21 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-5904-5

เลิศผาสุข อิมปอรต หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2016/40 ซอยรุงเพชร 2 ถนนจันทน 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-678-5674-5

วายยูเอชแมชชีนทูลส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 114-24 ซอยเวิ้งนครเขษม แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-622-9512-7

สามชัยพาวเวอรทูลส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 4/171-6 หมู 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-884-0977-8

เอ ซี มอเตอร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1212,1214 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-277-2267

ผูผลิต และจําหนาย
“ แปรงอุตสาหกรรม”

บริษัท จักรวัฒนนวการ จํากัด

ขอมูลติดตอ
    173-173/1 พระราม 2 ซ.27 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

    +662-870-0007, +662-870-0252 
    jk.brushes@gmail.com

    www.jakawat.brandexdirectory.com

เครื่องมืออุปกรณชาง
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435SPECIFICATION 435SPECIFICATION

CONTACT US : +662 631 4400SPEC I F I CAT ION

Dimension of Circular Washers (F436)

Dimension of Heavy Hex Structural 
Bolts ASTM A 193-B7, A325, A490, A370 Type B

Norninal 
Washer 

Size, mm

Inside Diameter 
(d), mm

Outside Diameter 
(D), mm

Thickness (t), 
mm

Clipped 
Width(E) mm, 

minmax min max min max min
12 14.4 14.0 27.0 25.7 4.6 3.1 10.5
14 16.4 16.0 30.0 28.7 4.6 3.1 12.2
16 18.4 18.0 34.0 32.4 4.6 3.1 14.0
20 22.5 22.0 42.0 40.4 4.6 3.1 17.5
22 24.5 24.0 44.0 42.4 4.6 3.4 19.2
24 26.5 26.0 50.0 48.4 4.6 3.4 21.0
27 30.5 30.0 56.0 54.1 4.6 3.4 23.6
30 33.6 33.0 60.0 58.1 4.6 3.4 26.2
36 39.6 39.0 72.0 70.1 4.6 3.4 31.5

NOTE: According to ASME B18.2.3MBB

D Ds S E K

Nom Bolt Dla 
and Thread Pitch

Body Diameter Width Across Flats Width Across 
Corners Head Height

Max Min Max Min Max Min Max Min
M16x2 16.70 15.30 27.00 26.16 31.18 29.56 10.75 9.25

M20x2.5 20.84 19.16 34.00 33.00 39.26 37.29 13.40 11.60
M22x2.5 22.84 21.16 36.00 35.00 41.57 39.55 14.90 13.10
M24x3 24.84 23.16 41.00 40.00 47.34 45.20 15.90 14.10
M27x3 27.84 28.16 46.00 45.00 53.12 50.85 17.90 16.10

M30x3.5 30.84 29.16 50.00 49.00 57.74 55.37 19.75 17.65
M36x4 37.00 35.00 60.00 58.80 69.28 66.44 23.55 21.45

D C B (Ref) X (Ref)

Nom Bolt Dla 
and Thread 

Pitch

Runout of 
Bearing Surface 

FIM

Washer Face 
Thickness

Thread Length
Transition 

Thread LengthBolt Length 
≤100

Bolt Length 
>100 

Max Max Min Basic Max
M16x2 0.48 0.8 0.4 31 38 6.0

M20x2.5 0.59 0.8 0.4 36 43 7.5
M22x2.5 0.63 0.8 0.4 38 45 7.5
M24x3 0.70 0.8 0.4 41 48 9.0
M27x3 0.77 0.8 0.4 44 51 9.0

M30x3.5 0.85 0.8 0.4 49 56 10.5
M36x4 1.01 0.8 0.4 56 63 12.0

D (DIAMETER) 1"C
P (PICTH) 16 13 11 10 9 8 16 12 11 10
K (HEAD 
THICKNESS) 6 7.9 9.9 11.9 13.9 15.5 6.5 8.4 11 13

S (WIDTH 
ACROSS 
FLAT)

01/09/16 03/04/14 15/16 1.1/8 1.5/16 1.1/2 17 21 26 32

D
(DIAMETER) M4 M5 M6 M10 M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27 M3

P (PICTH) 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5
K (HEAD 
THICKNESS) 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14 15 17 18.7

S (WIDTH 
ACROSS 
FLAT)

7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

D (DIAMETER) M3 M4 M5 M6 M10 M12 M16 M20
P (PICTH) 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
DK(Head outter 
Dia) 6 8 10 12 16 20 24 30 36

K (HEAD
THICKNESS) 1.7 2.3 2.8 3.3 4.4 5.5 6.5 7.5 8.5

S (WIDTH 
ACROSS FLAT) 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12

Part Alternate 
Part

Size
(Inch) TPI Height

(mm) (Inch) Pack
Pack
Wgt
(Kg)

TST-NGDB-D87-0014 950119 7/8 14 23.8 0.94 25 2.54
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เอ-วัน ทูลส เทค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 74 ซอยสวาง 1 แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-235-2624-6

กรุงเทพสกรูไทย (1999) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 309-17 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-468-0408

เค แอล สลักภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 316 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-2310-9

เจเจ อุตสาหกรรม ซัพพลาย หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 3 ซอยรามคําแหง 2 ซอย 12 แยก 6 
แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-752-8834

ช กิจเจริญโลหะภัณฑ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1479,1481 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-216-8686

เดนวิค ฟาสเทนเนอร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 20 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-745-8302

ทีอาร ฟอรแมค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 29/1 อาคารปยะเพลส หลังสวน แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-041-3340

รุงเรืองไพศาล ฟาสเท็นเนอร หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 68/1479 หมู 16 ถนนอยูวิทยา แขวงกระทุมราย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-713-6606-8

เอส เจ สกรูไทย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1347 ซอยจรัญสนิทวงศ 75 แขวงบางพลัด เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-880-3636-8

แอบปอน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 360 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-688-9888

แอล เอส ที ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 3753 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-712-1112-9

คิวชู นิตโต เซโก (ประเทศไทย) 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 24 อาคารไพรมบิวดิ้ง ซอย 21 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-261-8115

เค แอล สลักภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 316 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-892-2310-9

ชญารัฐ สลักภัณฑ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1414-1420 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 26 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10501
Tel. : +668-9121-6667

ชญารัฐ สลักภัณฑ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1414-1420 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10501
Tel. : +668-9121-6667

เตียเซียมฮงสลักภัณฑ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 588 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-233-7515

ที เค สลักภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 412 หมู 3 ถนนสุขสวัสด์ิ 4 แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-875-8330

ที พี เอ็น เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 555 ถนนบํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-225-4631-4

นรเศรษฐ แมชชินเนอร่ี หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 662/29 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-5582

น็อต แอนด สกรู บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 116 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-731-7785

บอสสารด (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 19/1-2 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-617-8801-8

ผลิตภัณฑนอตงวนหลี หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 141 ซอย 80 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-538-1565

พัฒนาพานิช ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 457/8 ถนนจักรพรรดิพงษ แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-3882

มหธารา โลหะภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2/1 ถนนเจาคุณทหาร แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-737-2207-8

มหาจักรออโตพารท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 67/16 หมู 5 ถนนเชื่ อมสัมพันธ แขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-543-1212

แม็กซ ไลน โปรดักส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 49/476 หมู 4 ซอยหมูบานเมืองประชา 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-906-7943

โรงงานเครื่ องไฟฟาแสตนดารด หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 145 ซอยสมบูรณ 2 ถนนสุขสวัสด์ิ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-4264

สกรูนอต งวนหลี หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 141 ถนนลาดพราว 80 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-514-0535

Tools and Hardware

จําหนายชุดซอมเกลียว
เอ็นมิล, ดอกตาป, อุปกรณไฟฟา 

หางหุนสวนจํากัด ชัยดํารง เทรดด้ิง

ขอมูลติดตอ
    59/1-2 หมู 12 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

    +662-529-0984, +662-529-0985 
    chaidumrong31@yahoo.co.th

    www.chaidumrong.brandexdirectory.com
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สหะสถาพรกลการ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 979/27-9 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-749-4061-3

อิ้วเล้ียนวิจิตรหจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 574-6 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-468-7109

เอส เจ พี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 383/172-6 ศูนยการคาวรจักร แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-9045

เอส เจ สกรู ไทย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1347 ซอยจรัญสนิทวงศ 75 แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-880-3636-8

เอส อาร อุปกรณโทรศัพทและไฟฟา 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : โรงงาน 29/238 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-6180

ไอทีเอสฟาสเทนเนอรส (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 28/478 หมูบานบูรพาวิลลา12 ถนนสรงประภา 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-928-6723-4

เฮงสกรู บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 39/228 ซอยศักดิ์มงคลชัย ถนนสะแกงาม 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-6703-5

จอยแมกซ อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1588/2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-182-0222 

โชคชัยอินสทรูเมนทซัพพลายส หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 37 ถนนพระพิทักษ แขวงวังบูรพาภิรมย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-223-6443

โชคชัยอีเล็คโทรนิคซัพพลาย หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 128/21-3 ถนนอัษฎางค แขวงวังบูรพาภิรมย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-222-3921

