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รายช่ือผู้น าเข้าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองจกัรงาน
เกษตรกรรม 
(Agricultural 

Machine) 

เคร่ืองเตรียมดิน/
เพาะปลกู และ
สว่นประกอบ 

84.32 

1 บจก.ชลบรีุเมืองทอง 202 ม.4 ถ.สขุมุวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-273250 
2 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 

3 บจก.สินถาวรกลการ 
383/62-64 ถ.จกัรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพมหานคร 

02-2246028 

4 บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล ฟรอนเทียร์ ยนิูเทรด 27/19 ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 02-2214115-6 

5 บจก.ซมิูโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 
7/232 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง 

038953000 

6 บจก.กู่ หลิน โฟโมซา่ เทคโนโลยี 233 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.ทา่พระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043-224812 
7 บจก.ย.ูอี.เอ็ม. 195/21 ถ.บริพตัร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 02-2256659 
8 บจก.ไทย แอโร่มารีน 112/28 ม.2 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 081-6146751 
9 บจก.ยนัมา่ร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260700 

10 บจก.เค แอนด์ โอ เอ็นจิเนียร่ิง 
59/116 วิสทุธาวิลล์ ซ.17 ซ.รามอินทรา 103/1 ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนั
นายาว กรุงเทพมหานคร 

02-9179125 

แทรกเตอร์ รถ
พว่ง รถกึ่งรถ
พว่ง และ

สว่นประกอบ 

87.01 

1 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 
2 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 0-2730-7668-9 

3 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 
90 ชัน้ที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

0-2646-1888 

4 บจก.สยามมอเตอร์ แมชชีนเนอร่ี 129 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7268088 
5 บจก.ตลาดแทรกเตอร์ 100/1-5 ม.1 ถ.ชลบรีุ-บ้านบงึ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 038-799995-6 
6 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 
7 บจก.เอฟ เอ ดบับลิว (ประเทศไทย) 1/10 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 02-2164453 
8 บจก.อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) 4444 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณวุรลกัษบรีุ จ.ก าแพงเพชร 02-2854477-06 
9 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 02-1836710 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บจก.อิตลัไทยอตุสาหกรรม 2013 อิตลัไทย ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

87.06 
(AM) 

1 บจก.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) 42/5 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7071747 
2 บจก.สแกนเนีย(ไทยแลนด์) 999/19 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 7699200 
3 บจก.ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 99 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 02-3842900 
4 บจก.เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) 8/8 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02-5670070-5 
5 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 183 รัจนาการ ชัน้ 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766222 

6 บจก.ธนบรีุมอเตอร์เซลส์ 
121/94-95 อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 34 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6223023 

7 บจก.วาฬบสั (ไทยแลนด์) 98 ม.4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม   
8 บจก.ดองแฟง แยงซี มอเตอร์ วฮูัน่ (ไทยแลนด์) 4/120 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 02-8841056 
9 บจก.ศรีมงคลทวัร์ 266/9-266/10 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชยั ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-277756 
10 บจก.บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป 32/3 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-5161546 

87.07 
(AM) 

1 บจก.บีเอ็มดบัเบิลย ูแมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/201 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-640000 
2 บจก.เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี 191 สีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 25 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 
3 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 183 รัจนาการ ชัน้ 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766222 
4 บจก.ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) 268 ม.7 ต.หวัส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 02-6137909 
5 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สขุมุวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 
6 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนแูฟคเจอร่ิง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 02 4200027 
7 บจก.จีอาร์พี ไทย อินดสัตรี 7/14 ม.6 ซ.โรงไฟฟา้บางปะกง ถ.บางนา-ตราด ต.ทา่ข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573-047 

8 บจก.เจเอ็มดบับลิว มอเตอร์ส 
370 กนอ.ลาดกระบงั ซ.เขตสง่ออก ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

02-3260455-6 

9 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชัน่ 958/29 ม.12 ซ.บวัเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 
10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 

87.08 
(AM) 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-3861000 
2 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

3 บจก.อีซซู ุมอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-3942541-50 
4 บจก.มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-5299088 
5 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 
6 บจก.นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-3128523-37 
7 บจก.ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 700/509 ม.2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-454577 

8 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
555 รสา ชัน้21 ห้อง2101-2104 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

038-954999-1520 

9 บจก.ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 99 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 02-3842900 
10 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 183 รัจนาการ ชัน้ 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766222 

87.16 
(AM) 

1 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนแูฟคเจอร่ิง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 02 4200027 
2 บจก.ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) 7/258 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650681-7 
3 บจก.อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ 15/19 ม.4 ถ.สขุมุวิท ต.สรุศกัดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-772841-8 
4 บจก.แอลแอลไอท ี(ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 9 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02-6508076 
5 บจก.เอแอลอี เฮฟวี่ลิฟท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 248 ม.4 ถ.สาย 3376 ต.มะขามคู ่อ.ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา จ.ระยอง 038-893700-1 

6 
กองทพัอากาศ โดย กรมขนสง่ทหารอากาศ กองบญัชาการ
สนบัสนนุทหารอากาศ 

171/1031 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5342359 

7 บจก.ที.เอส.เค.เครน เซอร์วิส สาขา 3 583 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-8740261-9 
8 บจก. ทรานส์เทค อตุสาหกรรม 222 ม.17 ต.บางกระสัน้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035 220515-8 
9 บจก.เอ. เจ. เอ็กซพอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต 14 ซ.ประชาอทุิศ26 แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 02 8727620-4 
10 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 

เคร่ือง
บ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ 

84.13 
(AM) 

1 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 
2 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999 
3 บจก.ซาคมูะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-296870-4 
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954111 
5 บจก.สยาม เคียวซนั เด็นโซ ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

6 บจก.พีทีที แอลเอ็นจี 
555/1 อาคารเอ ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02 1401555 

7 บจก.ไอเบล (ประเทศไทย) 4 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-305240 
8 บจก.ผลิตไฟฟา้ขนอม 222 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9985997 
9 บจก.ไทยซมัมิท มิทซบูะ อีเล็คทริค แมนแูฟ็คเจอร่ิง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300 
10 บจก.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ 978 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02 3227979 

84.24 
(AM) 

1 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034 490537 

2 บจก.กลัฟ์ เจพี ยทูี 
87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชัน้8 ออลซีชัน่เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-6105639 

3 บจก.กลัฟ์ เจพี เอ็นเอส 
87 เอ็มไทยทาวเวอร์ ชัน้ 8 ซ.ออลซีชัน่เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-6105555 

4 บจก.อีซซู ุเอ็นยิ่น แมนแูฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) 133 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260916 
5 บจก.พรีซิชัน่ วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959440#208 
6 บจก.เด็นโซ ่(ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7584646 
7 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 
8 บจก.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 21/56 ซ.ศนูย์วิจยั ถ.พระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 6414707-12 
9 บจก.สินสงวนแอนด์ซนัส์ 40/10 ซ.มหธราดล ถ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-8888944 
10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 

เคร่ืองเก็บเก่ียว 
และ

สว่นประกอบ 

84.33 
(1) 

1 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 0-2730-7668-9 
2 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 

3 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 
90 ชัน้ที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

0-2646-1888 

4 บจก.ยนัมา่ร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260700 
5 บจก.ที.พี.อาร์.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 70/10 ม.3 ถ.พระรามที ่2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8955591-5 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

6 บจก.เจ๊บเซน่ แอนด์ เจ๊สเซน่ เทคโนโลยี่ (ที) 
23/110-117 สรชยั ซ.สขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02 7143939 

7 บจก.เกทเวย์ อีควิปเมนท์ 254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7691099 
8 บจก.พี.ซี. ปาล์ม (2550) 91/1 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธานี 077-285007 
9 บจก.สหฟาร์มเห็ด 224 ม.14 ถ.เชียงใหม-่พร้าว ต.แมแ่ฝกใหม ่อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 053-848266-7 
10 บจก.ฮอนด้า เทรดดิง้ เอเชีย 152 อินโดสเุอช ชัน้3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

84.28 
(AM) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองคดัแยก/สี 
ธัญพืช และ
สว่นประกอบ 

84.37 

1 บจก.บห์ูเลอ่ร์ (ไทยแลนด์) 
65 ชัน้ที่ 17 42 ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ซ.1702-1703 สขุมุวิท 42 ถ.สขุมุวิท แขวงพระ
โขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

02-7122600-1 

2 บจก.เจริญโภคภณัฑ์วิศวกรรม 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6257651 
3 บจก.เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ซิสเตม 24/11 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02-5980605 
4 บจก.เอเอ็มดี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 99/141 ม.4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-1952551 
5 บจก.องัค ู(ประเทศไทย) 293/9 ม.4 ต.สนามชยั อ.เมืองสพุรรณบรีุ จ.สพุรรณบรีุ 035-511348 
6 บจก.วิศวาณิช เอ็นจิเนียร่ิง 77 ซ.สหมิตร ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 086-8963851 
7 บจก. สยามพราโซ 52/77 ซ.ประชาอทุิศ 72 แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 02-8718425 
8 บจก.อะเบโอ อินเตอร์ เทรด 90/168 ม.5 ต.ทา่อิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 086-8815373 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

9 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 
10 บจก.เจ้าคณุเกษตรพืชผล 44 ม.2 ถ.ดิเรกสาร ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 036-251935-9 

เคร่ืองคดัแยก
ขนาด 

84.33 
(2) 

1 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 0-2730-7668-9 
2 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 

3 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 
90 ชัน้ที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

0-2646-1888 

4 บจก.ยนัมา่ร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260700 
5 บจก.ที.พี.อาร์.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 70/10 ม.3 ถ.พระรามที ่2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8955591-5 

6 บจก.เจ๊บเซน่ แอนด์ เจ๊สเซน่ เทคโนโลยี่ (ที) 
23/110-117 สรชยั ซ.สขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02 7143939 

7 บจก.เกทเวย์ อีควิปเมนท์ 254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7691099 
8 บจก.พี.ซี. ปาล์ม (2550) 91/1 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธานี 077-285007 
9 บจก.สหฟาร์มเห็ด 224 ม.14 ถ.เชียงใหม-่พร้าว ต.แมแ่ฝกใหม ่อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 053-848266-7 
10 บจก.ฮอนด้า เทรดดิง้ เอเชีย 152 อินโดสเุอช ชัน้3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

เคร่ืองท าให้แห้ง 
84.19 
(AM) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองรีดนม 1 บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 1042 ซ.สขุมุวิท 66/1 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองจกัรงาน
ปศสุตัว์ 

(Livestock 
Machine) 

84.34 
(AM) 

2 บมจ.ไพลอน 
170/16 ซ.สามมิตร (สขุมุวิท16) ถ.รัชดาภิเภษตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6618242 

3 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 
4 บจก.เกิร์ด เทรดดิง้ 32/44 ม.1 ถ.สขุาภบิาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5636211 

5 บจก.อ๊อซซาโก้ 
12 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 20 ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

0-2932-7441 

6 บจก.สแกนโปร (ไทยแลนด์) 165/1508 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02-9638838 
7 บจก.แดร่ี ฮบั ซพัพลาย เชน 29/825 ม.2 ต.คลองสาน อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 0-2569-6990 
8 บจก.สยาม อกริ อินดสัเตรียล 182 ม.1 ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบรีุ 086-3134445 

9 บจก.เอสพีเอ็กซ์ โฟลว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
29 บางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ ห้อง2702ชั ้ซ.เอกมยั ถ.สขุมุวิท 63(ซอยเอกม้ย) แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

02 7143838 

10 บจก.แพ็กตอนเอ็นเตอร์ไพรส์ 96/5 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 081-8981272 

เคร่ืองเลีย้งสตัว์
ปีก เลีย้งผึง้/
เพาะช า และ
สว่นประกอบ 

84.36 

1 บจก.โกลเด้น ฟีด (ไทยแลนด์) 
334 ซ.ลาดพร้าว 71 (สงัคมสงเคราะห์เหนือ 1) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคณุสิงห์ 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

02-5300550 

2 บจก.บีดีอะกรีคลัเจอร์ (ประเทศไทย) 
41/14 บล็อค บ3ี ม.6 ซ.พลูเจริญ ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมทุรปราการ 

02-7407770 

3 บจก.เบทาโกรภาคใต้ 275 ม.13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภมิู จ.สงขลา   
4 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 
5 บจก.ฟาร์มจงเจริญ 15 ม.2 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 037-381339 
6 บจก.บางเลนผลิตภณัฑ์ไข ่ 169 ม.8 ถ.เทอดด าริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 034-301531-5 
7 บจก.เน่ืองจ านงค์ฟีด (2005) 196/15 ม.1 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ 038-201284 
8 บจก.เค.เอส.พี.อปุกรณ์ 100 ม.3 ซ.สขุสวสัดิ ์76 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-6257651 
9 บจก.แหลมทองฟาร์ม 1126/1 วานิช ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2550255 
10 บจก.ศรีสดุาฟาร์ม 60/5 ม.11 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056-276171 
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รายช่ือผู้สง่ออกเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

เครื่องจักรงาน
เกษตรกรรม 
(Agricultural 
Machine) 

เครื่องเตรียมดิน/
เพาะปลูก และ
ส่วนประกอบ 

84.32 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-9090300 
2 บจก.ชลบุรีเมืองทอง 202 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-273250 
3 บจก.ชัยรุ่งเรืองกิจ 9/6-7 ถ.จิตต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-231368,820 
4 บจก.สยามอิมพลีเม้น 49 ม.3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 02-9179125 
5 บจก.กมลอินดัสตร ี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินจิฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750 
6 หจก.พิชชาภาอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 100 ม.9 ซ.4 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 053-734379 
7 บจก.เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง 139/1 ม.10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-743743 
8 บจก.เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล 402 ถ.พระราม 3 แขวงบาวโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2913726 
9 บจก.กู่ หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลย ี 233 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043-224812 
10 บจก.ยันมา่ร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700 

แทรกเตอร์ รถ
พ่วง รถกึ่งรถ

พ่วง และ
ส่วนประกอบ 

87.01 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-9090300 
2 บจก.เอสซีจี เทรดด้ิง 1 ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02 5862222 
3 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721 
4 บจก.ยันมา่ร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700 
5 บจก.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) 42/5 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071747 
6 บจก.เอชเอชแอล อินเตอร์เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 035-850815-17 

7 บจก.โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
607 โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ ากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6255555 

8 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี ่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 
9 บจก.สยามจักรกลอินเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067 
10 บจก.ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) 57 ม.10 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก  

87.06 
(AM) 

1 บจก.สยามจักรกลอินเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067 
2 บจก.โชคชัยจกัรกลเกษตร 229/3 ม.4 ซ.เพชรเกษม 99 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4205378 

3 บจก.เวิร์คแมน เฮฟวี ่อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 
888/2 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.
สมุทรปราการ 

02-8169731 

4 บจก.เครนส์ แอนด ์อีควีพเม้นท์ เอเซีย 41/13 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-070194 
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5 นายสืบสิน จิระวัฒนโสภณ 42 ม.9 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 093-1418233 
6 บจก.หนองมน 2/10 ม.4 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี  

7 บจก.สตูดิโอ ไมสร์ 
84/1-2-3 ซ.สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

0-2655-5471-6 

8 บจก.อะไหล่ทีมชาต ิ 59 ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 0-2685-4646 
9 นายจันแก้ว กุนนา 17 ม.23 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 084-6132704 
10 นายสมศักดิ ์ศรีวิเชียร 64/90 ม.4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

87.07 
(AM) 

1 บจก.ทีเอ็มบีพ ี 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7071721 

2 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนู
แฟคเจอริ่ง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-3158600 

3 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 
4 บจก.มอเตอร์โฮม 19/4 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-476510-12 
5 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721 
6 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330999 
7 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000 
8 บจก.ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟคิ 2/1 ม.5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
9 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-5299088 
10 บจก.นิสสัน มอเตอร ์(ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37 

87.08 
(AM) 

1 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนู
แฟคเจอริ่ง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

2 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 
3 บจก.นิสสัน มอเตอร ์(ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37 
4 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954111 

5 
บจก.อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) 

1010 ชินวัตรทาวเวอร ์3 ชั้น 24 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

02-5135481 

6 บจก.โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
607 โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ ากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6255555 

7 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนแูฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 9 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 038-950223 
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8 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330999 
9 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-5299088 
10 บจก.ออโตลิฟ(ประเทศไทย) 700/415 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-456000 

87.16 
(AM) 

1 
กองทัพอากาศ โดย กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการ
สนับสนุนทหารอากาศ 