ดีอาร-โซนิค เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 10 ซอยประวิทยและเพื่ อน 16 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-746-1869

ที เอ ที ซัพพลาย แอนด เซอรวิส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 637/9 หมู 1 ถนนแขวงบางมด แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-872-9743

เทคโก (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 9 ซอย 8 แยก 2 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-319-5482-3

เทคโนโลยี อินสตรูเมนท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 549/9 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-743-8888

บางกอก อินเตอร เมอรเช่ียนไดซ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 945 ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-013-5799

โปรเฟสทรอนิกส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 155/(081) หมู 10 ถนนแขวงคลองกุม 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-946-1298

เพาเวอร-ซี โปรดักส หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 263 หมู 7 ซอยณรงคกิจ ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-973-1738-9

ไพศาลอิเลคทรอนิคส ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 572/2 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-240-090

ฟลพารทเอ็นจิเนียร่ิง (1999) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 143 ซอยลาซาล 42 ถนนสุขุมวิท 105 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-398-6880

มารูบุนแอโรว (ประเทศไทย)บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 195 เอ็มไพรทาวเวอร ถนนสาทรใต 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-670-0770

มิเตอรมาสเตอร (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 446 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-5658

แมคเทค ซิสเต็ม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 5/70 ซอย 107 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-374-6956

วี พูล ชอป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 43 ซอยลาดปลาเคา 36 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-940-3046-7

สหเน็ตเวิรค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1771/324 ซอย 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-941-5927

อาร เอส อิเลคทริค 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 9/15 หมู 4 ตําบลคานหาม อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-880-047

อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ันบจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 226/93 ซอยแจงวัฒนะ 6 แยก 1-4 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-973-2596

อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 65, 68 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-739-4580

เอชแวคสแควร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +668-9772-5584

ผูผลิต และจําหนาย

“สกรู-นอต” 

บริษัท แอบปอน จํากัด

ขอมูลติดตอ
    403, 405, 407, 409 ถนนส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    +662-631-4400, +662-631-4260 
    sales@abpon.com

    www.abpon.brandexdirectory.com

เครื่องมืออุปกรณชาง
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คุณ ปริศนา อนันตนาคินทร
Prisana Anantnakin

กรรมการผูจัดการ / Managing Director
บริษัท แอบปอน จํากัด

ABPON 
TOOLS AND HARDWARE CEO  V I S I ON 

บริษัท แอปปอน จํากัด ของเราเปนหน่ึงในผูนํา
ดานการผลิตสกรุ นอต และเครื่องมืออุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย เรามสีกร ูนอต และเครือ่งมอือตุสาหกรรม
หลายชนิด รวมถึงเคมีภัณฑดวย นอกจากนี้เรายัง
รับส่ังทําสกรู นอตขนาดพิเศษ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ดวยประสบการณกวา 40 ป เรา
มีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ดวยการสราง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และการใหบริการลูกคา
อยางดีเยี่ยม

ทุกวันนี้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถ
สรางโอกาสในการกาวหนาทางธุรกิจ ในฐานะท่ีเรา
อยูในอุตสาหกรรมการผลิต เราไดมีการปรับเปลี่ยน
แผนการเงิน และการตลาดอยูเสมอเพื่อใหตามทัน
ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีและสรางความไดเปรยีบ
ทางการแขงขัน ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็สามารถ
สงผลทางดานลบได ตัวอยางเชน สินคาบางตัวที่
ลูกคาตองการกลายเปนสินคาที่ลาสมัย เมื่อมีส่ิงใหม
ที่ดีกวาถูกผลิตขึ้นมา ดังนั้น การเปนผูนําที่ฉลาดจะ
ตองสรางความแข็งแกรงใหกับองคกรดวยกับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

รับสั่งทํา สกรู l นอต ขนาดพิเศษ
เพื9อตอบสนองความตองการของลูกคา
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บรกิารรบัส่ังทาํสกรนูอตตามแบบทีล่กูคาตองการ นอกเหนือจากสกรนูอตมาตรฐาน เชน เจ-โบลท (สกรตูวัเจ), ย-ูโบลท (นอตตวัย)ู, แอล-โบลท 
(สกรูตัวแอล), แองเคอรโบลท, สตัดโบลท, สตัดเกลียวตลอด, เกลียว2ขาง, สกรูเกลียวตลอด-ไมตลอด, แหวนขนาดพิเศษ, แหวนสี่เหล่ียม ฯลฯ 
รวมทั้งสกรู และแหวนสั่งทําพิเศษอื่ น ๆ โดยใชวัสดุเหล็ก, สแตนเลส หรือวัสดุอื่ น ๆ ตามที่ลูกคาระบุ

Providing made-to-order fasteners services to meet customers’ needs. 
There are various kinds of standard fasteners, for example, 
J-bolt, U-bolt, L-bolt, Anchor bolt, stud bolt, Thread 
rod, double end stud, hex head bolt, special size 
washer, square shaped washer, and etc. including 
made-to-order screw and washer made by metal, 
stainless steel, or others materials as customers 
order.

MADE-TO-ORDER 
FASTENERS FOR SPECIAL DESIGN

สกรูนอต
ส่ังทําสําหรับงานออกแบบพิเศษ 

สกรู และแหวนสั่งทําพิเศษ
โดยใชวัสดุตามที่ลูกคาระบุ

ustomers’ needs. 
example, 
ead 
e 
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เอเพก อินสตรูเมนต บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 65 ซอย 24 แยก 2 ถนนพหลโยธิน แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-2084

เอเวคไทย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 55 อาคารเดลตาเฮาส ถนนเทียมรวมมิตร 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-645-4482

ไอบีคอน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 72,74 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-917-3780-9

กลองสํารวจ ปนัดดาอานันท 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 50/317 หมูบานสุภาวัลย ถนนหทัยราษฎร 6 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +666-2262-9964

กิจวิสัย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 51 ซอย 48 ถนนลาดพราว-วังหิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-539-6141-4

ขอนแกนซีไอจี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 337/11 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-364-217-8

ช ศิลปชัย หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. :  53-4 ถนนอัษฎางค แขวงศาลเจาพอเสือ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-224-1638

ซอยลเทสต้ิงสยาม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 71/7-8 ถนนนวมินทร แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-907-4820

ซี ยู ไลท อินสทรูเมนท หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1886 ซอย 109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-450-7015

ซี อินเตอรกรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 160 ซอยพหลโยธิน 14 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-616-7671-2

ซี เอส ที อินสทรูเมนท 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 54 ซอยรมเกลา 19/2 แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-915-1693-5

เซอรเวยทีม หางหุนสวนสามัญ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 367 ซอยอยูดี ถนนจันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +668-1495-4136

ทริมเบิล (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร 
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-500-0320

ที พี ที เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 239/26 ถนนลาดพราว 87 แขวงคลองเจาคุณ
สิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-932-2728

ไทยสํารวจภัณฑ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 265/390 ซอย 15 แยก 10 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-0282-3

นาโกดีเวลลอปเมนท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1188 กม 3.5 หมูบานไพโรจน ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-744-1394-6

นีโอจีโอ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 98/2 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-172-6655

โปรคัท เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 155/62 ซอยนวมินทร 111 แขวงนวมินทร 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-187-2379, 08-1801-5779

พีเอสเอส เซอรเวย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 27 ซอย 170 แยก 11 ถนนรามคําแหง แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-106-2956

มูฟวิ่ง คอมแพ็ค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : สํานักงาน ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel. : +668-9782-4515

แมพไอที บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 69/106 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-865-8736-7

วิช่ัน มาสเตอร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 122/26 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +668-9444-7853

ศิริพีระ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 120/69 หมู 4 ซอยพฤกษอุดม ถนนชัยพฤกษ 
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : +662-435-5756

สามัญ เซอรเวยทีม หจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 367 ซอยอยูดี ถนนจันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +668-1495-4136

สายทิพยเอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 337 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-721-7561-4

สํารวจวิศวอินเตอรเทค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 328-328/1 ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-8774

อริยะเทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 555/18 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงบางซื่ อ 
เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-585-8363

อาร บี เอ็น กรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 53/17 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-347-8762

Tools and Hardware

ผูผลิต - จําหนาย
“ ทังสเตน คารไบด ”

 และใบมีดอุตสาหกรรม

บริษัท อาร เอส คารไบด โปรดักท จํากัด

ขอมูลติดตอ
    58/5 หมู 9 ซ.ไรขิง 30 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

    +662-420-5112, +662-420-5332
    rscb.information@gmail.com

    www.rscarbide.brandexdirectory.com
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เอ อาร ดี เซอรเวย ไลนส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 107 ซอย 48 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-321-9779

เอ็นไวรเทค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 212 ซอยศูนยบรรเทิงการคา ถนนนวมินทร 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-375-5682

ฮอลลีวูด อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-653-8555-66

เกรียงกมล 2009 บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 44,50 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-225-0138

ควีน ซี ดี เอ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 187/26 ถนนเสรีไทย 25 แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-732-6437

เคทีไอที กรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 11 หมูบานนภาลัย ซอย 5 ถนนสุขุมวิท 70/3 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-4040