171/1031 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5342359 

2 บจก.ดริสเซ่น แอร์คราฟ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) 68/2-3 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 053-596300 
3 บจก.ไฮวา (ประเทศไทย) 18/8 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7508547 
4 บจก.ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย 168 ม.16 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา  
5 บมจ.กู๊ดเยียร ์(ประเทศไทย) 50/9 ม.3 ถ.พหลโยธิน กม.36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-9098080 
6 บจก.เจนบรรเจิด 359 ถ.บอนด์สตรีท (เเจ้งวัฒนะ 33)ห ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 02-503-2200 
7 บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน 265 ม.4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043-261319-21 
8 บจก.ม่อน ชิปปิ้งโลจิสติกส ์ 20 ซ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

9 บจก.นิวบางป ูแมนิวแฟคเจอริ่ง 
635 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ม.4 ซ.6 ถ.สุขุมวิท แขวงแพรกษา เขตเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

02-3240062 

10 บจก.ไทยแอโรว ์ 142 ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6532550 

เครื่องบ ารุงรักษา 
และ

ส่วนประกอบ 

84.13 
(AM) 

1 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 
2 บจก.เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3159500 
3 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

4 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนู
แฟคเจอริ่ง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

5 บจก.ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 
6 บจก.ไทย จีเอ็มบ ีอินดัสตรี ่ 239 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037-4141169 
7 บจก.ยามาดะ สมบูรณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5 
8 บจก.นิสสัน มอเตอร ์(ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37 
9 บจก.เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 46/2,46/4 ม.2 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 038-446320 
10 บจก.เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) 700/460 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-450076-8 
1 บจก.พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิ ์อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

84.24 
(AM) 

2 บจก.โยชโิน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) 
103/1 ม.5 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะ
กง จ.ฉะเชิงเทรา 

038-570688 

3 บจก.อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น 3/3 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 038 961948 
4 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

5 บจก.มิตานิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 
2 ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1602 สีลมเซ็นเตอร์ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

0-2632-7202 

6 บจก.มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21 
7 บจก.ไอ เอช ไอ แมชชีน เท็ค เอเชีย 700/1000 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-743-993 

8 บจก.กัลฟ ์เจพ ีเอ็นเอส 
87 เอ็มไทยทาวเวอร ์ชั้น 8 ซ.ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

02-6105555 

9 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนู
แฟคเจอริ่ง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

10 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมัชชาวานิช2 ชั้น12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3 

เครื่องเก็บเกี่ยว 
และ

ส่วนประกอบ 

84.33 
(1) 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-9090300 
2 บจก.ชัยรุ่งเรืองกิจ 9/6-7 ถ.จิตต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-231368,820 
3 บจก.เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) 64/169 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
4 บจก.บีบีที อิมปอร์ต แอนด์ เอก็ซ์ปอร์ต 82/13 ม.2 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 081 2897776 
5 หจก.เจริญไทยแม่สอด 96/6 ถ.ประสาทวิถ ีต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 055-31575 
6 หจก.เอส เค เอส ทูลส ์ 464 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก - 
7 บจก.ห้าดาว แทรค 5/7 ซ.อารีย์ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02 2700291 
8 บจก.สยามเอ็นจิเนียริ่ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 174/32-33 ม.9 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02 9968100-5 
9 บจก.ศักดิ์พัฒนาการเกษตร 98/1 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 035-280100-2 
10 หจก.พรเทวี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 7/6 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  

84.28 
(AM) 

1    
2    
3    
4    
5    
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

6    
7    
8    
9    
10    

เครื่องคัดแยก/สี 
ธัญพืช และ
ส่วนประกอบ 

84.37 

1 บจก.ซาตาเกะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อค 888/84 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 8 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6515845-7 
2 บจก.พรีเมียร ์แมชชีนเนอรี่ 59/9 ม.2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 02-964770 
3 บจก.ซาตาเก ้(ประเทศไทย) 133 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธาน ี 02-5011180-6 
4 บจก.เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6257651 
5 บจก.เเพร์รี เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 299/31 ม.18 ต.ปากช่อง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา  
6 บจก.ซักซีด กรุ๊ป 97 ถ.ด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 08-7579-3939 
7 บจก.ยนต์ผลด ี 25/6 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 056-334000-2 
8 บจก.โคราช เอสดับบลิวกรุ๊พ 2007 549 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-211561 
9 บจก.เดสโก อินเตอร์เนชั่นแนล 32/1 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-312192 
10 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พฒัน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49 

เครื่องคัดแยก
ขนาด 

84.33 
(2) 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-9090300 
2 บจก.ชัยรุ่งเรืองกิจ 9/6-7 ถ.จิตต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-231368,820 
3 บจก.เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) 64/169 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
4 บจก.บีบีที อิมปอร์ต แอนด์ เอก็ซ์ปอร์ต 82/13 ม.2 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 081 2897776 
5 หจก.เจริญไทยแม่สอด 96/6 ถ.ประสาทวิถ ีต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 055-31575 
6 หจก.เอส เค เอส ทูลส ์ 464 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก - 
7 บจก.ห้าดาว แทรค 5/7 ซ.อารีย์ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02 2700291 
8 บจก.สยามเอ็นจิเนียริ่ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 174/32-33 ม.9 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02 9968100-5 
9 บจก.ศักดิ์พัฒนาการเกษตร 98/1 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 035-280100-2 
10 หจก.พรเทวี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 7/6 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  

เครื่องท าให้แห้ง 
84.19 
(AM) 

1    
2    
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

เครื่องจักรงาน
ปศุสัตว์

(Livestock 
Machine) 

เครื่องรีดนม 
84.34 
(AM) 

1 บจก.เอส ไอ จ ีคอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 
2 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พฒัน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49 
3 บจก.เบลล์ด๊าส อิมเอกซ์ 28/306 ม.13 ซ.คู้บอน 16 ถ.คู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-949-4502 
4 บจก.แดรี่ พลัส 99 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม.203 ต.ม่วงหัก อ.พยหุคีรี จ.นครสวรรค์ 056-316822 
5 บจก.ม่อน ชิปปิ้งโลจิสติกส ์ 20 ซ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
6 บจก.เวิลด์ คลาส อิมพอร์ต แอนด์ เอก็ซ์พอร์ต 57/3 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
7 บจก.พี.เค.ซี. อินเตอร์เทรด 2 ม.8 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ปทุมธาน ี  
8 บจก.เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) 11/24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2853060 
9 บจก.สแกนโปร (ไทยแลนด์) 165/1508 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-9638838 
10 บจก.เอเชีย ชิปปิ้ง แอนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง 21/5 ซ.สมประสงค์ 2 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-6538121 

เครื่องเล้ียงสัตว์
ปีก เล้ียงผึ้ง/
เพาะช า และ
ส่วนประกอบ 

84.36 

1 บจก.เค.เอส.พี.อุปกรณ์ 100 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-6257651 
2 บจก.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม 100 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-6247651 
3 บจก.กรงทอง 2 ซ.พัฒนาการ 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7221071-5 

4 บจก.ทีเอ็นซี อินโนเวชั่น 
73 ซ.รามค าแหง 43/1(คุณหญิงเจิอ) ถ.รามค าแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

081-8023882 

5 บจก.ทีเอท ีเอ็นเนอร์ยี่ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง 1083/37 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-9109728-29 
6 บจก.เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง 139/1 ม.10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-743743 
7 บจก.เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) 11/24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2853060 

8 บจก.บีดีอะกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) 
41/14 บล็อค บี3 ม.6 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 

02-7407770 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

9 บจก.พีจ ีแมชชีนเนอรี ่ 8/4 ถ.สุทธิสารสะพาน 3 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6899513 
10 บจก.พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท ์ 24/8 ม.11 ต.คลองหก อ.คลองหก จ.ปทุมธาน ี 02-9044559 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้น าเข้าเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
บรรจภุณัฑ์ 

เคร่ืองจกัรบรรจุ
ภณัฑ์และ
สว่นประกอบ 

8422 

1 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
2 บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 
3 บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 1042 ซ.สขุมุวิท 66/1 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
4 บจก.อินบิสโก้ (ประเทศไทย) 365 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-221422 
5 บจก.หยัน่ หวอ่ หยุน่ 767 ถ.วดัไผ่เงิน แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6747990-9 
6 บจก.วงัน้อย เบเวอเรช 99 ม.1 ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา  
7 บจก.มหาสารคาม เบเวอเรช 111 ม.18 ต.นาโพธ์ิ อ.กดุรัง จ.มหาสารคาม 043-346556-85 
8 บจก.ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด 177 ม.4 ถ.ปทมุธานี-ลาดหลมุแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี 02-6257651 
9 บจก.ที.ซี.ฟาร์มาซตูิคอล อตุสาหกรรม 288 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02 4150100-3 
10 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองชัง่และ
สว่นประกอบ 

8423 

1 บจก.เมทเลอ่ร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) 272 ซ.ศนูย์วิจยั 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7196480-7 
2 บจก.จงเชอ่ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/666 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-190481 
3 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 

4 บจก. เซ็นทรัลเทรดดิง้ 
3388/25-37,51-53, 82-85 สิรินรัตน์ ชัน้ 8-11, 15,23 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

02-229-7000 

5 บจก.ไดเซล เซฟตี ้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) 241 ม.4 ถ.เขตอตุสาหกรรม 304 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 037 274230-3 
6 บจก.ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง 50/413 ม.6 ต.บ้านใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-9841192-5 
7 บจก.เซ็ปเปอร์ อินสตรูเมนท์ 28/4 ม.4 ต.บางแมน่าง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 02-191-8780 
8 บจก.สยามเคร่ืองชัง่ แอนด์ ซิสเต็ม 94/47 ม.6 ถ.บางขนุเทียน แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-9013345-8 
9 บจก.สหภณัฑ์ดิจิตอลสเกล 48/3 ม.1 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-345338 
10 บจก.ไทยเคร่ืองชัง่ 19/8 ม.9 ซ.ไร่ขิง 30 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-4201610 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
ก่อสร้าง 

เคร่ืองจกัรงาน
โยธา ก่อสร้าง 

8479 

1 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429 
2 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 038-893709 
3 บจก.เม็กเท็ค แมนแูฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 560 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-258888 
4 บจก.เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 7502906-8 
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
6 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7152846-7 
7 บจก.จงเชอ่ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/666 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-190481 
8 บจก.กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) 222 ม.4 ต.ทา่ช้าง อ.บางกล ่า จ.สงขลา 074-268773-5 
9 บจก.เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 203,205 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  
10 บจก.โรเธนเบิร์ก 27/18 ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองสอง จ.ปทมุธานี 02 6160701 

เคร่ืองจกัรงาน
ดิน 

8429 

1 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 
2 บจก.อิตลัไทยอตุสาหกรรม 2013 อิตลัไทย ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 
3 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 
4 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชัน่ 958/29 ม.12 ซ.บวัเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 
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5 บจก.ฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) 
1858/79, 1858/81-82 ซีทีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 

02-3251011-26 

6 บจก.ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี 99/90 ลดัดารมย์ ม.1 ต.สนักลาง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 053-126196-8 
7 บจก.บางกอกโคมตัสเุซลส์ 54 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-7401500-19 
8 บจก.อริยะอีควิปเม้นท์ 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-7307000 
9 บจก.เวิลด์ แทร็คเตอร์ (1996) 159/20-22 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-5511021 
10 บจก. ยนต์ตระการเคร่ืองจกัรกล 71 ม.8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035 361494 

8701 

1 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 
2 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 0-2730-7668-9 

3 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 
90 ชัน้ที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

0-2646-1888 

4 บจก.สยามมอเตอร์ แมชชีนเนอร่ี 129 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7268088 
5 บจก.ตลาดแทรกเตอร์ 100/1-5 ม.1 ถ.ชลบรีุ-บ้านบงึ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 038-799995-6 
6 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 
7 บจก.เอฟ เอ ดบับลิว (ประเทศไทย) 1/10 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 02-2164453 
8 บจก.อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) 4444 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณวุรลกัษบรีุ จ.ก าแพงเพชร 02-2854477-06 
9 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 02-1836710 
10 บจก.อิตลัไทยอตุสาหกรรม 2013 อิตลัไทย ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

เคร่ืองจกัรงาน
ดิน อ่ืน ๆ 

8430 

1 บจก.เอลิท ดริลลิ่ง 
514/23 ซ.รามค าแหง 39(เทพลีลา 1) ถ.ประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

02-1582689 

2 บจก.เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพ ี 399 อินเตอร์เซนจ ชัน้ 31 ซ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 02-6745800 
3 บจก.ไอซีอี ฟาร์ อีสท์ (ไทยแลนด์) 1484/3 ถ.สขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-3313041 

4 กิจการร่วมค้า ชิโนเปค-ทีอาร์ซ ี
1 ทีพ ีแอนด์ ที ชัน้ที่ 21 ซ.วิภาวดีรังสติ 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

 

5 บจก.เอือ้วิทยาแมชินเนอร่ี 53 ศิวาเทล ทาวเวอร์ ชัน้ 11 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

6 บมจ.ซีฟโก้ 144 ถ.พระยาสเุรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 02-9190090-4 
7 บจก.เอเซีย เท็คนิเคิล คอนซลัติง้ 37/18 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 02-5332580 

8 บจก.แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) 
125 ม.9 ซ.นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา 

038-562900 

9 บจก.สิทธิยนต์ กรุ๊ป 10 ถ.ปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-281-2215 
10 ชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700 

8705 

1 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงบางยีเ่รือ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-8832880 
2 บจก.ฟโูซ่ ทรัค (ประเทศไทย) 28 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 02-5672882 

3 
หน่วยราชการส านกัวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรม
ยทุธการทหาร กองบญัชากองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 3 ชัน้ 8 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงบางเขน เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

081-6389301 

4 บจก.ไทย ซนั อินเตอร์ แมชชีน 99 ม.2 ถ.บรมราชชนนี ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 086-2671337 
5 บจก.เอแอลอี เฮฟวี่ลิฟท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 248 ม.4 ถ.สาย 3376 ต.มะขามคู ่อ.ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา จ.ระยอง 038-893700-1 
6 บจก.แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี 888 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-7405888 
7 บจก.สหเครนเซอร์วิส 12 ถ.โรงปุ๋ ย ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 038-054065-73 
8 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 02-1836710 
9 บมจ.ชไูก 42/62 ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 3162873-7 
10 บจก.อิตลัไทยอตุสาหกรรม 2013 อิตลัไทย ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

เคร่ืองผ่อนแรง 8425 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

9      
10      

เคร่ืองสบู
ของเหลว 

8413 

1 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 
2 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999 
3 บจก.ซาคมูะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-296870-4 
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 
5 บจก.สยาม เคียวซนั เด็นโซ ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 

6 บจก.พีทีที แอลเอ็นจี 
555/1 อาคารเอ ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02 1401555 

7 บจก.ไอเบล (ประเทศไทย) 4 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-305240 
8 บจก.ผลิตไฟฟา้ขนอม 222 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9985997 
9 บจก.ไทยซมัมิท มิทซบูะ อีเล็คทริค แมนแูฟ็คเจอร่ิง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300 
10 บจก.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ 978 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02 3227979 

ป่ันจัน่และโครง
ยก 

8426 

1 บจก.อิตลัไทยอตุสาหกรรม 2013 อิตลัไทย ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 
2 บจก.แหลมฉบงั อินเตอร์เนชัน่แนล เทอร์มินอล ทา่เรือแหลมฉบงัทา่ที ่5 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-408200 

3 บจก.สขุสวสัดิ ์เทอร์มินอล 
10/164 อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 20 ห้อง 2003C แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02 1687297 

4 บมจ.ชไูก 42/62 ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 3162873-7 
5 นิปปอน สตลี แอนด์ ชมิูคิน เอ็นจิเนียร่ิง คมัพานี ลิมิเต็ด 390 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ  
6 บจก.ซนั จปีูเตอร์ 2/2 ม.3 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-9983855 

7 บจก.ซียอีูแอล 
18 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซา่ ซ.อาคาร 2 (เวสต์) ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02-5001200 

8 บจก.บางกอกอ๊อคชัน่เนียร์ส 3/6 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-74079912 

9 บจก.ที เอส ขนสง่และโลจสิติกส์ 
90 ม.1 ซ.สยามไซโล ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย แขวงส าโรงกลาง เขตพระประแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-1834567 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บจก.ท็อปไฟว์ เครน 195/96-97 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-481444 

8705 

1 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงบางยีเ่รือ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-8832880 
2 บจก.ฟโูซ่ ทรัค (ประเทศไทย) 28 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 02-5672882 

3 
หน่วยราชการส านกัวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรม
ยทุธการทหาร กองบญัชากองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 3 ชัน้ 8 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงบางเขน เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

081-6389301 

4 บจก.ไทย ซนั อินเตอร์ แมชชีน 99 ม.2 ถ.บรมราชชนนี ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 086-2671337 
5 บจก.เอแอลอี เฮฟวี่ลิฟท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 248 ม.4 ถ.สาย 3376 ต.มะขามคู ่อ.ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา จ.ระยอง 038-893700-1 
6 บจก.แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี 888 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-7405888 
7 บจก.สหเครนเซอร์วิส 12 ถ.โรงปุ๋ ย ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 038-054065-73 
8 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 02-1836710 
9 บมจ.ชไูก 42/62 ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 3162873-7 
10 บจก.อิตลัไทยอตุสาหกรรม 2013 อิตลัไทย ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

รถฟอร์กลิฟต์
และอปุกรณ์ 

8427 

1 บจก.โตโยต้า ทโูช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 607 ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 
2 บจก. บีที มิตรแลนด์ 90 ถ.ออ่นนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 7216480 
3 บจก.ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ 58 ซ.อดุมสขุ 60 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
4 บจก.สยามกลการอตุสาหกรรม 32/1 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7467520 
5 บมจ.ยไูนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) 2 ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบรีุ กรุงเทพมหานคร 02-5338090 
6 บจก.ยนิูแคริเออร์ เอเซีย 999/1 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 1825067-73 
7 บจก.ดิลกและบตุร (สาขา 2) 49/20-21 ม.4 ซ.ก่ิงแก้ว 30 ถ.ก่ิงแก้ว ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-7693000 
8 บจก.บางกอกโคมตัส ุฟอร์คลิฟท์ 54 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-7401500 
9 บจก.คราวน์ อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 1/23 ม.15 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
10 บจก.ยงุค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค 559/3-4 ม.7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 0-2311-7574 

ลิฟต์ บนัใด
เลื่อน เคร่ือง
ล าเลียง 

8428 
1      
2      
3      
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

สว่นประกอบ
เคร่ืองผ่อนแรง 

8431 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

สว่นประกอบ
เคร่ืองจกัรงาน

ดินหรือ
เคร่ืองจกัรงาน

ดินอ่ืนๆ 

8408 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-3861000 

2 
บจก.อีซซูมุอเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โอเปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 

1010 ชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 24 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02-5135481 

3 บจก.อีซซูุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-3942541-50 
4 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7071721 
5 บจก.บีเอ็มดบัเบิลย ูแมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/201 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-640000 
6 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954111 
7 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สขุมุวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 บจก.ยนัมา่ร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260700 

9 
บจก.ซมิูโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) (ส านกังาน
ใหญ่) 

589/159 เซ็นทรัล ซิตี ้ทาวเวอร์วนั ชัน้ที่ ซ.ห้องเลขที่ โอไอ-30-ซี1บี ถ.บางนา-ตราด 
(กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

02-7457401-6 

10 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 

8483 

1 บจก.สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038 213451-5 
2 บจก.เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิน้ 199/9 ม.3 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038 491050 
3 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954111 
4 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 

5 บจก.โครเนส (ไทยแลนด์) 
1858/138 เนชัน่ทาวเวอร์ชัน้ 39 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

02 7636500 

6 บจก.นิสสนั พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) 73 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7400250 
7 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 
8 บจก.ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สขุาภิบาล 8 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-320601 
9 บจก.ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 700/509 ม.2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-454577 
10 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สขุมุวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
เหมืองแร่ 

เคร่ืองผสมสาร
จ าพวกแร่ และ

อ่ืนๆ 
8474 

1 บจก.ปนูซิเมนต์ไทย (ทา่หลวง) 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864466 
2 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จนัทน์ตดัใหม ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 
3 บจก. เอสซีจี ซิเมนต์ 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864466 
4 บจก.พี.วี.ไมน่ิง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชัน่ 48/3 ม.17 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 02-8851690-9 
5 บจก.เอือ้วิทยาแมชินเนอร่ี 53 ศิวาเทล ทาวเวอร์ ชัน้ 11 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
6 บจก.เซนจร่ีูไทร์ (ประเทศไทย) 238/9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 274 1673 
7 บจก.กระเบือ้งกระดาษไทย 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864466 
8 บจก.เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 7502906-8 
9 บจก.มากอตโต 14 ม.3 ถ.สวุรรณศร ต.บวัลอย อ.หนองแค จ.สระบรีุ 02-2100566-70 
10 บจก.วีเหลี่ยม หวอ่ง กรุ๊ป 35/1 ม.3 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 02 4130401-4 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
ยางหรือ
พลาสติก 

เคร่ืองแปรรูป
ยาง พลาสติก 

และ
สว่นประกอบ 

8477 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
ไฟฟา้และ

อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองจกัรที่ใช้
เฉพาะส าหรับ
อตุสาหกรรม
ไฟฟา้และ

อิเล็กทรอนิกส์ 
และ

สว่นประกอบ 

8486 

1 บจก.ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
179/60-62 บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 13 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02-3431200 

2 บมจ.โซลาร์ตรอน 
1000/65,66,67 พี.บี.ทาวเวอร์ ชัน้16 ซ.สขุมุวิท71 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 

02 3920224 

3 บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 14 ม.1 ต.วงัตะเคียน อ.เมืองฉะเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-857119 
4 บจก.เจทชัน่ โซลา่ (ไทยแลนด์) 98 สาทรสแควร์ ห้อง 52 ชัน้ 37 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
5 บจก.ยแูทค ไทย 237 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7491680 
6 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
7 บจก.ฮานา เซมิคอนดกัเตอร์ (อยธุยา) 100 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-350803-4 
8 บจก.จินเทค (ประเทศไทย) 51/255 ถ.หทยัราษฎร์ แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 02-1813073 

9 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี 

02-9097100 

10 บจก.โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 700/402 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.7 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-2149009 
8475 1 บมจ.อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย 15 ถ.ราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 02-4270060-4 
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กลุ่ม
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เคร่ืองประกอบ
หลอดไฟฟา้ 

และ
สว่นประกอบ 

2 บจก.อยธุยา กล๊าสอินดสัทรี 
170/87 โอเช่ียนทาวเวอร์1ชัน้32 ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6486100 

3 บจก.โอสถสภา 348 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3511457 
4 บจก.ไทยมาลายา กลาส 28 เขตประกอบอตุสาหกรรมเอส ไอ แอล ม.1 ต.บวัลอย อ.หนองแค จ.สระบรีุ 036 373826 
5 บจก.ปิราเน่ เซฟตี ้กลาส 58 ม.3 ถ.ปทมุธานี-ลาดหลมุแก้ว ต.คขูวาง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี 02 9098151-7 
6 บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 39 ม.9 ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลงิ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 02-5864466 
7 บจก.ยสู อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 31/98 ซ.ลาดพร้าว 33 ถ.ลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9383300 

8 บจก.พีจีเอ็ม-เทคนิค 
16/106 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

02-7516729 

9 บจก.ปราจีนบรีุกล๊าส อินดสัทรี 
170/87 โอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 32 ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6486171-72 

10 บจก.ขอนแก่นกล๊าสอินดสัทรี 
170/87 โอเช่ียนทาวเวอร์1ชัน้32 ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-2612357-66 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 

เคร่ืองแปรรูป
อาหาร และ
สว่นประกอบ 

8438 

1 บจก.น า้ตาลครบรีุ 
164 ซ.สขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-2604951-9 

2 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 
3 บจก.ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด 177 ม.4 ถ.ปทมุธานี-ลาดหลมุแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี 02-6257651 
4 บจก.ยอูาร์ซี (ประเทศไทย) 44,46 ม. ถ.ราษฎร์พฒันา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร  
5 บจก.เนสท์เล ่(ไทย) 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02-6578000 
6 บจก.รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6568488 
7 บจก.ยรีูโม (ประเทศไทย) 7/436 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650909 

8 บจก.เคอร่ี ฟลาวมิลล์ 
121 ม.2 ซ.วดัแค ถ.สขุสวสัดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.
สมทุรปราการ 

02-4259780 

9 
บจก.กวา่งซี คอนสตรัคชัน่ เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป ยีอาน (ประเทศ
ไทย) 538 แกรนด์ ชัน้ที่ 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บจก.คนุหมิง ไลท์ อินดสัทรี แมชชินเนอร่ี (ประเทศไทย) 
538 อาคารแกรนด์ ชัน้ที่ 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

 

เคร่ืองจกัรท า
ยาสบู และ
สว่นประกอบ 

8478 

1 บจก.ฟิลไทย 
116/3 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

02-8199555 

2 โกดิโอลี แอนด์ เเบลเลนติ เอส.พี.เอ. 
177/1 บางกอกสหประกนัภยั ชัน้ 15 ห้อง 5 ถ.สรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02-6348900 

3 บจก.พี.ประชมุ 328 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2714646-9 
4 บจก.ไซแอมโทแบคโคเอกซ์ปอร์ตคอร์ปอเรชัน่ 250 ม.3 ถ.เชียงใหม-่ล าพนู ต.ยางเนิง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 02 2539558 
5 บจก.ซิเลซติกา (ประเทศไทย) 49/18 ม.5 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038493561-80 

6 บจก.ไพรมาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง (ไทยแลนด์) 
3241 บอสส์ทาวเวอร์ ชัน้ 601 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6613254 

7 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
175 สาธรซิตีท้าวเวอร์ชัน้7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02 3455000 

8 บจก.โปรเกรสซีฟ อินเตอร์-เทรด 133/1 ซ.บญุชศูรี ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02 2488095-9 
9 บจก.พี.ดี.เอส.เชียงใหม่ วิศวกรรม 123 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 053 963138 

10 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

เคร่ืองจกัรสกดั/
ปรุงแตง่ไขมนั 

8479 

1 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429 
2 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 038-893709 
3 บจก.เม็กเท็ค แมนแูฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 560 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-258888 
4 บจก.เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 7502906-8 
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
6 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7152846-7 
7 บจก.จงเชอ่ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/666 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-190481 
8 บจก.กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) 222 ม.4 ต.ทา่ช้าง อ.บางกล ่า จ.สงขลา 074-268773-5 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

9 บจก.เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 203,205 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  
10 บจก.โรเธนเบิร์ก 27/18 ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองสอง จ.ปทมุธานี 02 6160701 

เคร่ืองท า
ผลิตภณัฑ์นม 

และ
สว่นประกอบ 

8434 

1 บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 1042 ซ.สขุมุวิท 66/1 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

2 บมจ.ไพลอน 
170/16 ซ.สามมิตร (สขุมุวิท16) ถ.รัชดาภิเภษตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6618242 

3 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 
4 บจก.เกิร์ด เทรดดิง้ 32/44 ม.1 ถ.สขุาภบิาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5636211 

5 บจก.อ๊อซซาโก้ 
12 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 20 ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

0-2932-7441 

6 บจก.สแกนโปร (ไทยแลนด์) 165/1508 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02-9638838 
7 บจก.แดร่ี ฮบั ซพัพลาย เชน 29/825 ม.2 ต.คลองสาน อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 0-2569-6990 
8 บจก.สยาม อกริ อินดสัเตรียล 182 ม.1 ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบรีุ 086-3134445 

9 บจก.เอสพีเอ็กซ์ โฟลว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
29 บางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ ห้อง2702ชั ้ซ.เอกมยั ถ.สขุมุวิท 63(ซอยเอกม้ย) แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

02 7143838 

10 บจก.แพ็กตอนเอ็นเตอร์ไพรส์ 96/5 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 081-8981272 

เคร่ืองอดั/คัน้น า
ผลไม้ และ
สว่นประกอบ 

8435 

1 บจก.อ าพลฟดูส์ โพรเซสซิ่ง 
392/56-57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

02-6221513 

2 บจก.แครทโค 8/10 ม.3 ต.ส านกัท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-943223-7 
3 บจก.หยัน่ หวอ่ หยุน่ 767 ถ.วดัไผ่เงิน แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6747990-9 
4 บจก.เอส.พี.โอ. อะโกรอินดสัตรีส์้ 81 ม.4 ถ.พระแสง-ทุง่ใหญ่ ต.สินปนุ อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธานี 077-369184-6 
5 บจก.แสงศิริอตุสาหกรรมเกษตร 57 ม.5 ต.ทุง่รัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สรุาษฎร์ธานี 077-369184-6 
6 บจก.ผลไม้แปรรูปวรพร 5 ถ.สวุินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-813444 

7 บจก.เอสพีเอ็กซ์ โฟลว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
29 บางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ ห้อง2702ชั ้ซ.เอกมยั ถ.สขุมุวิท 63(ซอยเอกม้ย) แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

02 7143838 

8 บจก.แคนดี ้ลายส์ 227/335 ถ.สรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-2496168 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 
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9 บจก.ตรังน า้มนัปาล์ม 168 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง  
10 บจก.เรารักอาหาร 175 ม.10 ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 034-531330 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
กระดาษและ
สิ่งพิมพ์ 

เคร่ืองจกัรการ
พิมพ์/อปุกรณ์
การพิมพ์ และ
สว่นประกอบ 

8442 

1 บจก.ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
123 ซนัทาวเวอร์ส์ เอ ชัน้ที่ 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02 6608000 

2 บจก.ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชัน่แนล 313 ซี.พี. ทาวเวอร์ ชัน้18 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6257651 
3 บจก.เนชัน่ไวด์ 5 เนชัน่ไวด์ ซ.สขุมุวิท 54 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-332-4470 
4 บจก.โนวา อินเตอร์ เทค 10/18 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 034-338765-6 
5 บจก.ลคักี ้ฮัว่กวาง เพลท แมนแูฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 967 ถ.พระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
6 บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ 99 ซ.รูเบีย ถ.สขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3671446-51 
7 บจก.ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) 163 ไทยสมทุรประกนัภยั ชัน้ 19 ถ.สรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6106100 
8 บจก.โยชิโมโตะ เฟล็กโซ ่พริน้ติง้ (ประเทศไทย) 64/44 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-9591002 
9 บจก.ฉิง้ฟงแมชชินเนอร่ี (ประเทศไทย) 48/30 ม.1 ซ.จลุพงษ์ ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8920987 
10 บจก.ออมโนวา เดคคอร์เรทีฟ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) 111/7 ม.2 ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 02 6257651 

เคร่ืองจกัร
สิ่งพิมพ์ และ
สว่นประกอบ 

8440 

1 หจก.ฮัว่ฟา้ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 18 ซ.พทุธบชูา 40 ถ.พทุธบชูา แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 02-8702784-6 
2 บจก.ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) 163 ไทยสมทุรประกนัภยั ชัน้ 19 ถ.สรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6106100 

3 บจก.มลูเลอร์ มาร์ตินี (ประเทศไทย) 
4/31-32 ธนบรีุพลาซา่ ชัน้ 12 ถ.รัชดาภิเษก-ทา่พระ แขวงตลาดพล ูเขตธนบรีุ 
กรุงเทพมหานคร 

02-4726800 

4 บจก.ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) 84, 86 ซ.ปรียานชุ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-3192202 

5 บจก.มิสเตอร์พรหม 
12-12/1 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 6-5-2 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุ
เทียน กรุงเทพมหานคร 

02-8957766 

6 บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) 825 ไพโรจน์กิจจา ชัน้10 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-3614643 
7 บจก. เอ็นเคเพรสเซ็นเตอร์ 45 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 02 8835244 
8 บจก.ดโูปร (ประเทศไทย) 83/121 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9547979 
9 บจก.เรืองอดุมวชัร์ 21/12 ม.2 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.บางหวัเสือ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-3859650 
10 บมจ.ศิริวฒันาอินเตอร์พริน้ท์ 125 ซ.จนัทร์ 32 ถ.จนัทร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6755600 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองจกัร
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 

และ
สว่นประกอบ 

8441 

1 บจก.ยนิู-ชาร์ม (ประเทศไทย) 105 ม.9 ต.บางบวั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570900 
2 บจก.สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 
3 บจก.กลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ 1 ถ.ปนูซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
4 บจก.ซนัซิง พริน้ติง้ แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) 43 ซ.เอกชยั 83/3 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4169908 

5 บจก.เอสวี นิททนั 
270 ม.11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย จ.
สมทุรปราการ 

02 6825280-4 

6 บจก.กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) 222 ม.4 ต.ทา่ช้าง อ.บางกล ่า จ.สงขลา 074-268773-5 
7 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟชอ่งนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 022490251ตอ่260 
8 บจก.ศานติบรรจภุณัฑ์ 240 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 02-5438118 
9 บจก.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้พริน้ท์ติง้ 699 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 8156969 
10 บจก.สขุสวสัดิ ์คอนเวิร์ทติง้ เซ็นเตอร์ 551 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6353355 

เคร่ืองท า
กระดาษ และ
สว่นประกอบ 

8439 

1 บจก.สยามเซลลโูลส 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5865567 
2 บจก.ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864444 
3 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-401100 
4 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟชอ่งนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2490251ตอ่260 
5 บมจ.ยไูนเต็ด เปเปอร์ 113-115 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-9102700 
6 บจก.วงัเปเปอร์ 889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2100881 
7 บจก.วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ 2/1 ถ.วงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5854900-3 
8 บจก.อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ 99 ม.4 ถ.บ้านสร้าง-คลองสารภี ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 02 4219226-7 