จอยแมกซ อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1588/2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-182-0222

จางเฉิงชัง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1408/46-7 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-2150-3

เจซี สแปรพารท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 25/67 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-0322

ชาญชัย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด อีควิปเมนท บจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 36-40 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-0516

ดี จี เอ็ม หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 6 ซอย 164 แยก 14 ถนนรามคําแหง 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-917-6912-4

ดีรุจ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 19/3 ซอย 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-741-5834

ตะวันรัศมี (2001) หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 475/51 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-215-2160

ท ทิพวรรณ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 7/114 ตลาดสดเตาปูน ซอยปทุมทิพย 
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-911-5343

ไทยยงเกียรต์ิอินดัสทรี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 275/4 ซอยทวีวัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-6255-6

ไทโย เอ็กเซลเลนซ่ี (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 631 ซอย 20 มิถุนา 11 แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-691-0564-5

บริพัตรการคา หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-0814-8

พี เจ ซัลเลต อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 9/2 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-373-7496-7

มีดี โซลูช่ัน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 525/401 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : 08-8098-1929

ยูไนเต็ดแมชชินเนอร่ี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 10,20 ถนนหลานหลวง แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-7141

ลาสวิฟท (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 52 ซอย 114 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-810-8899

สุมนเมดิคอล หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2/253 ซอยมัยลาภ ถนนรามอินทรา 14 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-6014-5

เอ็น ดี บริการและอะไหล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 327,374 ซอย 32 ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-675-8724

เอฟเอ็ม โปร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ทูลส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 370 ซอยจันทน 32 ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-675-5946-7

เอ็ม ไอ บี กรุป (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 11 ซอยนภาลัย 5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-3555

กิตติยนต 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : สาขา 1 545 โลตัสมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : 08-4719-5240

โกมล เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2 ซอยหทัยราษฎร 36 แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-050-1681-2

จ เฮงฮวดหจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 299-301 ถนนบํารุงเมือง แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-9432

นําเขา - จําหนาย “ลวดเชื9อม” 
เครื9องตัด เครื9องใชในโรงงาน

บริษัท ไชยเรือง อุตสาหกรรม จํากัด

ขอมูลติดตอ
    22/88 ม.3 ต.ทาเสา อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110

    +66-34-46-0981-2 
    kimjhon2013@gmail.com

    www.chaireung.brandexdirectory.com

เครื่องมืออุปกรณชาง
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INNER BRUSH KNIFE AND HANDLE BRUSH

WHEEL BRUSH

SPIRAL BRUSHSTRIP CUP BRUSH

ROLLER BRUSH

CROSSWAY TUBE BRUSH STRIP BRUSH

CONTACT US : +662 870 0007 SPEC I F I CAT ION
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จีพี ซีสเท็ม (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 77 ซอยจรัญสนิทวงศ 49/1 แขวงบางบําหรุ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-881-8235-8 

ชวนชื่ น 81
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 16/10 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-431-1754

ซิ้มเมงเฮงฮวด หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 114 ซอย 31/1 แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-7445

ซิลเวอรสปอต บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : สาขา 13-5 ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-5535

ซี แอล แมชชีนทูล เซ็นเตอร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 139 ซอย 73/2 แขวงหนองคางพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-7050-1

ดีเคไดคัท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 25, 27, 29 ซอยเทียนทะเล 8 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-893-4272

ต สหกิจอินดัสตรี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 11 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 18 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-6681-4

ทักษสินมารเก็ตติ้ง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 534 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-808-3433-4

ไทยมาสเตอรพร้ิน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 406 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-1482-3

ไทยริช กรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 48/292 หมู 1 ซอย 104 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-3775

ไทยเรมสชายด บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 216 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-0225

ไทยหวุนซินหจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 6/428-9 หมู 8 หมูบานทุงเศรษฐี แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-740-9147

นิวงวนแสงไทย 2003 บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 88/8 หมู 6 ซอยบานเดื่ อ ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
Tel. : +66-42-224-544-5

นิวลิเทค เอ็นเตอรไพรส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 91/189 ถนนสุวินทวงศ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-543-7957

บี เอ็ม ที (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 70/147-8 ซอยรามคําแหง 176 แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-976-9092-3

ป เจริญชัย คัทต้ิงไนฟ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 562,564 ซอยพระราม 2 ซอย 75 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-6358

ม ทวีภัณฑ ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 132/1 ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 
Tel. : +662-221-7712

ศรีสยามมงคล (อุดมสุข) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 334, 336 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-328-1189-94

ศิลาแมชีนทูลอิควิปแมนท (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 32 ซอยพัฒนาการ 46 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-115-4104

สยามคัทติ้ง อีควิปเมนท หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 48 ซอย 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-871-5675-7

สยามเฟรม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1118 ซอยยิ้มพัฒนา 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +668-9952-0526

สยามอาณาจักร 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1979/3-4 ปากซอยสุขุมวิท 75/2-พระโขนง 
แขวงพระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-311-2110

ตะวันซัพพลาย หจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 134-136 หมู 1 ซอยสะแกงาม 35/3 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-462-0756-7

อิสระ ทูลส (1961) 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 867/7-8 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-513-4169

กรีน (1994) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 59/352-3 ถนนรามคําแหง 140 แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-0560-3

จันทรประไพภัทร อินดัสตรี หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 198,200 ซอยออนนุช 17 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-311-3972

จิรกิตติ์เทรดด้ิง โรงงานทอถุงมือ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 164/28-35 ซอย 26 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-463-3519-21

จี กูด บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 120/316 หมู 1 ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-911-6330

ออกแบบ | ผลิต | จําหนาย | ซอม 
“แปรงอุตสาหกรรม” ทุกชนิด

บริษัท เบส บรัช ส่ีพระยา จํากัด

ขอมูลติดตอ
    717/10 ถนนส่ีพระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    +668-5141-9654, +662-234-0102
    bbs-brush@hotmail.com

    www.bestbrushsriphaya.brandexdirectory.com

Tools and Hardware
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ถุงมือการโต หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 47 ซอยบางบอน 17 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-4684

ถุงมือยาง - ชิคาโก อินเตอรเนช่ันแนล บจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 149 ซอยลาดพราววังหิน 68 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-570-8127

ถุงมือราชา บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 222/19-20 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-258-3332

ไฟรกรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 572/1 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-266-9237-8

ลาวีนีล (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 82 ซอยลาซาล 11 ถนนสุขุมวิท 105 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-749-1556

ศรีอุดมสรรพ อุตสาหกรรม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 170,170/1-6,148 แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : +662-233-1181

อารที ซัพพลาย 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 28/22 ซอยสวางเนตร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +668-9441-1626

เอส วี ซี อิมพีเรียล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1423-7 ซอยเจริญนคร 29 แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-439-5422

ดี เรนท แอนด เซอรวิส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 169 หมู 1 ตําบลหนองหงษ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-45-2555

รัตนกุล โลหะภัณฑ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 440/4 หมู 5 ถนนนาเกลือ ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-225-074 

ศรีชลจักรภัณฑ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 833/5-6 ถนนสุขุมวิท ตําบลมะขามหยง 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-283-479

เฮียฮอ โรงกลึง 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 284/9 ถนนหลานกุญชร ตําบลบางปลาสรอย 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-283-831

ชาครียอีเลคโทรนิค ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 412-413/1 ถนนเทศบาล 2 ตําบลสัตหีบ 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
Tel. : +66-38-437-414

ดี ซี ทูลส แมชชีนเนอร่ี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1/4 หมู 6 ตําบลทุงขวาง อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 20140
Tel. : +66-38-475-856

ไทยรุงเรือง โฟม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 223/21-22 หมู 3 ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-195-074

นัมบุ ซิล (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 700/739 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel. : +66-38-447-037-8

พี เอ อิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 249/6-7 หมู 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
Tel. : +66-38-42-9602

เง่ียมลงไถแมชชินเนอร่ี (2539) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 61/61 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +66-38-272-370-2

เบสท ออฟติม่ัม เซอรวิส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 84/34-5 หมู 5 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-774-797

ปโตรเบสท เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 289/10 หมู 6 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-117-519

เติมสุข โฮม ครีเอช่ัน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 9/1 หมู 1 ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20250
Tel. : +66-38-255-168

ทีเจชัย พรีซิช่ัน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 98/150 หมู 3 ตําบลดอนหัวฬอ 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel. : +66-38-242-519

ปโตรเบสท เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 289/10 หมู 6 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-117-519

พิโก ไฟน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 99/27 หมู 2 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +668-6047-7742

วรวุฒิ อุปกรณศิลป หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 806/1 ถนนโปษยานนท ตําบลบางปลาสรอย 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. : +668-6331-8621

เอส บี แมชชีน ทูล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 271/22-23 หมู 6 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
Tel. : +66-38-346-343

กอเกียรติ บิสซิเนส กรุป (2005) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 3/8 ถนนบานบึง-บานคาย ตําบลบานบึง 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : +66-38-752-134

ศรีราชาถุงมือหนัง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 153/94 หมู 2 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. : +66-38-326-174