9 บจก.จอห์นสนัฟอยส์(ประเทศไทย) 
1/6 ม.5 ซ.นิคมอตุสาหกรรมที เอฟ ดี ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.ทา่สะอ้าน อ.บางปะ
กง จ.ฉะเชิงเทรา 

081-3593174 

10 บจก.สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 

เคร่ืองพิมพ์ 8443 
1 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

191/54,191/57 ซีทีไอทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02 2615033-40 

2 บจก.ริโก้ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/152 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650839 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

3 บจก.ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) 968 อือ้จือเหลียง ชัน้ 2-3 ถ.พระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-3539500 
4 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-350080 
5 บจก.แคนนอน ปราจีนบรีุ (ประเทศไทย) 550 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 081-3650808 

6 บจก.โลจิสติคส์ คาร์โก้ เอ๊กซ์เพรส 
2922/132 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 3 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 

02-7165185 

7 บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) 
98 สาธรสแควร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 21-24 ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02-3449999 

8 บจก.เอปสนั (ประเทศไทย) 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 42 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6859888 

9 บจก.ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
123 ซนัทาวเวอร์ส์ เอ ชัน้ที่ 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02 6608000 

10 บมจ.มรูาโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) 886 ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 02-518-1280 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรมสิ่ง

ทอ 

เคร่ืองเย็บ และ
สว่นประกอบ 

8452 

1 บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) 79/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพนู 053-581343 
2 บจก.จาโนเม(่ประเทศไทย) 312 ม.1 ถ.สขุาภบิาล 8 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038 480131-5 
3 บจก. ซนับีน พรีซิชัน่ แมซีน(ไทย) 78/18 ม.5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟา้บางปะกง ต.ทา่ข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573141 

4 บจก.สินไทยเอนเตอร์ไพรส์ 
1168/53-54 ชัน้ 20 ลมุพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02-2856318-24 

5 บจก.ลองวินอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 60/21 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-891371-2 
6 หจก.ทีซีเอ็ม โซอิง้ แมชชีน 104 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 02 4548598 
7 บจก.ยกีูเ้วิลด์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 42/189 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-3331206 
8 บจก.นนัยางการ์เม้นท์ 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-421-2158 
9 บจก.ห้าง ก. วิวฒัน์ 11/14-16 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4726451 
10 บจก.ซี.พี.สหอตุสาหกรรม 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ชัน้18 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6257651 

8445 1 บจก.อีเอส ไฟเบอร์ วิชัน่ส์ (ประเทศไทย) 
75/64ม65 โอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 28 ซ.สขุมุวิท 19 (วฒันา) ถ.อโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

02-6616661#124 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองจกัร
ส าหรับเตรียม

เส้นใย 

2 บจก.เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) 
44 อาคารศรีจลุทรัพย์ ชัน้ที่ 17 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

 

3 บมจ.ลคักีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บปุผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 

4 บมจ.โรงงานผ้าไทย 
385 ซ.บางเมฆขาว ถ.สขุมุวิท กม. 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมทุรปราการ จ.
สมทุรปราการ 

02-7038484 

5 บจก.ฮวัยี 168 ม.2 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ 087-3124950 

6 บจก.ไคฮาระ (ประเทศไทย) 
38 คิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ห้อง 7 บีซีดี ซ.ชัน้ที่ 7 ถ.คอนแวนต์ แขวงสลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02-6321116 

7 บจก.วอดดิง้ นนัวเูวน่ 24/2 ม.3 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 02-9223720-5 
8 บจก.อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-483197 
9 บจก.เอส.อาร์.สปินน่ิง (สาขา 2) 729/77-78 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-683-8723-6 
10 บจก.ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ 919 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038 483005 

เคร่ืองซกัท า
ความสะอาดสิ่ง

ทอ และ
สว่นประกอบ 

8451 

1 บจก.แอลแอลไอท ี(ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 9 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02-6508076 

2 บจก.เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) 
44 อาคารศรีจลุทรัพย์ ชัน้ที่ 17 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

 

3 บจก.อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-483197 
4 บจก.แอ็บโซลทู เดนิม 99 ซ.สขุมุวิท 6 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2554999 
5 บมจ.ลคักีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บปุผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 
6 บจก.อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง  
7 บจก.วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ 134, 134/2, 134/3 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 02 4400860 
8 บมจ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย 386 ม.2 ถ.สขุมุวิท ต.บางปใูหม ่อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3239067-9 
9 หจก.ไทยอินเตอร์ลอนดรี 15 ซ.ลาดปลาเค้า 10 แขวงจรเข้ขวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 025705011-3 
10 บจก.เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 898 เพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 2630671 

เคร่ืองถกันิต 8447 
1 บจก.จงสถิตย์ 470 ถ.บางขนุเทียนชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4160113-8 
2 บจก.ฟลูมาร์ค เมนเูฟคเจอร่ิง 91 ม.8 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-4294905-7 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

3 บจก.วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ 134, 134/2, 134/3 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 02 4400860 
4 บจก.สยามบราเดอร์ 889 ไทยซีซี ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6758504 
5 บจก.สติทช์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 270/62-63 ซ.พระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
6 บจก.กู๊ดเวิร์ค อินเตอร์เทรด 37,39 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 20 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 0-2457-5721-22 

7 บจก.สหเซเรน 
152 ชาร์เตอร์สแควร์ ชัน้ 15 ห้อง 2 เอ ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02-6372895-98 

8 บจก.โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 126 ม.5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 037-205067 
9 บจก.แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) 50 ม.2 ต.ห้วยทา่ช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 032 446864-5 
10 บจก.บราเดอร์ คอมเมอร์เช่ียล (ประเทศไทย) 555 รสาทาวเวอร์2 ชัน้21 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02 6557700 

เคร่ืองทอผ้า 8446 

1 บจก.ไคฮาระ (ประเทศไทย) 
38 คิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ห้อง 7 บีซีดี ซ.ชัน้ที่ 7 ถ.คอนแวนต์ แขวงสลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02-6321116 

2 บจก.เจียมพฒันาเท็กซ์ไทล์ส 23/3 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-311273-4 
3 บมจ.ลคักีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บปุผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 
4 บจก.โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) 59 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 02 4201205 

5 บมจ.ไทยยนิูคเท็กซ์ไทส์ 
69 ม.10 ซ.วดัศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราดกม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมทุรปราการ 

02-3371026 

6 บจก.โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 700/845 ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 02-6769513-4 
7 หจก.สรัุตนพฒัการทอ 71/7 ม.7 ต.ทา่ไม้ อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 02 6226909 
8 บจก.บีซี วีฟวิ่ง 50 ม.10 ถ.พทุธมณฑลสาย 7 ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-311369-70 

9 บจก.ไทยน าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ 
889 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชัน้ 25 ซ.ห้องเลขที่ 259 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02-2100787 

10 บจก.วาวา แพค 52 ม.3 ต.สีคิว้ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 044-412747 

เคร่ืองท า
สกัหลาด 

8449 
1 บจก.อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-483197 
2 บจก.เอส อาร์ เอ็น ซาวด์ พรู๊ฟ 700/653 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210141-5 
3 บจก.เคไอเจ มาร์เก็ตติง้ 801 ซ.ลาซาล 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 7498967 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

4 บจก.ยนิูโปร แมนแูฟคเจอร่ิง 50/565-6 ม.5 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-7346176-7 

5 บจก.ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ 
316/41-48 ซ.สขุมุวิท 22 (สายน า้ทิพย์) ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6630074-5 

6 บจก.นารูลา นนัวเูวน่ 55/5 ม.2 ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมทุรสาคร 034 871771-2 
7 บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 704/1-9 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-2940071 
8 บจก.สงค์ทิพย์ นนัวเูวน่ 444 ม.5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 081-5414487 
9 บจก.เอ็มเมอรัลด์ นอนวเูวน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 88,88/1 ม.2 ต.หนองชมุพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 032-566000 
10 บจก.มิตซยุ ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 64/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955092 

เคร่ืองอดัผิววสัดุ
ทอประดิษฐ์ 

8444 

1 บจก.อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-483197 
2 บจก.ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แมส่อด) 192,192/1,192/2 ม.3 ต.ทา่สายลวด อ.แมส่อด จ.ตาก 055-564027-8 
3 บจก.เคร่ืองกีฬา ยนิูเวอร์แซล (ไทย) 91 ม.1 ซ.วดัเทียนดดั ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-4290690-1 
4 บจก.ไทเท็กซ์ เอเชีย 208 ม.3 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-400947 
5 บจก.โทไค ทริม (ประเทศไทย) 150/131 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 02-6426695-8 
6 บจก.สแตนบ ีเอเชีย 700/273 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038 465621-5 
7 บจก.คาไซเท็คซี 136,137 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-729564-7 
8 บจก.นิคค ิฟรอน (ไทยแลนด์) 700/684 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 02-2618-8182 
9 บจก.ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) 1/1 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.5 ต.อทุยั อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-741660-5 

10 หจก.ธนสยามการทอ 
90,92 ซ.บางบอน 4 ซอย 4 ถ.เอกชยั-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

02-8923551-2 

เคร่ืองอปุกรณ์
ตอ่พว่ง

เคร่ืองจกัรสิ่งทอ 
8448 

1 บจก.เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 898 เพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 2630671 
2 บจก.อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-483197 
3 บมจ.ลคักีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บปุผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 
4 บจก.วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ 134, 134/2, 134/3 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 02 4400860 

5 บจก.ไคฮาระ (ประเทศไทย) 
38 คิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ห้อง 7 บีซีดี ซ.ชัน้ที่ 7 ถ.คอนแวนต์ แขวงสลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02-6321116 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

6 บจก.แซมเท็กซ์ (เอเซียน) 
88/1-2 ลมุพินีวิลล์พระแมม่ารี-สาทร ซ.จนัทน์ 27 ถ.จนัทน์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

081-8217419 

7 บจก.แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) 50 ม.2 ต.ห้วยทา่ช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 032 446864-5 

8 บมจ.ไทยเรยอน 
888/160-1 มหาทนุพลาซา่ ชัน้ 16 ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-2536745-54 

9 บจก.ไทยน าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ 
889 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชัน้ 25 ซ.ห้องเลขที่ 259 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02-2100787 

10 บจก.เจียมพฒันาเท็กซ์ไทล์ส 23/3 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-311273-4 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
เคร่ืองหนงั 

เคร่ืองเตรียม
หรือฟอกหนงั 

และ
สว่นประกอบ 

8453 

1 บมจ.อินเตอร์ไฮด์ 678 ม.2 ซ.T.J.C. ถ.สขุมุวิท ต.บางปใูหม ่อ.เมืองสมทุรปรากร จ.สมทุรปราการ 02 3232754-5 
2 บจก.ซิน ฉวน เครี่ืองหนงั 1519 ม.1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-381-7094 
3 บจก.เอคโค ่แทนเนอร่ี (ประเทศไทย) 113/9 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 035-716584-5 
4 บจก.ไทย ซิน เคร่ืองหนงั 1092 ม.1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-381-7084 
5 บจก.ซี เค ชส์ู (ประเทศไทย) 499 ม.7 ถ.มะลิวลัย์ ต.บ้นทุม่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043-2555555-7 
6 บจก.บาเดอร์ (เอเซีย) 2/9 ม.4 ซ.ซากลกูหญ้า 4 ถ.วดัซากลกูหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-682901-6 
7 บจก.คอนติเนนทลั เลทเธอร์ 244 ม.6 ถ.สุขุมุวิท ต.บางปใูหม ่อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02 3231946 
8 บจก.เอคโค ่(ประเทศไทย) 113 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 035-716601-10 
9 บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอร่ีกรุ๊ป 176/1.1480 ม.1 ถ.สขุมุวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7036598 
10 บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊พ 700 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.บางปใูหม ่อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3230622-5 

เคร่ืองจกัร
งานโลหกรรม 
หรือหลอ่โลหะ 

เคร่ืองจกัร/
อปุกรณ์หลอ่
โลหะ และ
สว่นประกอบ 

8454 

1 บจก.เอสซี วาโด 362-364 ม.6 ซ. ถ.ยทุธศาสตร์ 331 กม.91- 92 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-345888 
2 บจก.โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ 42 ม.4 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 0-24636300-7 
3 บจก.ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 339 ม.14 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบรีุ 034-520896 
4 บจก.สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038 213451-5 
5 บจก.ฟรุุคาวา-สกาย อลมิูนมั (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 
6 บจก.คิตากาวา่ (ประเทศไทย) 39 ม.8 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-345525-33 
7 บจก.ทีวาย สตลี 99/8 ม.1 ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 038-636800 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 บจก.ฮาล อะลมิูนมั (ประเทศไทย) 246/1 ม.7 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ  
9 บจก.โตชิบา แมชชีน แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7 ม.3 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-025812 

10 บจก.โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) 
127/28 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชัน้ 23 ถ.นนทรี แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

02-6810158 

เคร่ืองจกัร
ส าหรับงาน
โลหะ 

8479 

1 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429 
2 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 038-893709 
3 บจก.เม็กเท็ค แมนแูฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 560 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-258888 
4 บจก.เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 7502906-8 
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
6 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7152846-7 
7 บจก.จงเชอ่ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/666 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-190481 
8 บจก.กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) 222 ม.4 ต.ทา่ช้าง อ.บางกล ่า จ.สงขลา 074-268773-5 
9 บจก.เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 203,205 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  
10 บจก.โรเธนเบิร์ก 27/18 ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองสอง จ.ปทมุธานี 02 6160701 

เคร่ืองรีดโลหะ/
อปุกรณ์ และ
สว่นประกอบ 

8455 

1 บจก.เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) 
98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

 

2 บมจ.ไทยสตีลโปรไฟล์ 19/35 ม.4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034 494111-5 
3 บจก.เหล็กสยามยามาโตะ 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5862786 
4 บมจ.ไทยคนู เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 99 ม.1 ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 038 636800 

5 บมจ.ค้าเหล็กไทย 
179 บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02-6854000 

6 บมจ.จี สตีล 88 ชัน้ 18 ปาโซ ่ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6342222 
7 บจก.สยามยไูนเต็ดสตีล (1995) 9 ซ.จี 5 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-685155 
8 บมจ.จี เจ สตีล 88 ปาโซท่าวเวอร์ ชัน้ 24 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-267-8222 
9 บจก.ฟรุุคาวา-สกาย อลมิูนมั (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บมจ.สหวิริยาสตลีอินดสัตรี 28/1 ประภาวิทย์ ชัน้ 2-3 ถ.สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6300280-6 

เคร่ืองจกัรที่ใช้
ในอตุสาหกรรม

ทัว่ไป 

เคร่ืองกรอง
ของเหลว หรือ

ก๊าซ 
8421 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

เคร่ืองกงัหนัไอ
น า้ และ

สว่นประกอบ 
8406 

1 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 02-4363376 
2 บจก.ผลิตไฟฟา้ขนอม 222 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9985997 
3 บจก.แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย 104/13 ม.7 ต.เกาะขนนุ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 085-4854802 

4 บจก.ท็อป เอสพีพี 
555/1 ชัน้ 11 ศนูย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-7972999 

5 บจก.น า้ตาลครบรีุ 
164 ซ.สขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-2604951-9 

6 บจก.สยามเพียวไรซ์ 71 เอจีอาร์ ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 098 2628043 
7 บจก.น า้ตาลสิงห์บรีุ 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6568488 
8 บจก.อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ 199/175 ม.1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบรีุ 02-6379642 
9 บจก.ผลิตไฟฟา้และน า้เย็น 222 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3274242 
10 บจก.อลัสตอม (ประเทศไทย) 3354/8-9 มโนรม ชัน้ 3 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6858640 

8411 
1 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 
2 บจก.ครอมลัลอย (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ล าลกูกา ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 02-9878885 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองกงัหนัไอ
พน่ และ

สว่นประกอบ 

3 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 02-4363376 
4 บจก.เอสเอสยทูี 888 ไอทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-554-9222 
5 บจก.อลัสตอม (ประเทศไทย) 3354/8-9 มโนรม ชัน้ 3 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6858640 
6 บจก.ผลิตไฟฟา้ราชบรีุ 128 ม.6 ต.พิกลุทอง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 02-9785161 

7 บจก.โกลว์ ไอพีพี 
195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 38 พาร์ควิง ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02-6701500 

8 บจก.สยามเพียวไรซ์ 71 เอจีอาร์ ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 098 2628043 
9 บจก.วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดสัเตรียล เทอร์บายน์(ประเทศไทย) 39/9 ถ.เสริมสวุรรณ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 038-698900 