จําหนาย
สายไฮดรอลิค และสายอุตสาหกรรม

บริษัท เค แอนด พี ไฮดรอลิค จํากัด

ขอมูลติดตอ
    58/6 หมู 8 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

    +668-1821-9045, +666-3224-5775
    info@kandphydraulic.com

    www.kandphydraulic.brandexdirectory.com

เครื่องมืออุปกรณชาง
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ธานีอีเล็คโทรนิคส ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 14-6 ถนนศรีธานี ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel. : +66-44-379-061

เอส ซี อิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 911 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-243-453

สงวนวงษ 1994 บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 105-117 ถนนประจักษ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : +66-44-269-326-7

ซุปเปอรฮารดอินดัสเตรียล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 518/46-7 หมู 2 ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-958-4242

บางกอก ฮอไรซัน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 978/256 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-974-3570

พิณสยาม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 32/9 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-901-8778

เอส ดับบลิว ดี แมชชินเนอร่ี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 35/9 หมู 6 ตําบลคูบางหลวง 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-581-3841

พีบีแอล เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 46/48 ซอยต คลองสอง ตําบลคลองสอง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +668-4933-2379

ลําไทรโฮมเซ็นเตอร 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 184/82-3 หมู 2 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-563-1425

อ อุไร คอนสตรัคช่ัน หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 83/14 หมู 3 ซอย 26 ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-992-9190

มากุสุ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 25/8 หมู 12 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : +662-152-7244-5

ธารสุวรรณอุตสาหกรรมหจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 100/17 หมู 1 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-977-2621-2

เคเอที ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 88/9 หมู 9 ถนนเลียบคลองหา ตําบลคลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-986-7073

เอเชียนสแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 48/1 หมู 1 ถนนปทุม-บางเลน ตําบลคูขวาง 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-599-1260-2

เอ็มเคแอล แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 26/273-275 หมู 18 ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : +662-908-1107

ซุปเปอรฮารดอินดัสเตรียล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 518/46-7 หมู 2 ตําบลประชาธิปตย 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel. : +662-958-4242

อภิภู โกลฟส หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 10/28 หมู 7 ถนนปทุม-สามโคก ตําบลบางเตย 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. : +662-977-2010

อุตสาหกรรมยางลาดหลุมแกว หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : โรงงาน 26/3 หมู 1 ตําบลระแหง 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel. : +662-599-1644-6 

เอ็น เอ เซอรเวย หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 84 ซอย 20 ถนนรัตนอุทิศ ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-25-7594

42 เนเจอรัลรับเบอร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 42 หมู 1 ตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 90130
Tel. : +668-1761-5180 

หาดใหญ สิริกันตวัฒน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 14 ถนนเทียนจออุทิศ 1 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +668-9733-3166

อินโนเวทีฟ โกลฟส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : โรงงาน 830 หมู 4 ถนนสนามบิน-บานกลาง 
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : +66-74-502-251

แปรงไทยแหงแรก บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 338 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-753-1900-8

เจ แนค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 84 หมู 2 ถนนบางพลี-ตําหรุ ตําบลแพรกษาใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +668-1144-2000

ทีโรลิท โอลิมปส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 372 หมู 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-021-8311

ไทย โฮ เชง แพ็คก้ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 299/2 หมู 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-0465-6

พูนทรัพยเอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 246/71-4 หมู 10 ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-3674

รุงเจริญการชาง 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 111/142 ถนนสุขสวัสด์ิ 76 ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-817-6449

Tools and Hardware

ศูนยรวม ผลิต และจําหนาย
“สกรู นอต สลักภัณฑ นานาชนิด”

บริษัท ซีพีเอ็ม ออโตพารท จํากัด

ขอมูลติดตอ
    22/4 ปากซอยเคหะรมเกลา 72 (ตึกนลิน City) ถนนเคหะรมเกลา แขวงสะพานสูง

    เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

    +662-055-0131, +668-6351-9939
    cpmautoparts.no1@gmail.com

    www.cpmautoparts.brandexdirectory.com
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สังขสุวรรณ ปญญากร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 283/130-2 ตําบลสําโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-756-8080

ไตหวัน หงษจี พริซิช่ัน แมชชีนเนอร่ี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 19/211 หมู 7 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-6500

กนกเคหะภัณฑ ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 140/8-9 หมู 10 ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-752-0434

ไวโบร เค อินดัสทรี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 158 หมู 16 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-706-0470-5

สินไพศาล ซัพพลาย แอนด ทูลส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 79/6-7 หมู 2 ตําบลทายบาน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-709-0601-4

พีเอส เมทัล อินดัสทรี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 229/115 กม 20 หมู 1 ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-706-4160

ล้ิมเฮง เทพารักษ (1999) หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1506/605 หมู 6 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-385-1522

สินประเสริฐ เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1596/273-4 หมู 4 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-1913

สินรุงเรือง ซัพพลาย หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 190/9 หมู 8 อําเภอพระสมุทรเจดีย 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Tel. : +662-406-0780

กรุงเทพสลักภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 99/4 กม 19 หมู 7 ตําบลบางโฉลง อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-312-6159-65

เทพประทานสกรู-นอต โรงงาน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 37/5 หมู 2 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-753-5088

ยามาชินะ กรุงเทพสลักภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 99/4 กม 19 หมู 7 ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-740-5655-6

ล้ิมเฮง เทพารักษ (1999) หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1506/605 หมู 6 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-385-1522

ส รุงโรจน ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 56/1 หมู 19 ซอยยิ่งเจริญ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-174-7434

สยาม ฟาสเทนเนอร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 35/11, 35/16 หมู 7 ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-769-1515

สินประเสริฐ เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1596/273-4 หมู 4 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-394-1913

เอ็นทีพีแอนดเอส ซัพพลาย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 889 หมู 5 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-748-6362-3

เอ แอนด มารีน (ไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 555 หมู 3 ตําบลทายบาน 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-703-5544

ปรรณวัฒน วิศวกรรม แอนด คอนสตรัคช่ัน บจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 998/93 หมู 5 ตําบลทายบานใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-138-1693

พงศวรรณคาวัสดุภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 60-60/4 หมู 5 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-385-5069

เอ แอนด มารีน (ไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 555 หมู 3 ตําบลทายบาน อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-703-5544

ดีพรเจริญ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 60/20 กม 12.5 หมู 1 ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-325-5600-7

ลวดยิงและตะปูลม 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 60/20 กม 12.5 หมู 1 ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-325-5600-7

ลวดยิงและตะปูลมไทย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 60/20 กม 12.5 หมู 1 ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-325-5600-7

เอทีซี อินดัสเทรียล ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) บจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 921 ซอยทานผูหญิง ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
Tel. : +662-758-4796

เอ็ม ไอ ดี กรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 38/2 หมู 9 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-393-3555

ฉายเฟง เอ็นเตอรไพรส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 113/2 หมู 7 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-715-0588

ไทย โฮ เชง แพ็คก้ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 299/2 หมู 4 ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-324-0465-6

ผลิต และจําหนาย
“ แผนเจียร แผนตัดเหล็ก”

และโลหะทุกชนิด

บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส (ประเทศไทย) จํากัด

ขอมูลติดตอ
    539/2 อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 13 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี  

    กรุงเทพมหานคร 10400

    +662-640-5440
    www.nortonabrasives.com/en-seg

เครื่องมืออุปกรณชาง
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ไทยมังกรพลาสติก อุตสาหกรรม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 333/5 หมู 4 ซอยแพรกษา 10/2 ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : +662-703-7395

พีทีเทค อินเตอรกรุป 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 89/1 ถนนวัดหนามแดง-บางพลี ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-753-5461

พูนทรัพยเอ็นจิเนียร่ิง หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 246/71-4 หมู 10 ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel. : +662-394-3674

โรงงาน ถุงมือ ยูไอพี 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 390/22 หมู 7 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel. : +662-753-4662

ฉายเฟง เอ็นเตอรไพรส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 113/2 หมู 7 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : +662-715-0588

จ้ีหยวน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 5/38-39 หมู 2 ถนนคลองมะเดื่ อ-แคราย ตําบล
แคราย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-47-6213-4

ดับบลิว เอส ไวบราทอร่ี แมชชีน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 80/4 หมู 1 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-85-4518-20

ธัญ ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 27/209 หมู 3 ถนนเอกชัย ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-408-5728

บางนํ้าจืดเครื่ องจักรเกามือสอง 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 64/3 ถนนเทพกาญจนา ตําบลแคราย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +668-1629-9989

วิตา แมชชินเนอร่ี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 31/2 หมู 4 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-451-682

ที ซี สกรูนอต อินดัสทรี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 24/14 หมู 1 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-697-9

ไทยกังสกรู บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 108/18 หมู 7 ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-406-456

สาย 4 สกรูนอต ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 90/177 หมู 10 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130
Tel. : +668-1666-1205

ที ซี สกรูนอต อินดัสทรี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 24/14 หมู 1 ถนนพระราม 2 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-813-697-9

ไทยกังสกรู บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 108/18 หมู 7 ตําบลคลองมะเดื่ อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : +66-34-406-456