10 บจก.ท็อป เอสพีพี 
555/1 ชัน้ 11 ศนูย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-7972999 

เคร่ืองกงัหนัไฮ
ดรอลิก และ
สว่นประกอบ 

8410 

1 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 02-4363376 
2 บจก.ดานีลี ่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

3 บจก.เพิร์ล ออย บางกอก 
1010 ชินวตัร ทาวเวอร์ 3 ชัน้ 29-31 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

 

4 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 
5 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมชัชาวานิช2 ชัน้12 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3 
6 บจก.การุณบราเธอร์ส 80/1 ม.4 ต.บางน า้เชี่ยว อ.พรหมบรีุ จ.สิงห์บรีุ 036-599598 

7 บจก.สมาร์ท ออโต้ เทค 
73 ซ.รามค าแหง 68 แยก 1-7 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

02-7354871 

8 บจก.บางกอก เอกสยาม 112/172-173 ม.2 ถ.เอกชยั แขวงบางขนุเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 0-2416-4491 
9 บจก.อินดสัเทรียล คลีนน่ิง โซลชูัน่ 263/6 ม.6 ต.สรุศกัดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-100648 
10 บจก.อเมริกนั แอ็คเซิล แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 500/52 ม.3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-927212 

8405 
1 บจก.สวิซซ์-วนั คอร์ปอเรชัน่ 4/1-2 ม.7 ถ.บางเลน-เกาะแรด ต.บางปลา อ.บางเลย จ.นครปฐม 034-234-799 
2 บจก.สเุพิร์บ พาวเวอร์ 461 ม.17 ถ.เทพารักษ์ แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง กรุงเทพมหานคร 02-3152233-7 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองก าเนิด
ก๊าซ และ

สว่นประกอบ 

3 บจก.แม็คคอนเนล ดเูวล คอนสตรัคเตอร์ ไทย 
29 ห้อง 2202 บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ชัน้22 ถ.สขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 

02 3915406-7 

4 บจก.ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ 919 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038 483005 

5 บจก.เพทราคาร์บอน (ประเทศไทย) 
36/56 ริเวอร์วิวเพลซ (เอ) ชัน้ 5 ถ.พระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

02-6830077 

6 บจก.กสุซิ่ง รีนิวเอเบิล้ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) 75 ถ.จนัทน์เก่า แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-6780259 
7 หจก.อินโนเวชัน่ ไอเดีย 333/236 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5360828 
8 บจก.ปาร์คเกอร์ ฮนันิฟิน (ไทยแลนด์) 1265 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1867000 
9 บจก.แอมพาสอินดสัตรี 355 ม.4 ถ.สขุมุวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 02-7093868 
10 บจก.พาราไซแอนติฟิค 968 อาคารอือ้จือเหลียง ถ.พระราม 4 แขวงสลีม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-637-5000 

เคร่ืองจกัรที่ใช้
งานเป็นเอกเทศ 

และ
สว่นประกอบ 

8479 

1 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429 
2 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 038-893709 
3 บจก.เม็กเท็ค แมนแูฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 560 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-258888 
4 บจก.เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 7502906-8 
5 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
6 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7152846-7 
7 บจก.จงเชอ่ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/666 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-190481 
8 บจก.กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) 222 ม.4 ต.ทา่ช้าง อ.บางกล ่า จ.สงขลา 074-268773-5 
9 บจก.เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 203,205 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  
10 บจก.โรเธนเบิร์ก 27/18 ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองสอง จ.ปทมุธานี 02 6160701 

เคร่ืองฉีดพน่
ของเหลวและ
สว่นประกอบ 

8424 

1 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034 490537 

2 บจก.กลัฟ์ เจพี ยทูี 
87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชัน้8 ออลซีชัน่เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-6105639 

3 บจก.กลัฟ์ เจพี เอ็นเอส 
87 เอ็มไทยทาวเวอร์ ชัน้ 8 ซ.ออลซีชัน่เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-6105555 
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4 บจก.อีซซูุ เอ็นยิ่น แมนแูฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) 133 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260916 
5 บจก.พรีซิชัน่ วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959440#208 
6 บจก.เด็นโซ ่(ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7584646 
7 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 
8 บจก.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 21/56 ซ.ศนูย์วิจยั ถ.พระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 6414707-12 
9 บจก.สินสงวนแอนด์ซนัส์ 40/10 ซ.มหธราดล ถ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-8888944 
10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 

เคร่ืองท าให้ร้อน 
หรือแห้ง (ใช้ใน
อตุสาหกรรม) 

และ
สว่นประกอบ 

8419 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

เคร่ืองท าความ
เย็น/อปุกรณ์
อ่ืนๆ (ใช้ใน
อตุสาหกรรม) 

และ
สว่นประกอบ 

8418 

1 บจก.ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สขุาภิบาล 8 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-320601 

2 บจก.แอร์โค 
1126/2 วานิช 2 ชัน้ 30-31 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตบางพลี 
กรุงเทพมหานคร 

0-2704-999 

3 บจก.จอห์นสนั คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 719 เคพีเอ็น ทาวเวอร์ชัน้8 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02- 7171260 -70 
4 บจก.เอฟ.ที.อินดสัเทรียล ซพัพลายส์ (ประเทศไทย) 7/273 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 66 3865 0742-4 
5 บจก.อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง  

6 บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย) 
1858/63-74 ทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชัน้ 14, 15 ม.10 ถ.บางนา - ตราด กม.4.5 แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

02-7629222 
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7 บจก.สยามไดกิน้เซลส์ 22 ซ.ออ่นนชุ55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7217670 
8 บจก.แสงชยัรีฟริเจอเรชัน่ 283 ถ.หลานหลวง แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 02 6282600 
9 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
10 บจก.ไทยโตชิบา อตุสาหกรรม 129/1-5 ถ.ติวานนท์ ต.ทา่ทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 02-5890160-9 

เคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ และ
สว่นประกอบ 

8401 

1 บจก.ดีเอสซี แพทริออท 284 เอ 4 ซ.ศนูย์วิจยั 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 088-9638976 
2 บจก.โซลเวย์ เพอรอกซิไทย 55 เวฟเพลสชัน้16-17 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6106470 

3 หจก.โอทีแอล (ประเทศไทย) 
294/33 ถ.เลียบมอเตอร์เวย์-ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

0-2797-9801-2 

4 บจก.แว็บโค (ประเทศไทย) 
300/103 นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ม.1 ซ.(ระยอง) ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง 

0-2625-3140 

5 บจก.ดีเอดี ออโต 1409 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-9345634 
6 บจก.โกลบอล ไทยชิปปิง้ 225 ม.9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 081-9602278 
7 บจก.ยพูีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์ร่ี เซอร์วิส 16/1 ซ.สขุมุวิท 44/1 ถ.สขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7123090 
8 หจก.วายทเูค ชิปปิง้ 35/5 ถ.โพธ์ิศรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 042-523244 
9 สว่นราชการดา่นศลุกากรสะเดา(พรมแดน) ต.ส านกัขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 074-301593 

10 บจก.มิตรอดุม เอ็นจิเนียร่ิง 
1970 ม.1 ซ.มิตรอดุม 2 ถ.สขุมุวิท 74 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.
สมทุรปราการ 

02-3934802-3 

เคร่ืองพน่/ฉีด
เชือ้เพลิงของ
เตาเผา และ
สว่นประกอบ 

8416 

1 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
555/1 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชัน้ 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2658400 

2 บมจ.ไทยสตีลโปรไฟล์ 19/35 ม.4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034 494111-5 
3 บจก.ปนูซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864466 
4 บจก.วฒันไพศาลเอ็นยิเนียร่ิง 368 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3980143 
5 บมจ.เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 555 รสาทาวเวอร์2ชัน้20 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02 9371000 
6 บจก.วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ 2/1 ถ.วงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 02-5854900-3 
7 บจก.ปนูซิเมนต์ไทย (ทา่หลวง) 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864466 
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8 บจก.ไทยเบิร์นเนอร์ อินดสัเตรียล ฮีต 13/68 ม.9 ถ.ประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร  
9 บจก.เจตาแบค 335-7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7 

10 
บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ย้ายไมท่ราบที่
อยูใ่หม)่ 26/56 จนัทน์ตดัใหม ่ถ.จนัทน์ตดัใหม ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

02 6785000 

เคร่ืองยนต์/
มอเตอร์อ่ืนๆ 

และ
สว่นประกอบ 

8412 

1 บจก.ไทรอมัพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์วิสเซส เอเชีย 700/160 ม.1 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-465070 
2 บจก.เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) 134/6 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02 9637099 
3 บจก.ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชัน่ แมชีนเนอร่ี 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4 

4 
บจก.ซมิูโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) (ส านกังาน
ใหญ่) 

589/159 เซ็นทรัล ซิตี ้ทาวเวอร์วนั ชัน้ที่ ซ.ห้องเลขที่ โอไอ-30-ซี1บี ถ.บางนา-ตราด 
(กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

02-7457401-6 

5 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 

6 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

7 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สขุมุวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 
8 บจก.ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชัน่ 700/58 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.58 ต.บ้านเก่า อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ 038-214646-8 

9 บจก.เฟสโต้ 
1250 วีรานวุตัร ชัน้6-7 ม.6 ถ.บางนา-ตราด (ซอย34) แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

02-7468700 

10 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 

เคร่ืองรีด และ
สว่นประกอบ 

8420 

1 บจก.เอช วี พลาส 18/23 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 02-8621080-7 
2 บจก.เซนจร่ีูไทร์ (ประเทศไทย) 238/9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 274 1673 
3 บจก.อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-483197 

4 บจก.ฟจูิครูะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
102/3 เขตอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี 

02-5296222 

5 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034 490537 
6 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟชอ่งนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 022490251ตอ่260 
7 บจก.บลสูโคป สตีล (ประเทศไทย) 2 ซ.จี 9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038 918300 
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8 บจก.อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ 99 ม.4 ถ.บ้านสร้าง-คลองสารภี ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบรีุ 02 4219226-7 
9 บจก.ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864444 
10 บจก.กลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ 1 ถ.ปนูซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  

เคร่ืองสบู
ของเหลว และ
สว่นประกอบ 

8413 

1 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 
2 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999 
3 บจก.ซาคมูะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-296870-4 
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 
5 บจก.สยาม เคียวซนั เด็นโซ ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 

6 บจก.พีทีที แอลเอ็นจี 
555/1 อาคารเอ ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02 1401555 

7 บจก.ไอเบล (ประเทศไทย) 4 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-305240 
8 บจก.ผลิตไฟฟา้ขนอม 222 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9985997 
9 บจก.ไทยซมัมิท มิทซบูะ อีเล็คทริค แมนแูฟ็คเจอร่ิง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300 
10 บจก.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ 978 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02 3227979 

เคร่ืองสบูลม/อดั
ลม และ

สว่นประกอบ 
8414 

1 บจก.ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สขุาภิบาล 8 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-320601 
2 บจก.เด็นโซ ่(ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7584646 
3 บจก.สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038 213451-5 
4 บจก.ฟจูิตส ึเจเนอรัล (ประเทศไทย) 92/9 ม.2 ถ.สขุมุวิท ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-490193 

5 
บจก. มิตซบูิชิ อีเล็คทริค คอนซมูเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศ
ไทย) 700/406 ม.7 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 

038-214870 

6 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 
19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซา่ อาคาร3ชัน้5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02-2455555 

7 บจก.คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) 700/641 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210129-37 
8 บจก.อิเมอร์สนั อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957000 
9 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บจก.วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) 54 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954711-15 

เตาเผา เตาอบ 
เตาเผาขยะ และ
สว่นประกอบ 

8417 

1 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
555/1 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชัน้ 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2658400 

2 บจก.มาบตาพดุโอเลฟินส์ 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5865260 
3 บจก.บลสูโคป สตีล (ประเทศไทย) 2 ซ.จี 9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038 918300 

4 
บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ย้ายไมท่ราบที่
อยูใ่หม)่ 26/56 จนัทน์ตดัใหม ่ถ.จนัทน์ตดัใหม ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

02 6785000 

5 บจก.อินเตอร์เฟชฟลอร์ (ประเทศไทย) 700/117 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038 214303 
6 บจก.จงเชอ่ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/666 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-190481 

7 บจก.ท็อป เอสพีพี 
555/1 ชัน้ 11 ศนูย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-7972999 

8 บจก.แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) 110 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954620 
9 บจก.ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด 177 ม.4 ถ.ปทมุธานี-ลาดหลมุแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี 02-6257651 
10 บจก.ไทย เมอิระ 60/10 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-891402-5 

บอยเลอร์ และ
สว่นประกอบ 

8402 

1 บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/56 ถ.จนัทร์ตดัใหม ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 
2 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟชอ่งนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 022490251ตอ่260 
3 บจก.อลัสตอม (ประเทศไทย) 3354/8-9 มโนรม ชัน้ 3 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6858640 
4 บจก.ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ 68/79 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิตี ้ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ  

5 บจก.น า้ตาลครบรีุ 
164 ซ.สขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-2604951-9 

6 บจก.ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 61/1 ถ.ศรีพงังา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 081-8926687 
7 บจก.ไทยเพ่ิมพนูอตุสาหกรรม 794 ถ.กรุงเกษม แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 02-2822022 
8 บจก.ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ 30 ม.4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธานี 077-3671113 
9 บจก.เอส.พี.โอ. อะโกรอินดสัตรีส์้ 81 ม.4 ถ.พระแสง-ทุง่ใหญ่ ต.สินปนุ อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธานี 077-369184-6 
10 บจก.ผลิตไฟฟา้ขนอม 222 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9985997 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8403 

1 บจก.ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอร่ี 145 ม.2 ต.ล าทบั อ.ล าทบั จ.กระบี ่ 081-7370020 
2 บจก.ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ 30 ม.4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สรุาษฎร์ธานี 077-3671113 
3 บจก.แสงศิริอตุสาหกรรมเกษตร 57 ม.5 ต.ทุง่รัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สรุาษฎร์ธานี 077-369184-6 
4 บจก.บางจากไบโอฟเูอล 28 ม.9 ต.บางกระสัน้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035 276500 
5 บจก.ฟีนิกซ์เทค เจแปน 55/579 ซ.ประเสริฐมนกิูจ 42 แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02 9079216 
6 บจก.ซือ หาว อินดสัทรี (ไทยแลนด์) 3 ซ.นาคนิวาส 24 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 038-650598-600 
7 บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 2,4 ซ.ประเสริฐมนกิูจ 29 แยก 8 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-9426491 

8 บจก.เอ็น ไอ ไอ เอฟ ที 
101/5 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี 

02-9090399 

9 บจก.ปาล์มดีศรีนคร 141/1 ม.10 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช  
10 บจก.ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ 36 ถ.ศรีบ ารุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 073-363569 

สว่นประกอบ
ของเคร่ืองจกัร
เก่ียวกบัไฟฟา้ ที่

ไมไ่ด้ระบ ุ

8487 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

สว่นประกอบ
บอยเลอร์ และ
สว่นประกอบ 

8404 

1 บจก.ผลิตไฟฟา้ขนอม 222 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9985997 
2 บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/56 ถ.จนัทร์ตดัใหม ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 
3 บจก.เทอร์เรค ไคนิเมติคส์ 427/77 สวนริมคลอง(บางมด) ถ.พทุธบชูา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 02 8748178 
4 บจก.เอสเอสยทูี 888 ไอทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-554-9222 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

5 บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 2,4 ซ.ประเสริฐมนกิูจ 29 แยก 8 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-9426491 
6 บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 9 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038 925120 
7 บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 487/1 ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2477000 
8 บจก.น า้ตาลสิงห์บรีุ 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6568488 
9 บจก.บางจากไบโอฟเูอล 28 ม.9 ต.บางกระสัน้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035 276500 
10 บจก.น า้ตาลสระบรีุ 794 ไทยรวมทนุ ถ.กรุงเกษม แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 02-2822022 

 

 

 

 

รายช่ือผู้สง่ออกเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
บรรจภุณัฑ์ 

เคร่ืองจกัรบรรจุ
ภณัฑ์และ
สว่นประกอบ 

8422 

1 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
2 บจก.ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สขุาภิบาล 8 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-320601 

3 บจก.สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชัน่ 
139/11-12 เขตนิคมอตุสาหกรรมบางพลี-บางบอ่ ม.17 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บาง
เสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

02 3151741 

4 บจก.ออยสตาร์ (ประเทศไทย) 888/45 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 3825440 
5 บจก.ออริกซ์ ออโตเมชัน่ 130 ม.1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-741-542-3 
6 บจก.โรเบิร์ต บ๊อช 287 ลิเบอร์ตี ้สแควร์ ชัน้ 11 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6393111 
7 บจก. ออโตแพค 98/50 ม.11 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-8118340 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 บจก.เอเชีย แปซิฟิค ซีไอเอส (ประเทศไทย) 511 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3290091-2 
9 บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 
10 บจก.วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย 7/378 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-5393279 