อุตสาหกรรมก้ิมงวนสลักภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 41/12 หมู 5 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-854-980-1

เจ เทค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 90 หมู 1 ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-812-741

เวล พลาสติก บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 188 ซอยศรทอง ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +662-813-7977-9

เอ็มพีไอ-เนโอะ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 29/6 หมู 2 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +66-34-494-925-7

ธัญ ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 27/209 หมู 3 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. : +662-408-5728

บี ไบเมทัลลิค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 58/2 หมู 5 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel. : +668-9411-3566

จุมจ๋ิม อรัญญิก ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 188/5 หมู 6 หมูบานบานตนโพธิ์ ตําบลทาชาง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Tel. : +66-35-761-380

มีดตรานกแกว ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 164/8 หมู 6 ตําบลทาชาง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Tel. : 08-1853-5813

ที เอ็น ซี แมชชีนเนอร่ี แอนด พารท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 99/324 หมู 4 ตําบลคุงลาน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : 08-6034-0251

ออมก้า ทูลส์ แอนด์ เลเซอร์ เวลด้ิง (ไทยแลนด์) บจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 131/49 หมู 4 ตําบลคุงลาน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +669-2278-4698

ธนากูล สกรู แอนด พารท เซ็นเตอร หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 411/3 หมู 2 ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. : +66-35-70-9854

พีวายเค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 139/371 หมู 4 ตําบลพยอม อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. : +668-9142-6620

ช รุงเรือง ราน
เครื่ องมือ
Add. : 233/17 ถนนอุดรดุษฎี ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-249-836

คูฉางจิว (เครื่ องเหล็ก) หจก.
เครื่ องมือ
Add. : 286/3-4 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-22-1129

ชัยทวี (งวนฮวดหลี) ราน
เครื่ องมือกอสราง
Add. : 460 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-22-2608

ชาวบานเจริญอุปกรณ
เครื่ องมือ
Add. : 348 หมู 11 ถนนนิตโย ตําบลหนองหาน 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
Tel. : +66-42-261-227

มานะชัยอุดร คารไบท ราน
เครื่ องมือกอสราง
Add. : 70/62 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-242-262

เอส เอส คาร โปรดักส (2008) หจก.
เครื่ องมือ
Add. : 166 ถนนอุปลีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-265-979

อุบลสหไพบูลย หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 60-2 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-242-535

สิงหขร วัสดุกอสราง หจก.
วัสดุกอสราง
Add. : 197 หมู 10 ตําบลนาจะหลวย 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
Tel. : +66-45-379-275

ยงกิจ อลูมิเนียม บจก.
อลูมิเนียม
Add. : 295/2-10 ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : +66-45-264-530-1

Tools and Hardware
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พรพานิช อุบล (อิทธิ อุบล) ราน
อุปกรณ วัสดุและเครื่ องใชประปา
Add. : 449,451 ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000
Tel. : +668-6468-4458

ที เค สลักภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 412 หมู 3 ถนนสุขสวัสด์ิ 4 แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-875-8330

ที พี เอ็น เทรดด้ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 555 ถนนบํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-225-4631-4

นรเศรษฐ แมชชินเนอร่ี หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 662/29 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-5582

น็อต แอนด สกรู บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 116 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-731-7785

บอสสารด (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 19/1-2 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-617-8801-8

ผลิตภัณฑนอตงวนหลี หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 141 ซอย 80 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-538-1565

พัฒนาพานิช ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 457/8 ถนนจักรพรรดิพงษ แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-3882

มหธารา โลหะภัณฑ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2/1 ถนนเจาคุณทหาร แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-737-2207-8

มหาจักรออโตพารท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 67/16 หมู 5 ถนนเชื่ อมสัมพันธ แขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel. : +662-543-1212

แม็กซ ไลน โปรดักส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 49/476 หมู 4 ซอยหมูบานเมืองประชา 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-906-7943

โรงงานเครื่ องไฟฟาแสตนดารด หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 145 ซอยสมบูรณ 2 ถนนสุขสวัสด์ิ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-427-4264

สกรูนอต งวนหลี หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 141 ถนนลาดพราว 80 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-514-0535

สหะสถาพรกลการ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 979/27-9 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-749-4061-3

อิ้วเล้ียนวิจิตรหจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 574-6 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. : +662-468-7109

เอส เจ พี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 383/172-6 ศูนยการคาวรจักร แขวงคลองมหานาค 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-9045

เอส เจ สกรู ไทย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1347 ซอยจรัญสนิทวงศ 75 แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-880-3636-8

เอส อาร อุปกรณโทรศัพทและไฟฟา 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : โรงงาน 29/238 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-415-6180

ไอทีเอสฟาสเทนเนอรส (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 28/478 หมูบานบูรพาวิลลา12 ถนนสรงประภา 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-928-6723-4

เฮงสกรู บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 39/228 ซอยศักดิ์มงคลชัย ถนนสะแกงาม 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-451-6703-5

จอยแมกซ อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1588/2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-182-0222 

โชคชัยอินสทรูเมนทซัพพลายส หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 37 ถนนพระพิทักษ แขวงวังบูรพาภิรมย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-223-6443

โชคชัยอีเล็คโทรนิคซัพพลาย หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 128/21-3 ถนนอัษฎางค แขวงวังบูรพาภิรมย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-222-3921

ดีอาร-โซนิค เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 10 ซอยประวิทยและเพื่ อน 16 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-746-1869

ที เอ ที ซัพพลาย แอนด เซอรวิส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 637/9 หมู 1 ถนนแขวงบางมด แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-872-9743

เทคโก (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 9 ซอย 8 แยก 2 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-319-5482-3

เทคโนโลยี อินสตรูเมนท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 549/9 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-743-8888

บางกอก อินเตอร เมอรเช่ียนไดซ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 945 ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 
Tel. : +662-013-5799

จําหนายพารท
ไวคัท, ลวดไวรคัท ทุกชนิด

บริษัท เอ็นที. พารท จํากัด

ขอมูลติดตอ
    26/176 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 39 แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กทม. 10230

    +662-946-6394, +668-5920-4779
    nt_part@yahoo.com

    www.ntpart.brandexdirectory.com

เครื่องมืออุปกรณชาง
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โปรเฟสทรอนิกส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 155/(081) หมู 10 ถนนแขวงคลองกุม 
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-946-1298

เพาเวอร-ซี โปรดักส หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 263 หมู 7 ซอยณรงคกิจ ถนนรามอินทรา 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +662-973-1738-9

ไพศาลอิเลคทรอนิคส ราน 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 572/2 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
Tel. : +66-42-240-090

ฟลพารทเอ็นจิเนียร่ิง (1999) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 143 ซอยลาซาล 42 ถนนสุขุมวิท 105 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-398-6880

สหเน็ตเวิรค บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1771/324 ซอย 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-941-5927

ควีน ซี ดี เอ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 187/26 ถนนเสรีไทย 25 แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-732-6437

เคทีไอที กรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 11 หมูบานนภาลัย ซอย 5 ถนนสุขุมวิท 70/3 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-4040

จอยแมกซ อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1588/2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-182-0222

ดีรุจ บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 19/3 ซอย 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-741-5834

ตะวันรัศมี (2001) หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 475/51 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : +662-215-2160

ท ทิพวรรณ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 7/114 ตลาดสดเตาปูน ซอยปทุมทิพย 
แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. : +662-911-5343

ไทยยงเกียรต์ิอินดัสทรี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 275/4 ซอยทวีวัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-212-6255-6

ไทโย เอ็กเซลเลนซ่ี (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 631 ซอย 20 มิถุนา 11 แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-691-0564-5

บริพัตรการคา หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-0814-8

พี เจ ซัลเลต อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 9/2 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-373-7496-7

มีดี โซลูช่ัน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 525/401 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : 08-8098-1929

ยูไนเต็ดแมชชินเนอร่ี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 10,20 ถนนหลานหลวง แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-7141

ลาสวิฟท (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 52 ซอย 114 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-810-8899

สุมนเมดิคอล หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2/253 ซอยมัยลาภ ถนนรามอินทรา 14 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-943-6014-5

เอ็น ดี บริการและอะไหล บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 327,374 ซอย 32 ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-675-8724

Tools and Hardware

ผูผลิต และจําหนาย
โมผสมปูนฉาบ, ถังเทคอนกรีต

และอุปกรณในการกอสราง

บริษัท แคนต้ัน เทรดด้ิง จํากัด

ขอมูลติดตอ
    7/1 ซอยเจริญกรุง80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม 

    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

    +662-289-1549, +662-289-5233
    cantontd@yahoo.com

    www.canton.brandexdirectory.com

มารูบุนแอโรว (ประเทศไทย)บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 195 เอ็มไพรทาวเวอร ถนนสาทรใต 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-670-0770

มิเตอรมาสเตอร (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 446 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : +662-259-5658

แมคเทค ซิสเต็ม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 5/70 ซอย 107 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-374-6956

วี พูล ชอป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 43 ซอยลาดปลาเคา 36 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-940-3046-7

จางเฉิงชัง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1408/46-7 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-2150-3