เคร่ืองชัง่และ
สว่นประกอบ 

8423 

1 บจก.พรีเมียร์ เทค โครโนส 93 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-7405001 
2 หจก.โศภิตนกุลุ 69/391 ซ.พระยาสเุรนทร์ 35 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 081-8550626 
3 บจก.โกลเด้น เวิลด์ อินเตอร์ทราน 141 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 0-2739-7350-3 

4 บจก.เฮอิวา ไทย คอร์ปอเรชัน่ 
24 ไพร์มบิลดิง้ ยนิูตเอ ชัน้ 8 ถ.สขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-6617208-10 

5 บจก.ซาตาเก้ (ประเทศไทย) 133 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02-5011180-6 

6 บจก.ซาตาเกะ อินเตอร์เนชัน่แนล แบงค็อค 888/84 มหาทนุพลาซา่ ชัน้ 8 ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6515845-7 

7 บจก.ไทยเคร่ืองชัง่ (เชียงใหม)่ 76/1 ม.3 ต.ฟา้ฮา่ม อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ 086-3173351 

8 บจก.อจิลิตี ้ 136 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02 3263456:2401 

9 บจก.ที โอ อตุสาหกรรมเคร่ืองชัง่ 17 ซ.เอกชยั 55 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4152982 
10 บจก.ไทย ไดโซ แอโรโซล 700/372 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบรีุ 038-458680-3 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
ก่อสร้าง 

เคร่ืองจกัรงาน
โยธา ก่อสร้าง 

8479 

1 บจก.วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) 700/153 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-214514 

2 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 
119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง 

038-917164-5 

3 บจก.สล็อท-นานไก 68/1 ดวงทิพย์ ชัน้ 5 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2669962 

4 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

5 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูดั ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 02-4436969 

6 บจก.ไทย มรูาตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิง้ 52 ธนิยะพลาซา ชัน้ 10 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

7 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

8 บจก.เอสที โนซากะ 700/813 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-447-363-5 

9 บจก.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 406 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูม.2 ซ.2 ซี ต.บางปใูหม ่อ.เมืองฯ จ.สมทุรปราการ 02 7092767 

10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 

เคร่ืองจกัรงาน
ดิน 

8429 

1 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สขุมุวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 

2 บจก.บางกอกโคมตัส ุ
700/21 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.
ชลบรีุ 

038 214780 

3 บจก.ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชัน่ แมชีนเนอร่ี 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4 

4 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

5 บจก.ฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) 
1858/79, 1858/81-82 ซีทีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 

02-3251011-26 

6 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชัน่ 958/29 ม.12 ซ.บวัเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

7 บจก.เอ็ม เอช ไอ-พรชยั แมชชีนเนอร่ี 700/669 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 081 8200191 

8 บจก.อิตลัไทยอตุสาหกรรม 2013 อิตลัไทย ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

9 บจก.อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ 203 ม.3 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-401759 

10 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 

8701 
1 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 
2 บจก.เอสซีจี เทรดดิง้ 1 ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5862222 
3 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7071721 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

4 บจก.ยนัมา่ร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260700 
5 บจก.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) 42/5 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7071747 
6 บจก.เอชเอชแอล อินเตอร์เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ 112 ม.1 ต.ทา่ตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยธุยา 035-850815-17 

7 บจก.โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
607 โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6255555 

8 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 
9 บจก.สยามจกัรกลอินเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธ์ิชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067 
10 บจก.ชา่งพินิจ เอ็นจิเนียร่ิง (2539) 57 ม.10 ถ.พิษณโุลก-นครสวรรค์ ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณโุลก   

เคร่ืองจกัรงาน
ดิน อ่ืน ๆ 

8430 

1 
บจก.ไทยนิปปอน สตลี แอนด์ ซมิูคิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ 

390 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02 7035160-3 

2 บจก.เอลิท ดริลลิ่ง 
514/23 ซ.รามค าแหง 39(เทพลีลา 1) ถ.ประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

02-1582689 

3 ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บโูร 
3300/41-44 อาคารเค ตกึช้าง ชัน้ที่ 28 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

  

4 บจก.ลิมาร์ ออยทลูส์ 
999/83 ม.20 ซ.บญุมีทรัพย์ 4 ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพล ีจ.
สมทุรปราการ 

02-3825283-4 

5 ชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700 

6 บจก.บีเจ เซอร์วิส อินเตอร์เนชัน่แนล(ประเทศไทย) 
93/1 ห้องเลขที่ 801,804 จีพีเอฟ วิทย ุตกึบี ชัน้ 8 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-2559688-95 

7 บจก.สง่เสริมเทคโนโลยีชนบท 44 ม.4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 02 5989283-4 

8 บจก.เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี 399 อินเตอร์เซนจ ชัน้ 31 ซ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 02-6745800 

9 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 
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10 บมจ.ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
555/1 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชัน้ 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-5374000 

8705 

1 
หน่วยราชการส านกัวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรม
ยทุธการทหาร กองบญัชากองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 3 ชัน้ 8 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงบางเขน เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

081-6389301 

2 บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน 265 ม.4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043 261319-21 
3 บจก.อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ 203 ม.3 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-401759 
4 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7071721 

5 บจก.สหกลอิควปิเมนท์ 47/10 ซ.อมรพนัธ์4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9410888 

6 บจก.ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 212 ม.4 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9005000 

7 บจก.ไร้ท์ทนัเน็ลลิ่ง 292 ม.4 ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02-313-4848 
8 บจก.เตียงวนูไทย 196 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-941920 

9 บจก.ไทย อี เอ็น ซี 
1/2 พลสัซีตีพ้าร์คพระราม 9 หวัหมาก ซ.หวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

02-7421633 

10 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงบางยีเ่รือ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-8832880 

เคร่ืองผ่อนแรง 8425 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10       

เคร่ืองสบู
ของเหลว 

8413 

1 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 
2 บจก.เด็นโซ ่เซลส์ (ประเทศไทย) 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3159500 
3 บจก.เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

4 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3158600 

5 บจก.ฮอนด้า เทรดดิง้ เอเชีย 152 อินโดสเุอช ชัน้3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6514170 
6 บจก.ไทย จีเอ็มบี อินดสัตร่ี 239 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 037-4141169 
7 บจก.ยามาดะ สมบรูณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5 

8 บจก.นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-3128523-37 

9 บจก.เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 46/2,46/4 ม.2 ต.หนองซ า้ซาก อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ 038-446320 

10 บจก.เควายบี สเตียร่ิง (ไทยแลนด์) 700/460 ม.7 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 038-450076-8 

ป่ันจัน่และโครง
ยก 

8426 

1 บจก.ฟรููกาวา ยนิูค (ไทยแลนด์) 109/11 ม.4 ซ.อตุสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955074-7 
2 บจก.ดานีลี ่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 
3 บจก.ทาดาโน (ไทยแลนด์) 300/7 ม.1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959043 
4 บจก.เตียงวนูไทย 196 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-941920 
5 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

6 ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บโูร 
3300/41-44 อาคารเค ตกึช้าง ชัน้ที่ 28 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

  

7 บจก.ไทย อี เอ็น ซี 
1/2 พลสัซีตีพ้าร์คพระราม 9 หวัหมาก ซ.หวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

02-7421633 

8 บจก.ทตั ฮง (ประเทศไทย) 947 ทศพลแลนด์ 3 ม.12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-744-0807 
9 บจก.อิตลัไทยอตุสาหกรรม 2013 อิตลัไทย ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บจก.เฟมเอ็นจิเนียร่ิง 68/5 ม.11 ถ.สขุประยรู ต.นาป่า อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-055679-83 

8705 

1 
หน่วยราชการส านกัวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรม
ยทุธการทหาร กองบญัชากองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 3 ชัน้ 8 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงบางเขน เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

081-6389301 

2 บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน 265 ม.4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043 261319-21 
3 บจก.อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ 203 ม.3 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-401759 
4 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7071721 
5 บจก.สหกลอิควปิเมนท์ 47/10 ซ.อมรพนัธ์4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9410888 
6 บจก.ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 212 ม.4 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9005000 
7 บจก.ไร้ท์ทนัเน็ลลิ่ง 292 ม.4 ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02-313-4848 
8 บจก.เตียงวนูไทย 196 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-941920 

9 บจก.ไทย อี เอ็น ซี 
1/2 พลสัซีตีพ้าร์คพระราม 9 หวัหมาก ซ.หวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

02-7421633 

10 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงบางยีเ่รือ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-8832880 

รถฟอร์กลิฟต์
และอปุกรณ์ 

8427 

1 บจก.นิชิย ุโฟร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) 7/353 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650961-9 
2 บจก.โตโยต้า ทโูช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 607 ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 
3 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชัน่ 958/29 ม.12 ซ.บวัเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 
4 บจก.เจนบรรเจิด 359 ถ.บอนด์สตรีท (เเจ้งวฒันะ 33)ห ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-503-2200 

5 บจก.โปรเมช รีซอร์ส 
719 ชัน้ เอ.3 ห้องที่ บี2 เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02-7171406-7 

6 บจก.สหกลอิควปิเมนท์ 47/10 ซ.อมรพนัธ์4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9410888 
7 บมจ.ยไูนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) 2 ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบรีุ กรุงเทพมหานคร 02-5338090 
8 บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ 47/10 ซ.อมรพนัธ์ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02 9410888 

9 บจก.โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
607 โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6255555 

10 บจก.เจเนอรอล ฟอล์คลิฟต์ (ประเทศไทย) 5/5 ม.7 ถ.บางนา - ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3982534 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

ลิฟต์ บนัใด
เลื่อน เคร่ือง
ล าเลียง 

8428 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
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10       

สว่นประกอบ
เคร่ืองผ่อนแรง 

8431 
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9       
10       

สว่นประกอบ
เคร่ืองจกัรงาน

ดินหรือ
เคร่ืองจกัรงาน

ดินอ่ืนๆ 

8408 

1 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3158600 

2 
บจก.อีซซูมุอเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โอเปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 

1010 ชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 24 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02-5135481 

3 บจก.มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-5299088 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

4 บจก.คโูบต้า เอ็นจิน้ (ไทยแลนด์) 360 ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-855136 
5 บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 101/19-24 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-9090300 
6 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) 111/4 นิคมอตุสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954999 

7 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 
19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซา่ อาคาร3ชัน้5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02-2455555 

8 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7071721 
9 บจก.อีซซูุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-3942541-50 
10 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

8483 

1 บจก.นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-3128523-37 

2 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3158600 

3 บจก.เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

4 บจก.โครเนส (ไทยแลนด์) 
1858/138 เนชัน่ทาวเวอร์ชัน้ 39 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

02 7636500 

5 บจก.ไอเซล (ประเทศไทย) 2/10 ม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-7060146-9 
6 บจก.ไทยยามาฮา่มอเตอร์ 64 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจระข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-7408000 

7 บจก.เรดิคอน ทรานสมิชชัน่ (ประเทศไทย) 
700/43 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.6 ถ.บางนาตราด ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.
ชลบรีุ 

038-459044 

8 บจก.โอกรุะ คลทัช์ (ไทยแลนด์) 7/283 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650880-4 
9 บจก.ฮิตาชิ เพาเดอร์ เมทลัส์ (ประเทศไทย) 1/1,1/3 ม.22 ถ.สวุินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน า้เปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา 038-593023-6 
10 บจก.อีซซูุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-3942541-50 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
เหมืองแร่ 

เคร่ืองผสมสาร
จ าพวกแร่ และ

อ่ืนๆ 
8474 

1 บจก.มากอตโต 14 ม.3 ถ.สวุรรณศร ต.บวัลอย อ.หนองแค จ.สระบรีุ 02-2100566-70 

2 บจก.ดริสเซน่ แอร์คราฟ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) 68/2-3 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพนู 053-596300 
3 บจก.ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) 7 ม.3 ซ.11 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู ่อ.ก่ิง อ. นิคมพฒันา จ.ระยอง 038-689444 
4 บจก.เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) 80/1 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 7502906-8 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

5 บจก.ยเูน็งโก้ 1202 ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สขุมุวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-3961202 
6 บจก.ซีคอม เซ็สโก้ เอ็นจิเนียร่ิง 700/895 ม.2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-185276-9 

7 บจก.เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง 
593/3 ซ.รามค าแหง 39 ถ.รามค าแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

02-3142150-2 

8 บจก.อนัริทส ึอินดสัเทรียล โซลชูัน่ (ประเทศไทย) 700/678 ม.1 ถ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-447180-1 
9 หจก.ยง่น ่าเฮง ชลบรีุ 168/77 ถ.อคันิวาต ต.บางปลาสร้าย อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 02-4211366 
10 บจก.แพรคติคมั เอนจิเนียร่ิง 43 ม.4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-3128116-9 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
ยางหรือ
พลาสติก 

เคร่ืองแปรรูป
ยาง พลาสติก 

และ
สว่นประกอบ 

8477 

1       

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
ไฟฟา้และ

อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองจกัรที่ใช้
เฉพาะส าหรับ
อตุสาหกรรม
ไฟฟา้และ

อิเล็กทรอนิกส์ 
และ

สว่นประกอบ 

8486 

1 บจก.ชินคาวะ แมนแูฟคเจอร่ิง เอเซีย 
83/44 เขตอตุสาหกรรมนวนคร ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี 

0-2529-6285-88 

2 บจก.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 406 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูม.2 ซ.2 ซี ต.บางปใูหม ่อ.เมืองฯ จ.สมทุรปราการ 02 7092767 
3 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
4 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูดั ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 02-4436969 
5 บจก.เอ็นที ทลู (ไทยแลนด์) 222 ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035 314180 
6 บจก.อะดามาส (ประเทศไทย) 42/487-488 ม.5 ซ.ซ.เทศบาล 10 ถ.ถ.เพชรเกษม ต.ต.ไร่ขิง อ.อ.สามพราน จ.นครปฐม 02 8114677 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

7 บจก.เวฟ เครสท์(ประเทศไทย) 112 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-351-910 

8 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
175 สาธรซิตีท้าวเวอร์ชัน้7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02 3455000 

9 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี 

02-9097100 

10 บจก.ฮานา เซมิคอนดกัเตอร์ (อยธุยา) 100 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-350803-4 

เคร่ืองประกอบ
หลอดไฟฟา้ 

และ
สว่นประกอบ 

8475 

1 บจก.เอจีซี เทคโนโลยี โซลชูนัส์ (ประเทศไทย) 12/555 กหุลาบ ชัน้ 7 ถ.บางนา - ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3161423 

2 บจก.ไมโครไฟเบอร์อตุสาหกรรม 54 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3155500-10 

3 บจก.พีจีเอ็ม-เทคนิค 
16/106 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

02-7516729 

4 บมจ.อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย 15 ถ.ราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 02-4270060-4 
5 บจก.กราฟอยดอล รอนโดท์ (ประเทศไทย) 152 ซ.ศนูย์วิจยั 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6709002 
6 บจก.โบแม็ก 15 ซ.ทา่ข้าม 12 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8956088 

7 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
1768 ไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02 257655 

8 บมจ.กระจกไทยอาซาฮี 200 ม.1 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 02-4258970 
9 บจก.กระจกลายสยาม 214 ซ.จนัทน์ 43 ถ.จนัทน์ แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02 2124680-5 
10 ดา่นศลุกากรหนองคาย . ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042-411518 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 

เคร่ืองแปรรูป
อาหาร และ
สว่นประกอบ 

8438 

1 บจก.อลัลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง 21/27 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9441931-40 

2 บจก.เอ แอนด์ เอส ไทย เวิร์ค 98/7 ม.16 ถ.เทพารักษ์ แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง กรุงเทพมหานคร 02-3131541 
3 บจก.โซลิดส์แฮนด์ลิ่งแอนด์โปรเซส เอ็นจิเนียร่ิง 888/1 ม.20 ซ.บญุมีทรัพย์ ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3825100 

4 บจก. ซเูทค เอ็นจิเนียร่ิง 
77/57,77/64,77/70-71 สินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 16,17,18 ถ.กรุงธนบรีุ แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

02 4400195-9 

5 บจก.ไทรอมัฟ์ เอ็นจิเนียร่ิง 61 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2367487 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

6 บจก.สีลม แมชชีนเนอร่ี 57/2 ม.1 ซ.117 ถ.สขุมุวิท ต.บางเมืองใหม ่อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 02-7579251-2 
7 บจก.เอฟพีที ฟูด้ โพรเซสส์ เทคโนโลจี 64 ม.2 ซ.วดัหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-7537796 
8 บจก.เพอร์เฟค กรุ๊ป (ประเทศไทย) 557/2 ม.10 ถ.ประชาอทุิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 02-4637444 
9 บจก.พ ีแอนด์ เอส สตลีเวอร์ค เซอร์วิส 48/15 ม.3 ซ.สขุสวสัดิ์ 70 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02 8191495 
10 บจก.ไทรอมัฟ์ สเปเชียล ทลูส์ แอนด์ สตีล 61 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2367487 

เคร่ืองจกัรท า
ยาสบู และ
สว่นประกอบ 

8478 

1 บจก.พี.ดี.เอส.เชียงใหม่ วิศวกรรม 123 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 053 963138 

2 บจก.ไพรมาร่ี เอ็นจิเนียร่ิง (ไทยแลนด์) 
3241 บอสส์ทาวเวอร์ ชัน้ 601 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6613254 

3 บจก.ฟิลไทย 
116/3 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

02-8199555 

4 บจก.แม็กเว็ลธ อินโนเวชัน่ 9/46 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-902-2672-7 
5 บจก.ทีแอนด์วายอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ระนอง 72/27 ม.5 ต.บางริน้ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง   
6 บจก.ซนั เอ็กซ์โป เซอร์วิส 60/107 ม.9 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 027284452-4 
7 บจก.พี.พี.แอนด์.พี.ระนอง 90 ม.1 ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 077-847126 
8 บจก.บางกอกพาร์เซล เซอร์วิส 1249/4 เจมทาวเวอร์ ซ.47/3 ถ.เจริญกรุง แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-9543626 

9 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
1768 ไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02 257655 

10 บจก.ซพูรีม โมลด์ดิง้ (ไทยแลนด์) 159 ม.9 ซ.วปอ 11 (พิเศษ) ต.สวนหลวง อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 089-1090996 

เคร่ืองจกัรสกดั/
ปรุงแตง่ไขมนั 

8479 

1 บจก.วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) 700/153 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-214514 

2 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 
119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง 

038-917164-5 

3 บจก.สล็อท-นานไก 68/1 ดวงทิพย์ ชัน้ 5 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2669962 

4 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

5 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูดั ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 02-4436969 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

6 บจก.ไทย มรูาตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิง้ 52 ธนิยะพลาซา ชัน้ 10 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750 
7 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
8 บจก.เอสที โนซากะ 700/813 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-447-363-5 
9 บจก.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 406 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูม.2 ซ.2 ซี ต.บางปใูหม ่อ.เมืองฯ จ.สมทุรปราการ 02 7092767 
10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 

เคร่ืองท า
ผลิตภณัฑ์นม 

และ
สว่นประกอบ 

8434 

1 บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 

2 บมจ.พฒัน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พฒัน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49 
3 บจก.เบลล์ด๊าส อิมเอกซ์ 28/306 ม.13 ซ.คู้บอน 16 ถ.คู้บอน แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 02-949-4502 
4 บจก.แดร่ี พลสั 99 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม.203 ต.มว่งหกั อ.พยหุคีรี จ.นครสวรรค์ 056-316822 
5 บจก.มอ่น ชิปปิง้โลจิสติกส์ 20 ซ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร   
6 บจก.เวิลด์ คลาส อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต 57/3 ม.10 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ   
7 บจก.พี.เค.ซี. อินเตอร์เทรด 2 ม.8 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ปทมุธานี   
8 บจก.เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) 11/24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2853060 
9 บจก.สแกนโปร (ไทยแลนด์) 165/1508 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02-9638838 
10 บจก.เอเชีย ชิปปิง้ แอนด์ อินเตอร์เนชัน่แนล เทรดดิง้ 21/5 ซ.สมประสงค์ 2 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-6538121 

เคร่ืองอดั/คัน้น า
ผลไม้ และ
สว่นประกอบ 

8435 

1 บจก.ไทยซิงอิอตุสาหกรรม 4/3 ม.11 ต.หนองฮ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรีุ 032-353160-1 

2 บจก.เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชัน่แนล 402 ถ.พระราม 3 แขวงบาวโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2913726 
3 บจก.มนิุนทร์เม็กซ์ 107/2 ม.5 ต.วงัก์พง อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 032-548808-9 
4 บจก.ซากายา่ ออโต้เมท 955 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7046450 
5 บจก.ไทยเวอลด์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต 2532 ซ.นอกเขต ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2940178 
6 บจก.พ ีแอนด์ เอส สตลีเวอร์ค เซอร์วิส 48/15 ม.3 ซ.สขุสวสัดิ์ 70 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02 8191495 

7 บจก.ลีน็อกซ สแตนเลส สทลี 
2760,2762 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

02-7698440 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 บจก.นาเด็คซ์ (ไทยแลนด์) 
160/160 ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชัน้ 12 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02-3152420 

9 บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟูด้ส์ 148 ม.6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 02 2402911 
10 หจก.ฮกไถ่ เคร่ืองกลไก 38/7 ม.2 ต.บางหวัเสือ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-3869889 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
กระดาษและ
สิ่งพิมพ์ 

เคร่ืองจกัรการ
พิมพ์/อปุกรณ์
การพิมพ์ และ
สว่นประกอบ 

8442 

1 บจก.ฮาร์เปอร์ เอเซียแปซิฟิค 49/12 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

2 บจก.โนวา อินเตอร์ เทค 10/18 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 034-338765-6 
3 บจก.เวลมาร์ท เทรด 130/153 ซ.รามค าแหง 43/1 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-5480173 
4 บจก.มีวา่ เอ็กซ์ปอร์ต 131/138 ซ.นวลจนัทร์ 64 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-5480430 

5 บจก.อีทีเอ (ประเทศไทย) 
439 นิคมอตุสาหกรรมบางพลี ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมทุรปราการ 

02-3153161 

6 บจก.โมลเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 113 ม.3 ต.แคราย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 034-476172-4 
7 บจก.คุ้ม คณู เทรดดิง้ แอนด์ ทรานสปอร์ต 1001/228 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02 6753061 
8 บจก.เอ็มเอฟดี พริซิชัน่ (ไทยแลนด์) 130/124 ม.3 ต.วงัจฬุา อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-722-061 
9 บจก.บางกอกโรลเลอร์ 96/8 ม.2 ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 02-4162288 
10 บจก.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) 65 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพนู 053-581036-8 

เคร่ืองจกัร
สิ่งพิมพ์ และ
สว่นประกอบ 

8440 

1 บจก.ยฟีูนเทรด(ประเทศไทย) 1126/1 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2539906 

2 บจก.เอฟ.เอ็ม.กรุ๊ป 2/135-137 ม.1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02-8045235 
3 บมจ.ไทย บริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 41/1 ม.10 ซ.วดัสวนส้ม ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-7542650 
4 บจก.ดโูปร (ประเทศไทย) 83/121 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9547979 

5 บจก.เกีย เทคโนโลยี 
5 ซ.เพชรเกษม77 แยก1-8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

02 8099847 

6 บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) 825 ไพโรจน์กิจจา ชัน้10 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-3614643 
7 บจก.ไทร์-วอล เเพ็คเกจจิง้ (ไทย) 500/23 ม.3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 950160-3 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 บจก.มลูเลอร์ มาร์ตินี (ประเทศไทย) 
4/31-32 ธนบรีุพลาซา่ ชัน้ 12 ถ.รัชดาภิเษก-ทา่พระ แขวงตลาดพล ูเขตธนบรีุ 
กรุงเทพมหานคร 

02-4726800 

9 บจก.เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) 41/261 ม.11 ซ.นวลจนัทร์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร   
10 บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล เปเปอร์ บรรจภุณัฑ์ (ประเทศไทย) 189 ม.3 ถ.บ้านไร่-หนองกาน า้ ต.บ้านบงึ อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ 038-443399 

เคร่ืองจกัร
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 

และ
สว่นประกอบ 

8441 

1 บจก.โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด์) 30/122 นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 02-4022220 

2 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429 
3 บจก.เอเอ็กซ์โอ (ไทยแลนด์) 789/52 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-3482502 
4 บจก.ดบับลิวจีเอสไอ คอร์ปอเรชัน่ 159 นิคมอตุสาหกรรมบางพลี ม.17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-7430696 

5 บจก.เอสวี นิททนั 
270 ม.11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย จ.
สมทุรปราการ 

02 6825280-4 

6 บจก.ไดน่า แพคส์ 8 ซ.สขุสวสัดิ์ 33 แยก11-1 แขวงราษฏร์บรูณะ เขตราษฏร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 02-8730092-95 
7 บจก.ไทย เคเค อตุสาหกรรม 29/1 ม.5 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง กรุงเทพมหานคร 02-3153133 
8 บจก.ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 59/70 ซ.V6F,L6-13 ถ.สขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7477698-9 
9 บจก.วงศ์เอกอตุสาหกรรม 15 ซ.ลาซาล 49 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 3615346 
10 บจก.ปาธัช (สาขา 1) 895,896 ม.5 ต.แพรกษาใหม ่อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3465262 

เคร่ืองท า
กระดาษ และ
สว่นประกอบ 

8439 

1 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-401100 

2 บจก.จอห์นสนัฟอยส์(ประเทศไทย) 
1/6 ม.5 ซ.นิคมอตุสาหกรรมที เอฟ ดี ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.ทา่สะอ้าน อ.บางปะ
กง จ.ฉะเชิงเทรา 

081-3593174 

3 บมจ.ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองรัง้-ปราจีน ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 037-208800 
4 บจก.สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 
5 บจก.เอสแอนด์ ดี อินดสัทรี ้ 56 ซ.บางกระดี่ 16 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4521291 

6 บจก.พาเนล เดคคอร์ 
2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ 25 ซ.2 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6568532 

7 บจก.เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ 361 ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 02-7104750 
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8 บจก.เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ 99/1 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.ทา่ทราย อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034-423506-9 
9 บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ 222 ม.1 ถ.แสงชโูต ต.วงัขนาย อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ 02-4400707 
10 บจก.เวสตนั ไมเออร์ 8 ซ.เสรีไทย 58 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 02-9199787 

เคร่ืองพิมพ์ 8443 

1 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-350080 

2 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
191/54,191/57 ซีทีไอทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02 2615033-40 

3 บจก.ริโก้ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/152 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650839 
4 บจก.แคนนอน ปราจีนบรีุ (ประเทศไทย) 550 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 081-3650808 
5 บจก.โอกิ ดาต้า แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 1/39 ม.5 ต.คานหาม อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330943 

6 บจก.ซมิูโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) 
199 คอลมัน์ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-6630510 

7 บจก.ชาร์ป แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 58 ม.3 ต.สมัปทวน อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 034-389200-2 
8 บจก.ริโซ่ อินดสัทรี (ไทยแลนด์) 42/19-20 ม.4 ต.อทุยั อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035746491-96 
9 บจก.โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด์) 30/122 นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 02-4022220 
10 บจก.เทอร์บอน (ไทยแลนด์) 651 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7106633 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรมสิ่ง

ทอ 

เคร่ืองเย็บ และ
สว่นประกอบ 

8452 

1 บจก.จาโนเม(่ประเทศไทย) 312 ม.1 ถ.สขุาภบิาล 8 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038 480131-5 
2 บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) 79/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพนู 053-581343 
3 บจก. ซนับีน พรีซิชัน่ แมซีน(ไทย) 78/18 ม.5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟา้บางปะกง ต.ทา่ข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573141 
4 บจก.ลองวินอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 60/21 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-891371-2 
5 บจก.ไทยชวนแฟง 60/23 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

6 บจก. ซเูทค เอ็นจิเนียร่ิง 
77/57,77/64,77/70-71 สินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 16,17,18 ถ.กรุงธนบรีุ แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

02 4400195-9 

7 บจก.เอช บี ไอ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 700/413 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-214888 
8 บจก.เอ็น เอ แอพพาเรล 500 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ 02 5800088 
9 บจก.ฮาราช ู(ประเทศไทย) 988-990-992 ถ.สขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6328130 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10 บจก.น่านช้างอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 88/2 ม.2 ต.หนองชาก อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ   

เคร่ืองจกัร
ส าหรับเตรียม

เส้นใย 
8445 

1 บจก.นวกิจธนกร 63 ซ.พรมแดน 2 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   
2 บจก.สคุนธวิท สิ่งทอ 109/33 ม.1 ถ.สคุนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 02-2400594-5 
3 บจก.พี.ซี.ทรัพย์ประสิทธ์ิ 724 ม.5 ซ.ประชา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 02-7039356-8 
4 บจก.เอเอทีพีอาร์ อินดสัทรี 230,230/1-4 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-8981320 
5 บจก.ขอนแก่นแหอวน 115 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043-221880-5 
6 บจก.อดุมสขุอินเตอร์กรุ๊ป 11 ซ.นวมินทร์ 163 แยก 12-8 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 02-9256117-8 

7 บจก.โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
607 โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6255555 

8 บจก.เค คทัทนั แอนด์ กอส 95 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 02-2250060 
9 บจก.เคซีอาร์ โกลบอล 7/2 ม.2 ต.บ้านชี อ.บ้านหม่ี จ.ลพบรีุ   
10 บจก.อินดสัเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8 

เคร่ืองซกัท า
ความสะอาดสิ่ง

ทอ และ
สว่นประกอบ 

8451 

1 บจก.อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง   

2 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
3 บจก.พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) 71 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 570010 
4 บจก.ซิวปรีมแมชีนเนอร์ร่ีแมนแูฟคเจอร่ิง 13/9 ม.6 ซ.วิทยาลยัเกริก ถ.บานา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3125113 
5 บจก.ซนัโคชา (ไทยแลนด์) 700/720 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 02-750-9558 
6 บจก.พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 26/1-4 อรกานต์ ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02-6655731 
7 บจก.เวก้า ซิสเต็มส์ เอเชีย 292/11 ม.1 แขวงเทพารักษ์ เขตเมืองสมทุรปราการ กรุงเทพมหานคร 02-6700670 
8 บจก.เอเอทีพีอาร์ อินดสัทรี 230,230/1-4 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-8981320 
9 บจก.โนวา อินเตอร์ เทค 10/18 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 034-338765-6 
10 บจก.พีจีแอล เทรดดิง้ 279/1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 045-281999 

เคร่ืองถกันิต 8447 1 บจก.ไทยนิกเท็กซ์ 
53,55,57,59 ชัน้ 2-3 ซ.สะแกงาม 35/1 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

02-4516406-9 
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2 บจก.เอชเลอ่ร์ ไทยนิต 98 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หนองชมุพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 032-439990 
3 บจก.เพ็นน์ เอเซีย 468 ม.2 ซ.คลองแค ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 02 4294981 
4 บจก.ไทยเบสเน็ท แมนแูฟคเจอร์ 162 ม.5 ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 034-865690-2 

5 บจก.ไทยทาเคดะเลซ 
58,60,62,64 ซ.พระรามที่ 3 ที่ 29 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

02 2947601-4 

6 หจก.มาสอาน เท็กซ์ 21 ซ.ราษฎร์อทุิศ 20 ถ.ราษฎร์อทุิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 083-2944491 
7 บจก.เคร่ืองนุ่งหม่ส าเร็จรูป 159 ซ.โรงงาน ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02 3793232-3 

8 หจก.เกียรติคณุ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
48 ซ.สาธุประดษิฐ์ 14 ถ.สาธุประดษิฐ์ แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 

  

9 บจก.แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) 50 ม.2 ต.ห้วยทา่ช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 032 446864-5 
10 บจก.สติทช์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 270/62-63 ซ.พระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   

เคร่ืองทอผ้า 8446 

1 บมจ.ลคักีเ้ท็คซ์ (ไทย) 20 บปุผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 
2 บจก.เค คทัทนั แอนด์ กอส 95 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 02-2250060 
3 บจก.ไทยสแตนดาร์ดอตุสาหกรรม 741 ม.3 ซ.บางเมฆขาว ถ.สขุมุวิท แขวงท้ายบ้านใหม ่เขตเมือง กรุงเทพมหานคร 02-7012060 

4 บมจ.ทีทีแอล อตุสาหกรรม 
1168/47 ลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถ.พระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02-6799727 

5 บจก.พี.ซี.ทรัพย์ประสิทธ์ิ 724 ม.5 ซ.ประชา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 02-7039356-8 
6 บจก.ธนาพร สแปร์พาร์ทส์ 305 ม.5 ถ.ลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02-7067177 
7 บจก.อิเมอร์เดส 25/42-43 ถ.สขุมุวิท ต.ปากน า้ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-743-9530 
8 บจก.วงศ์เอกอตุสาหกรรม 15 ซ.ลาซาล 49 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 3615346 
9 บจก.ไทยแน็กซิส 222 ม.5 ถ.สวุรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 037-205145 

10 บจก.โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
607 โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6255555 