เจซี สแปรพารท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 25/67 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-728-0322

ชาญชัย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด อีควิปเมนท บจก.
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 36-40 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-282-0516

ดี จี เอ็ม หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 6 ซอย 164 แยก 14 ถนนรามคําแหง 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-917-6912-4
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เอฟเอ็ม โปร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ทูลส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 370 ซอยจันทน 32 ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-675-5946-7

เอ็ม ไอ บี กรุป (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 11 ซอยนภาลัย 5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : +662-393-3555

กิตติยนต 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : สาขา 1 545 โลตัสมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : 08-4719-5240

โกมล เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 2 ซอยหทัยราษฎร 36 แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-050-1681-2

จ เฮงฮวดหจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 299-301 ถนนบํารุงเมือง แขวงบานบาตร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-223-9432

จีพี ซีสเท็ม (ไทยแลนด) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 77 ซอยจรัญสนิทวงศ 49/1 แขวงบางบําหรุ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. : +662-881-8235-8 

ชวนชื่ น 81
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 16/10 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-431-1754

ซิ้มเมงเฮงฮวด หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 114 ซอย 31/1 แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Tel. : +662-873-7445

ซิลเวอรสปอต บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : สาขา 13-5 ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. : +662-222-5535

ซี แอล แมชชีนทูล เซ็นเตอร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 139 ซอย 73/2 แขวงหนองคางพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-809-7050-1

ดีเคไดคัท บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 25, 27, 29 ซอยเทียนทะเล 8 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-893-4272

ต สหกิจอินดัสตรี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 11 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 18 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-894-6681-4

ทักษสินมารเก็ตติ้ง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 534 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Tel. : +662-808-3433-4

ไทยมาสเตอรพร้ิน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 406 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-722-1482-3

ไทยริช กรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 48/292 หมู 1 ซอย 104 ถนนรามคําแหง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : +662-729-3775

ไทยเรมสชายด บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 216 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-726-0225

ไทยหวุนซินหจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 6/428-9 หมู 8 หมูบานทุงเศรษฐี แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : +662-740-9147

อาร เอส อิเลคทริค 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 9/15 หมู 4 ตําบลคานหาม อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel. : +66-35-880-047

อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ันบจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 226/93 ซอยแจงวัฒนะ 6 แยก 1-4 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. : +662-973-2596

อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 65, 68 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-739-4580

เอชแวคสแควร บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : +668-9772-5584

เอเพก อินสตรูเมนต บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 65 ซอย 24 แยก 2 ถนนพหลโยธิน แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : +662-939-2084

เอเวคไทย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 55 อาคารเดลตาเฮาส ถนนเทียมรวมมิตร 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-645-4482

ไอบีคอน บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 72,74 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +662-917-3780-9

กลองสํารวจ ปนัดดาอานันท 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 50/317 หมูบานสุภาวัลย ถนนหทัยราษฎร 6 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. : +666-2262-9964

กิจวิสัย บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 51 ซอย 48 ถนนลาดพราว-วังหิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-539-6141-4

ขอนแกนซีไอจี บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 337/11 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
Tel. : +66-43-364-217-8

ช ศิลปชัย หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. :  53-4 ถนนอัษฎางค แขวงศาลเจาพอเสือ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. : +662-224-1638

ซอยลเทสต้ิงสยาม บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 71/7-8 ถนนนวมินทร แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. : +662-907-4820

ซี ยู ไลท อินสทรูเมนท หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 1886 ซอย 109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : +662-450-7015

ซี อินเตอรกรุป บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 160 ซอยพหลโยธิน 14 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : +662-616-7671-2

ซี เอส ที อินสทรูเมนท 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 54 ซอยรมเกลา 19/2 แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. : +662-915-1693-5

เซอรเวยทีม หางหุนสวนสามัญ 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 367 ซอยอยูดี ถนนจันทน แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +668-1495-4136

ทริมเบิล (ประเทศไทย) บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร 
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-500-0320

ที พี ที เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 239/26 ถนนลาดพราว 87 แขวงคลองเจาคุณ
สิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. : +662-932-2728

ไทยสํารวจภัณฑ หจก. 
อุปกรณเครื่ องมือชาง 
Add. : 265/390 ซอย 15 แยก 10 ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : +662-674-0282-3

เครื่องมืออุปกรณชาง



Company Name Ad Spec Listing
4 B Asia Pacific Co., Ltd. 342 - 337
A Brothers Co., Ltd. 325 326 336
A S C Engineering Service Co., Ltd. - - 87
A&A Crane 431 - 417
A.D. Electrics Sales&service Co., Ltd. 276 - 263
Abpon Co., Ltd. 434 435 437
Achida Technology Engineering and 
Supply Co., Ltd. 406 - 405

Activo Technology (2556) Co., Ltd. 151 - 156
Advance Auto Supply Co., Ltd. - - 69
Anda Engineering Co., Ltd. 104 - 102
Arunservice and Supply Ltd., Part. 75 76 79
Asiantech Industry Co., Ltd. 177 - 175
Automation Technology Co., Ltd. - - 404
B.M.T Pack&Move Co., Ltd. 374 - 372
Bangkok Absolute Electric and Con 
Co., Ltd. 143 - 140

Bansuanttarnnamtip Co., Ltd. - - 429
Barbarian Ropes Co., Ltd. 387 385
Bearingscenter (Thailand) Co., Ltd. 54 55 53
Bestbrushsiphaya Co., Ltd. 455 - 444
Boonbaworn Engineering Co., Ltd. 280 - 275
Boonsungnoen Pump & Valve 
(Thailand) Co., Ltd. 208 - 210

Boonyium and Associates Co., Ltd. 2,260 261 259
BSS Solution (1978) Co., Ltd. 378 - 373
C and N Auto Machine Co., Ltd. 239 - 236
C.C.M. Service Ltd., Part. 205 - 207
C.K. Machine and Part Co., Ltd. 296 297 295
C.Master Service Ltd., Part. - - 184
C.T.Super Sales & Service Ltd., Part. 386 - 389
C2 Design Center Ltd., Part. 109 - 107
Canton Trading Co., Ltd. - - 456
Chai Metal 43 Ltd., part. - - 369
Chaidumrong Trading Ltd., Part. 446 - 436
Chaireung Industry Co., Ltd. 455 - 441
Chaitheparee International Co., Ltd. 394 - 384
Chavarak Co., Ltd. 212 - 215
Chockmanta Charoen Engineering Co., Ltd. 317 - 319
Chorruaylighting Co., Ltd. 125 126 129
Chotika Intergroup Ltd., Part. 113 - 111
CNC & Ultrasonic Part Ltd., Part. 151 - 154
Cool-Tech Co., Ltd. 74 - 115
CPL Group Pub Co., Ltd. 410 - 409
CPM Autoparts Co., Ltd. 454 - 448
CPM Engineering Center Co., Ltd. 96 97 95
Denphanthong Co., Ltd. 100 101 99
Design & Machanical Engineering
Co., Ltd. 379 - 372

Ecolab and Service Co., Ltd. 116 - 123

Company Name Ad Spec Listing
Engisoul Co., Ltd. - - 232
Euro Pump Co., Ltd. 213 - 211

Faster New Corporation Co., Ltd. 414 - 413

Filter Vision (Public) Co., Ltd. 427 - 420
Foilmaster (Thailand) Co., Ltd. 382 - 388
Full Tech Group Co., Ltd. 430 - 428
G.K.Tech Co., Ltd. 273 - 271
Heart Technical Co., Ltd. - - 166
How Glass Tech Co., Ltd. 88 89 86
Hsin-Thai Industrial Co., Ltd. - - 298
Hundred Percenter Co., Ltd. 272 - 270
Hydromax Advance Rayong Co., Ltd. - - 318
Hydroplus Co., Ltd. - - 199
Inter Stainless Product Ltd., Part. 243 - 225
ISO Panel Co., Ltd. 124 - 82
ITP Power Co., Ltd. - - 191
J J Electric Ltd., Part. 66 - 65
Jakawatna Nawakarn Co., Ltd. 442 443 433
JG Design & Build Co., Ltd. 112 - 110
JK Green Product Co., Ltd. 176 - 174
JS Tech Co., Ltd. 418 419 420
K and P Hydraulic Co., Ltd. 454 - 445
K.P.V.Machine Service & Supply
Ltd., Part. 238 - 241

K.R.M. Industry Co., Ltd. 293 - 291
Karat Internationnal Co., Ltd. 321 - 324
Kea Matrix Co., Ltd. 84 85 83
Kor Jakkon Maeklong Co., Ltd. 313 - 310
Kuanglohakitt Ltd., Part. 334 335 329
Kulthap Laundry Service Ltd., Part. - - 428
Kulthorn Co., Ltd. 251 252 254
L S P Siam Intertrade Co., Ltd. 71 - 72
Labder Lubritech Co., Ltd. 308 - 307
Luscinia Co., Ltd. 246 - 245
M S W Engineering Ltd., Part. - - 228
M.T.Plastic Product Ltd., Part. 398 399 397
Mahanakornfiberglass Co., Ltd. 293 - 287
Mahathon Electric Ltd., Part. 159 160 128
Maitrtee Industry Co., Ltd. - - 401
Mandruang Engineering Co., Ltd. 242 - 240
Masstec Link Co., Ltd. 411 - 416
Medi Fruit Co., Ltd. 213 - 202
N.A.K. Engineering Co., Ltd. 343 - 340
N.T.Part Co., Ltd. - - 453
Navasiam Steel Co., Ltd. 371 - 364
Nawanatee Co., Ltd. - - 221
New Sangthai Co., Ltd. 366 - 356

Nge Heng Champion Group Co., Ltd. 426 - 424

Nitta(Thailand) Co., Ltd. 146 - 145
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Company Name Ad Spec Listing
NYP Packging Co., Ltd. 391 - 392
Orbit Fastener Co., Ltd. 67 - 68
P S V Intertec & Supply Co., Ltd. - - 332
P&T Auto Mation System Co., Ltd. 320 - 299
P.S.C. Pest Service Control Ltd., Part. 431 - 421
Paknam Charoenpong Plastic Ltd., Part. 403 - 396
Parker Hannifin (Thailand) Co., Ltd. 196 197 194
Pattanayon Chonburi Co., Ltd. 62 - 61
PCC Crane Engineering and Service 
Co., Ltd. - - 376

PCT Business Co., Ltd. 463 - 425
PD Modernplas Co., Ltd. 285 - 286
Pearl Anda Engineering Co., Ltd. 281 - 278
Phentipa Pamaithai - - 429
Phongsuwan Gondola (Thai) Co., Ltd. 105 - 103
Phunnara Steel Co., Ltd. 92 93 91
Power System Machinery CO., LTD. 309 - 306
Pro Technica Co., Ltd. 312 - 311
PYS Spring Co., Ltd. 371 - 365
r s spring part co., ltd. 370 - 368
R.S. Carbide Product Co., Ltd. 447 - 440
Renox Stainless Steel Co., Ltd. 226 227 224
Rungroj Hitech Mold Co., Ltd. - - 282
S M K Food Engineering Co., Ltd. 230 231 229
S.J Screwthai Co., Ltd. 362 363 360
S.J. Hearter Co., Ltd. 277 - 258
S.K.Y. Interfreight Co., Ltd. - - 377
S.S.M. Industry Co., Ltd. 358 359 357
S.S.T Intertech Co., Ltd. 292 - 287
S.T. Moderntool Co., Ltd. 284 - 283
S.T.C. Matal Industry Co., Ltd. 304 - 303
Saentriputh Engineering Co., Ltd. - - 98
Safeguard Technology Co., Ltd. 407 - 408
Sahakarn Cubic Intertrade Co., Ltd. 70 - 65
Saint-gobain Abrasives (Thailand) Co., Ltd. 451 - 449
Sakulnetr Metal Work Ltd., Part. - - 369
Sapa Engineering Co., Ltd. 172 - 170
Sawaddee Plastic (Thailand) Co., Ltd. 402 - 396
SG Siam Co., Ltd. 395 - 400

Siam Fastener Co., Ltd. 450 - 432

Siam TK Pfilter Co., Ltd. 173 - 171
Siamraj Plc. - 189 190
Siam-Sunny Volt Co., Ltd. 150 - 153
Sinsomboon Trading Co., Ltd. 134 135 133
SKC. Machinery Co., Ltd. 217 218 220
Sol Cool Systems Co., Ltd. 281 - 266
Solid Intertech Co., Ltd. 209 - 203
Sor Nimit Oxigen Co., Ltd. - - 73

Speedway Roller & Conveyor Co., Ltd. - - 328

Company Name Ad Spec Listing
Srithong Chareon Co., Ltd. 415 - 412
Standard Machine Tools Co., Ltd. 305 - 302
Sumpunth Intertrade Co., Ltd. 121 - 94
Sun Hydraulics (Thailand) Co., Ltd. - - 195
T.A.A. Tools and Machine Co., Ltd. 317 - 322
T.R.Y. Machinery Co., Ltd. 343 - 333
T.S.T. Inter Products Co., Ltd. 383 - 381
T.T. Control Systems Co., Ltd. 138 139 137
Tang Piriya Engineering Group Co., Ltd. 168 196 167
Taomungkorn Co., Ltd. - - 429
Technic Hydraulic Co., Ltd. - - 90
Technical Systen Engineering Co., Ltd. 147 - 148
Technodrive Solution Co., Ltd. 200 201 198
Technology Instruments Co., Ltd. 3,346 347 345
Temp Maker Co., Ltd. - - 255
Thai National Gas Co., Ltd. 427 - 425
Thai Sawat Concrete (1995) Co., Ltd. 120 - 122
Thaipinnacle Engineering Co., Ltd. 204 - 206
Thaitechgroup 2013 Co., Ltd. 375 - 373
Tiptop Engineering Co., Ltd. 268 269 267
TK Thai Engineer Co., Ltd. 367 - 361
Toklai Co., Ltd. 390 - 380
Tree Partners Construction Co., Ltd. 117 - 118
Triumph Brakes Industry Co., Ltd. 63 - 64
Truck & Balance Scale Co., Ltd. 355 - 353
TSGo Engineering Co., Ltd. 142 - 141
Ultimus Co., Ltd. 121 - 78
Unimachine Co., Ltd. 289 - 290
U-T Equipment Co., Ltd. 108 - 106
Vitar Machinery Co., Ltd. - - 294
VTE Co., Ltd. 316 - 315
V-Tech Design Co., Ltd. 155 - 136
Wang Seng Ming Co., Ltd. 423 - 424
Wasinlohapan Co., Ltd. 288 - 291
Wasser Tech Co., Ltd. 234 235 233
Wongpanit Suvarnabhumi Recycle 
Station Co., Ltd. 422 - 421

Wongwaiwit Machine Tools
Manufactory Co., Ltd. 300 301 314

Yontwiwat Brake Co., Ltd. - 69
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ช่ือบริษัท ภาพโฆษณา สเปก ลิสต่ิง
ก จักรกลแมกลอง 313 - 310
กระเชาไฟฟาพงษสุวรรณบรกิาร (ไทย) 
บจก. 105 - 103

กวงโลหะกิจ หจก. 334 335 329
กะรัต อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 321 - 324
กุลทรัพย ซัก อบ รีด บจก. - - 428
กุลธร บจก. 251 252 254
คี เมทริคซ บจก. 84 85 83
คูล-เทค บจก. 74 - 115
เค แอนด พี ไฮดรอลิค บจก. 454 - 445
เค.พ.ีว.ีแมชชนี เซอรวสิ แอนด ซพัพลาย 
หจก. 238 - 241

เค.อาร.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก. 293 - 291
แคนตั้น เทรดดิ้ง บจก. - - 456
จักรวัฒน นวการ บจก. 442 443 433
จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส บจก. 463 - 425
จี.เค.เทค บจก. 273 - 271
เจ เจ อิเล็คทริค หจก. 66 - 65
เจเค กรีน โปรดักส บจก. 176 - 174
เจจี ดีไซน แอนด บิวด บจก. 112 - 110
เจเอส เทค บจก. 418 419 420
ช รวยไลทติ้ง บจก. 125 126 129
ชวรักษ บจก. 212 - 215
ชัยดํารงเทรดดิ้ง หจก. 446 - 436
ชัยเทพอารี อินเตอรเนช่ันแนล บจก. 394 - 384
ชัยโลหะ 43 บจก. - - 369
เชือกบารแบเรี่ยน บจก. 387 - 385
โชคมันตะเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 317 - 319
โชติกา อินเตอรกรุป หจก. 113 - 111
ไชยเรือง อุตสาหกรรม บจก. 455 - 441
ซันไฮดรอลิค(ประเทศไทย) บจก. - - 195
ซาปะ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 172 - 170
ซินไทยอินดัสเตรียล บจก. - - 298
ซี แอนด เอ็น ออโต แมชชีน บจก. 239 - 236
ซี.เค. แมชชีน แอนด พารท บจก. 296 297 295
ซี.ซี.เอ็ม. เซอรวิส หจก. 205 - 207
ซี.ที. ซุปเปอรเซลล แอนด เซอรวิส หจก. 386 - 389
ซี.มาสเตอร เซอรวิส บจก. - - 184
ซีทู ดีไซน เซ็นเตอร หจก. 109 - 107
ซีพีเอ็ม ออโตพารท บจก. 454 - 448
ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร บจก. 96 97 95
ซีพีแอล กรุป บมจ. 410 - 409
ซีเอ็นซี แอนด อัลตราโซนิค พารท หจก. 151 - 154

เซพการด เทคโนโลยี บจก. 407 - 408

แซง-โกแบง็ แอบราซฟีส (ประเทศไทย) 
บจก. 451 - 449

โซลิด อินเตอรเทค บจก. 209 - 203

โซว คูล ซิสเท็มส บจก. 281 - 266
ดีไซน แอนด แมคคานิคัล เอ็นจิเนีย
ริ่ง บจก. 379 - 372

ช่ือบริษัท ภาพโฆษณา สเปก ลิสต่ิง
เดนพานทอง บจก. 100 101 99
ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุป บจก. 168 196 167
เตามังกร (ประเทศไทย) บจก. - - 429
โตไกล บจก. 390 - 380
ทรัค แอนด บาลานซ สเกลส บจก. 355 - 353
ทรี พารทเนอรส คอนสตรัคช่ัน บจก. 117 - 118
ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 268 269 267
ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส บจก. 138 139 137
ที.อาร.วาย. แมชีเนอรี่ บจก. 343 - 333
ที.เอ.เอ. ทูลสแอนดแมชชีน บจก. 317 - 322
ที.เอส.ที อินเตอร โปรดักส บจก. 383 - 381
ทีเค ไทย เอ็นจิเนียร บจก. 367 - 361
ทีเอสโก เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 142 - 141
เทคนิค ไฮดรอลิค บจก. - - 90
เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 147 - 148
เทคโนไดรฟ โซลูช่ัน บจก. 200 201 198
เทคโนโลยีอินสตรูเมนท บจก. 3,346 347 345
เทมปเมกเกอร บจก. - - 255
ไทย พินนะเค้ิล เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 204 - 206
ไทยเทคกรุป 2013 บจก. 375 - 373
ไทยเนช่ันแนลแกส บจก. 427 - 425
ไทยสัวสดิ์คอนกรีต(1995) บจก. 120 - 122
ไทรอัมพผาเบรคอุตสาหกรรม บจก. 63 - 64
นวนที บจก. - - 221
นวสยาม สตีล บจก. 371 - 364
นิตตะ(ประเทศไทย) บจก. 146 - 145
นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก. 366 - 356
บางกอก แอบโซลทู อเิลคทรคิ แอนด คอน 
บจก. 143 - 140

บานสวนธารนํ้าทิพย บจก. - - 429
บี.เอ็ม.ที แพคแอนดมูฟ บจก. 374 - 372
บีเอสเอส โซลูชั่น(1978) บจก. 378 - 373
บุญบวร เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 280 - 275
บุญเยี่ยมและสหาย บจก. 2,260 261 259
บญุสูงเนิน ปมแอนดวาลว (ประเทศไทย) 
บจก. 208 - 210

เบส บรัช ส่ีพระยา บจก. 455 - 444
แบริ่งเซ็นเตอร (ประเทศไทย) บจก. 54 55 53
ปากนํ้าเจริญพงษ หจก. 403 - 396
ปารคเกอร ฮันนิฟน (ไทยแลนด) บจก. 196 197 194
โปร เทคนิกา บจก. 312 - 311
พัฒนายนตชลบุรี บจก. 62 - 61
พันธุนราโลหะการ บจก. 92 93 91
พาวเวอร ซิสเท็ม แมชชีนเนอรี่ บจก. 309 - 306
พ ีเอส ว ีอนิเตอรเทค แอนด ซพัพลาย 
บจก. - - 332

พี แอนด ที ออโต เมช่ัน ซิสเท็ม บจก. 320 - 299
พี.เอส.ซี. (เพสท เซอรวิส) กําจัดแมลง 
คอลโทรล หจก. 431 - 421

พซีซี ีเครน เอน็จเินยีริง่ แอนดเซอรวสิ 
บจก. - - 376
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ช่ือบริษัท ภาพโฆษณา สเปก ลิสต่ิง
พีดี โมเดิรนพลาส บจก. 285 - 286
พีวายเอส สปริง บจก. 371 - 365
เพิรล อันดา เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 281 - 278
ฟอยลมาสเตอร บจก. 382 - 388
ฟาสเตอร นิว คอรปอเรชั่น บจก. 414 - 413

ฟลเตอรวิช่ัน บจก. (มหาชน) 427 - 420

ฟูล เทค กรุป บจก. 430 - 428
โฟรบี เอเชีย แปซิฟก บจก. 342 - 337
มหาธน อีเลคทริค หจก. 159 160 128
มหานครไฟเบอรกลาส บจก. 293 - 287
เมดิฟรุต บจก. 213 - 202
แมนทรวง วิศวกรรม บจก. 242 - 240
แมสเทค ลิ้งค บจก. 411 - 416
ไมตรี อุตสาหกรรม บจก. - - 401
ยนตวิวัฒน ผาเบรค บจก. - - 69
ยู-ที อีควิปเมนท บจก. 108 - 106
ยูนิแมชชีน บจก. 289 - 290
ยูโรปม บจก. 213 - 211
รานเพ็ญทิพาผาไหมไทย - - 429
รุงโรจน ไฮเทค โมลด บจก. - - 282
ลัสซีเนีย บจก. 246 - 245
ลีนอกซ สแตนเลส สตีล บจก. 226 227 224
แลนเดอร ลูบริเทค บจก. 308 - 307
วศิน โลหะภัณฑ บจก. 288 - 291
วองไววิทย อุตสาหกรรมเครื่องจักร 
บจก. 300 301 314

วาซเซอรเท็ค บจก. 234 235 233
วิตา แมชชินเนอรี่ บจก. - - 294
วีทีอี บจก. 316 - 315
โวลเทค ดีไซน บจก. 155 - 136
ศรีทองเจริญ บจก. 415 - 412
ศูนยรับสรางบานอันดา บจก. 104 - 102
ส.นิมิต ออกซิเจน ราน - - 73
สกุลเนตร โลหะกิจ หจก. - - 369
สแตนดารด แมชชีนทูลส บจก. 305 - 302
สถานีรไีซเคลิ วงษพาณชิย สุวรรณภมูิ 
บจก. 422 - 421

สปดเวย โรลเลอร แอนด คอนเวเยอร 
บจก. - - 328

สยาม ทีเค แอนด พี ฟลเตอร บจก. 173 - 171
สยาม ฟาสเทนเนอร บจก. 450 - 432
สยาม-ซันนี่โวลท บจก. 150 - 153
สยามราช บมจ. 188 l 464 189 190
สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) บจก. 402 - 396
สหการคิวบิค อินเตอรเทรด บจก. 70 - 65
สัมพันธอินเตอรเทรด บจก. 121 - 94
สินสมบูรณ เทรดดิ้ง บจก. 134 135 133
แสนตรีพุธวิศวการ บจก. - - 98
หงีเฮงแชมเปยนกรุป บจก. 426 - 424

หวัง เซิ่น หมิง บจก. 423 - 424

ช่ือบริษัท ภาพโฆษณา สเปก ลิสต่ิง
อรุณเซอรวิส แอนด ซัพพลาย หจก. 75 76 79
ออโตเมช่ัน เทคโนโลยี บจก. - - 404
ออรบิท ฟาสเทนเนอร บจก. 67 - 68
อะชิดะ เทคโนโลยี เอน็จเินยีริง่ แอนด 

ซพัพลาย บจก.
406 - 405

อัลติมัสซ บจก. 121 - 78
อาร เอส คารไบด โปรดักท บจก. 447 - 440
อาร เอส สปริงอะไหล บจก. 370 - 368
อินเตอรแสตนเลส โปรดักท หจก. 243 - 225

อีโคแลบ แอนด เซอรวิส บจก. 116 - 123

เอ บราเดอร บจก. 325 326 336
เอ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส บจก. - - 87
เอ แอนด เอ เครน 431 - 417
เอ.ดี.อิเล็คทริค เซลแอนดเซอรวิส บจก. 276 - 263
เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก. 177 - 175
เอ็น วาย พี แพ็คเกจจิ้ง บจก. 391 - 392
เอ็น.เอ.เค. เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 343 - 340
เอ็นจิโซล บจก. - - 232
เอ็นที.พารท บจก. - - 453
เอ็ม เอส ดับเบ้ิลยู เอ็นจิเนียริ่ง หจก. - - 228
เอ็ม.ที.พลาสติกโปรดักส หจก. 398 399 397
เอส จี สยาม บจก. 395 - 400
เอส เอ็ม เค ฟูด เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 230 231 229
เอส เอส ที อินเตอรเทค บจก. 292 - 287
เอส.เค.วาย. อินเตอรเฟรต บจก. - - 377
เอส.เจ สกรูไทย บจก. 362 363 360
เอส.เจ. ฮีทเตอร บจก. 277 - 258
เอส.ที. โมเดิรนทูลส บจก. 284 - 283
เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก. 304 - 303
เอส.เอส.เอ็ม. อินดัสตรี บจก. 358 359 357
เอสเคซี. แมชินเนอรี่ บจก. 217 218 220
แอคทีโวเทคโนโลยี (2556) บจก. 151 - 156
แอดวานซ ออโต ซัพพลาย บจก. - - 69
แอบปอน บจก. 434 435 437
แอล เอส พี สยาม อินเตอรเทรด บจก. 71 - 72
ไอโซ พาแนล บจก. 124 - 82
ไอทีพี เพาเวอร บจก. - - 191
ฮันเดร็ด เพอรเซนเตอร บจก. 272 - 270
ฮารท เทคนิคัล บจก. - - 166
ฮาวกลาสเทค บจก. 88 89 86
ไฮโดรพลัส บจก. - - 199
ไฮโดรแม็ก แอดวานซ ระยอง บจก. - - 318

ไทย