เคร่ืองท า
สกัหลาด 

8449 
1 บจก.มิตซยุ ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 64/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955092 
2 บจก.แมคทรีจี คอร์ปอเรชัน่ 254/183 ม.3 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 02-6906322 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

3 บจก.เอช บี ไอ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 700/413 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-214888 
4 บจก.ฟรอนท์ วีล อินทสัทรี 91/776 ม.11 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-5195808-09 
5 บจก.ร็อคเกต โพรดกัส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 99,99/1,99/2 ถ.ราษฎร์อทุิศ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038 624513-5 
6 บจก.เจ.เเม็ค อินดสัตรี (สาขา 1) 91/9 ม.2 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 02-7503700-9 

7 บจก.แสงฟา้สยามอตุสาหกรรม 
37/19 ซ.จรัญสนิทวงศ์3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

0-2802-0863-4 

8 บจก.วงศ์เอกอตุสาหกรรม 15 ซ.ลาซาล 49 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 3615346 

9 บจก.เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
3656/22-23 กรีนทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-97904444 

10 บจก.เอ.แอล.เอ็ม.ที (ประเทศไทย) 
90/2 นิคมอตุสาหกรรมเวลโกร์ว ม.9 ซ.11 ถ.บางนา-ตราด ต.บางววั อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา 

038-522294 

เคร่ืองอดัผิววสัดุ
ทอประดิษฐ์ 

8444 

1 บจก.ซทัทริ เอเซีย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 47/50 มิตรแท้ ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้างฉาง จ.ระยอง 038-630625 
2 บจก.โอเรียนตอล การ์เมนท์ 5 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02 3793072-8 
3 บจก.ซิเลซติกา (ประเทศไทย) 49/18 ม.5 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038493561-80 
4 บจก.ไทย ชวน ชิน 55 ถ.ราษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 02-3309721 
5 บจก.โตมิตะ เอเชีย 25/21 ถ.ริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-2369-2113-7 

6 บจก.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ 
888/168-169 มหาทนุพลาซา่ ชัน้ 16 ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-2536745-54 

7 บจก.ภทัยาล าพนู 99/2 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ป่าสกั อ.เมือง จ.ล าพนู   
8 สว่นราชการดา่นศลุกากรทา่ลี่ 8 ม.1 ต.ทา่ลี่ อ.ทา่ลี่ จ.เลย 042-889187 
9 หจก.เรียล คาร์โก้ เซอร์วิส 999 AO4 (ห้อง10) ชัน้ 4 ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-1341119 
10 บจก.ซจึิกาวา่ (ไทยแลนด์) 789 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-327181 

เคร่ืองอปุกรณ์
ตอ่พว่ง

เคร่ืองจกัรสิ่งทอ 
8448 

1 บจก.เพอร์เฟ็คต้า ซมิด 241 ม.3 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-491743 

2 บมจ.ไทยเรยอน 
888/160-1 มหาทนุพลาซา่ ชัน้ 16 ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-2536745-54 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

3 หจก.ซี แอนด์ เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง 39 ม.2 ถ.สขุมุวิท ต.บางป ูอ.เมือง จ.สมทุรปราการ 02-7504885-6 
4 บจก.อยธุยา โลหะการ 21/7 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02 2721468 
5 บจก.สกาย เวิร์คส์ ไทย 55/366 ทาวน์พลสัเกษตร-นวมินทร์ ม.9 แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9439083-4 
6 บจก.อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-483197 

7 บมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
75/92 โอเช่ียนทาวเวอร์2 ชัน้35 ซ.สขุมุวิท19 (วฒันา) ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

02 2608020-41 

8 บจก.โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
607 โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ ากดั ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6255555 

9 บจก.อสุเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 9 ยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 23 ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7172140-1 

10 บจก.ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล์ 
142 ซ.ลาดพร้าว80 (จนัทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

02-5300540-1 

เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม
เคร่ืองหนงั 

เคร่ืองเตรียม
หรือฟอกหนงั 

และ
สว่นประกอบ 

8453 

1 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
1768 ไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02 257655 

2 บจก.พี.เอช.เค แอนด์ ซนัส์ คอร์ปอเรชัน่ 10/17 ถ.พทุธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.สมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02 7013748 
3 บจก.อีเกิล้ ออตตาวา (ประเทศไทย) 140 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 085-6616729 
4 บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอร่ีกรุ๊ป 176/1.1480 ม.1 ถ.สขุมุวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7036598 
5 บจก.สตาร์ แอร์ คาร์โก้ 122/39 ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   
6 บจก.โมด้า เลเธ่อร์ 234/15 ม.7 ถ.สขุมุวิท ต.ท้ายบ้านใหม ่อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-1863739-40 
7 บจก.ซาเดซา่ (ประเทศไทย) 89 ม.11 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 035-202460 
8 บจก.คิว.ซี. เลเทอร์ 89 ม.1 ซ.ฟอกหนงั ถ.สขุมุวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3870040 
9 บจก.อีเกิล้ เคมีคอล อินดสัตรี 888/18 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.บางปใูหม ่อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7014595 
10 บจก.โรงงานฟอกหนงัชยัยิ่งเจริญ 223 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.บางปใูหม ่อ.เมือง จ.สมทุรปราการ   

เคร่ืองจกัร
งานโลหกรรม 
หรือหลอ่โลหะ 

เคร่ืองจกัร/
อปุกรณ์หลอ่

8454 
1 บจก.ดานีลี ่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

2 บจก.โตชิบา แมชชีน แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7 ม.3 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-025812 
3 บจก.ฮิตาชิ เมทลัส์ (ประเทศไทย) 1/60 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035 220294 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

โลหะ และ
สว่นประกอบ 

4 บจก.คาโต้สตลีไทย 
266 ม.4 ซ.นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

0-2739-6318-19 

5 บจก.คาสทลู 180 34/6 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ม.4 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 0-2693-2036 
6 บจก.ฮิโรชิค ุเอเซีย (ประเทศไทย) 91/1 ไชโย ชัน้ 11 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6430241-2 

7 บจก.โทเนทส ึไทย 
1/28 บางนาธานี ชัน้ที่ 14 ห้องเลขที่เอ3 ซ.บางนา-ตราด 34 ถ.บางนา-ตราด แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

02-3991347-8 

8 บจก.พี.ซี.โปรดกัส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 44/2 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02-7081442 
9 บจก.เชีย ฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ 109/9 ม.21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3465131 

10 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
175 สาธรซิตีท้าวเวอร์ชัน้7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02 3455000 

เคร่ืองจกัร
ส าหรับงาน
โลหะ 

8479 

1 บจก.วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) 700/153 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-214514 

2 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 
119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง 

038-917164-5 

3 บจก.สล็อท-นานไก 68/1 ดวงทิพย์ ชัน้ 5 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2669962 

4 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

5 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูดั ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 02-4436969 
6 บจก.ไทย มรูาตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิง้ 52 ธนิยะพลาซา ชัน้ 10 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750 
7 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
8 บจก.เอสที โนซากะ 700/813 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-447-363-5 
9 บจก.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 406 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูม.2 ซ.2 ซี ต.บางปใูหม ่อ.เมืองฯ จ.สมทุรปราการ 02 7092767 
10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 

เคร่ืองรีดโลหะ/
อปุกรณ์ และ
สว่นประกอบ 

8455 
1 บจก.ดานีลี ่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

2 บมจ.มิลค์คอนสตีล อินดสัทรีส์ 9,11,13 ซ.บางกระดี่32 ถ.บางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8964444 
3 บจก.เอส.ดี.แมชชินเนอร่ี (เอเชีย อาคเนย์) 99/290 ม.13 แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 02-5402874 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

4 บจก.ยซูีซี. อตุสาหกรรม 24/1 ม.3 ต.คลองอดุมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 02-9485437-8 
5 บจก.บีที-โปร 10/439 ม.9 ถ.คลองล าเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9461999 
6 บจก.เคร่ืองจกัรกลสยาม 58 ถ.โรงงานกระดาษฯ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-261051 
7 บจก.แอพพลายด์ เมททลั พรีซิชัน่ เทคโนโลยี 7/148 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
8 บจก.คอมโค่ (เอเซีย) 171 ซ.ลาดพร้าว 26 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9386124 
9 บจก.ไทย เมทลั ชีท โปรดกั 25/257 ม.6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-5820588-90 
10 บจก.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง 123 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-344663 

เคร่ืองจกัรที่ใช้
ในอตุสาหกรรม

ทัว่ไป 

เคร่ืองกรอง
ของเหลว หรือ

ก๊าซ 
8421 

1       

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองกงัหนัไอ
น า้ และ

สว่นประกอบ 
8406 

1 บมจ.ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
555/1 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชัน้ 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-5374000 

2 บจก.ผลิตไฟฟา้และน า้เย็น 222 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3274242 

3 
บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย (สาขา1) (ย้ายไมท่ราบที่
อยูใ่หม)่ 

26/56 จนัทน์ตดัใหม ่ถ.จนัทน์ตดัใหม ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

4 บจก.ไทยรุ่งเรืองพลงังาน 794 ไทยรวมทนุ ถ.กรุงเกษม แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 02-2822022 
5 บจก.พิษณโุลกผลิตไฟฟา้ 794 ถ.กรุงเกษม แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 02-2822022 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

6 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
555/1 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชัน้ 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2658400 

7 บจก.เรียล โซลพูลสั 339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 02 9441931 

8 บจก.น า้ตาลนครเพชร 
408/144 พหลโยธินเพลส ชัน้ 34 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

02-6190680-9 

9 บจก.เทอร์โบ แมชชีนเนอร์ร่ี(ไทยแลนด์) 9/2 ซ.เรือนขวญั ถ.สขุมุวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-8612812 
10 บจก.ลินเด้ แอร์เคมีคลั 2/3 ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 3386100 

เคร่ืองกงัหนัไอ
พน่ และ

สว่นประกอบ 
8411 

1 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 

2 บจก.ผลิตไฟฟา้ราชบรีุ 128 ม.6 ต.พิกลุทอง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ 02-9785161 
3 บมจ.สายการบินนกแอร์ 183 รัจนาการ ชัน้ 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6272616 
4 บมจ.ปตท. 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02 5372000 
5 บจก.ครอมลัลอย (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ล าลกูกา ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 02-9878885 
6 บจก.อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส 56/25 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-5290800 

7 บจก.กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ 
87 ชัน้ 8 เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-6540155 

8 บจก.วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดสัเตรียล เทอร์บายน์(ประเทศไทย) 39/9 ถ.เสริมสวุรรณ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 038-698900 
9 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 02-4363376 

10 
หน่วยราชการส านกัวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรม
ยทุธการทหาร กองบญัชากองทพัไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 3 ชัน้ 8 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงบางเขน เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

081-6389301 

เคร่ืองกงัหนัไฮ
ดรอลิก และ
สว่นประกอบ 

8410 

1 บมจ.สายการบินนกแอร์ 183 รัจนาการ ชัน้ 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6272616 

2 บจก.ยเูค็น เอสอีเอ 
1 กลาสเฮ้าส์ ห้อง 903 ซ.สขุมุวิท 25 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-2592802 

3 บจก.แคร์ เฟรท (ประเทศไทย) 
44 ซ.เพชรบรีุ15(ซ.สมประสงค์3) ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

02 6319401-4 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

4 บจก.เอิร์ธ อินทิเกรชัน่ 44 ซ.ศนูย์วิจยั 8 (3) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7182310-15 

5 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
1768 ไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02 257655 

6 บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ 47/10 ซ.อมรพนัธ์ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02 9410888 
7 บจก.เจ็ม ซิตี ้เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง 269 ม.5 ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-272329-32 
8 บจก.ฟรอนท์ วีล อินทสัทรี 91/776 ม.11 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-5195808-09 
9 บจก.เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) 58/1 ม.6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 034-849453 
10 บจก.แมคทรีจี คอร์ปอเรชัน่ 254/183 ม.3 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 02-6906322 

เคร่ืองก าเนิด
ก๊าซ และ

สว่นประกอบ 
8405 

1 หจก.อินโนเวชัน่ ไอเดีย 333/236 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5360828 

2 บจก.ปาร์คเกอร์ ฮนันิฟิน (ไทยแลนด์) 1265 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1867000 

3 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
175 สาธรซิตีท้าวเวอร์ชัน้7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02 3455000 

4 บจก.อีมาส เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
555 รสาทาวเวอร์2 ห้อง1104ชัน้11 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02-7929599 

5 บจก.บางกอกเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ 68/83-84 ม.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02 7388630-3 

6 บจก.เช้งเก้อร์ (ไทย) 
3388/54-61,63,66-67 สิรินรัตน์ชัน้16-19 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

02-2696500 

7 บจก.วีซี่ แพคเกจิง้ (ประเทศไทย) 500/54 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ ม.3 ต.ตาสทิธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
8 บจก.สยาม วอเตอร์ เฟลม 44/16 ม.4 ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 02 6225568 
9 บจก.อจิลิตี ้ 136 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02 3263456:2401 

10 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
1768 ไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02 257655 

8479 1 บจก.วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) 700/153 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-214514 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองจกัรที่ใช้
งานเป็นเอกเทศ 

และ
สว่นประกอบ 

2 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 
119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง 

038-917164-5 

3 บจก.สล็อท-นานไก 68/1 ดวงทิพย์ ชัน้ 5 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2669962 

4 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

5 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูดั ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 02-4436969 
6 บจก.ไทย มรูาตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิง้ 52 ธนิยะพลาซา ชัน้ 10 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750 
7 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
8 บจก.เอสที โนซากะ 700/813 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-447-363-5 
9 บจก.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 406 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูม.2 ซ.2 ซี ต.บางปใูหม ่อ.เมืองฯ จ.สมทุรปราการ 02 7092767 
10 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330999 

เคร่ืองฉีดพน่
ของเหลวและ
สว่นประกอบ 

8424 

1 บจก.พรีซิชัน่ วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208 

2 บจก.โยชิโน มุง่พฒันา (ประเทศไทย) 
103/1 ม.5 ซ.นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมคัร อ.บาง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

038-570688 

3 บจก.อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชัน่ 3/3 ม.2 ถ.บ้านคา่ย-บ้านบงึ ต.หนองบวั อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง 038 961948 
4 บจก.เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

5 บจก.มิตานิ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) 
2 ชัน้ 16 ห้องเลขที่ 1602 สีลมเซ็นเตอร์ ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

0-2632-7202 

6 บจก.มารูยามา่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-347117-21 
7 บจก.ไอ เอช ไอ แมชชีน เท็ค เอเชีย 700/1000 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-743-993 

8 บจก.กลัฟ์ เจพี เอ็นเอส 
87 เอ็มไทยทาวเวอร์ ชัน้ 8 ซ.ออลซีชัน่เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

02-6105555 

9 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3158600 

10 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมชัชาวานิช2 ชัน้12 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองท าให้ร้อน 
หรือแห้ง (ใช้ใน
อตุสาหกรรม) 

และ
สว่นประกอบ 

8419 

1       

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองท าความ
เย็น/อปุกรณ์
อ่ืนๆ (ใช้ใน
อตุสาหกรรม) 

และ
สว่นประกอบ 

8418 

1 บจก.ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอตุสาหกรรมศรีราชา ถ.สขุาภิบาล 8 ต.บงึ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-320601 

2 บจก.ฮิตาชิ คอนซมูเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) 610/1 ม.9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 037-284000 
3 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148 
4 บมจ.กนัยงอีเลคทริก 67 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3372900 

5 บมจ.ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) 
90 ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เอ ชัน้ที่42 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02-6843888 

6 บจก.โตชิบา คอนซมูเมอร์ โปรดคัส์ (ประเทศไทย) 144/1 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02-5014200 
7 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
8 บมจ.ซนัเด้น อินเตอร์คลู (ประเทศไทย) 97-97/1 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบรีุ จ.สิงห์บรีุ 036-538195 
9 บจก.อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง   
10 บจก.พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) 71 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 570010 

เคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ และ
สว่นประกอบ 

8401 
1 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

1768 ไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02 257655 

2 บจก.เบสท์ ลงักา คาร์โก้ 21/2 ซ.โรงเลีย้งเด็ก ถ.บ ารุงเมือง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 02 6218457-60 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

3 บจก.เกรท มิเนอวา เทรด 
10 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 3-8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

02-4441675 

4 นายสวา่ง สมัฤทธ์ิสทุธ์ิ 95/99 ม.24 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 061-7848832 
5 บจก.เค.วาย. อินเตอร์-เทรด 55/17-18 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-6536505-8 
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองพน่/ฉีด
เชือ้เพลิงของ
เตาเผา และ
สว่นประกอบ 

8416 

1 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมชัชาวานิช2 ชัน้12 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3 

2 บจก.เซอิมิทซุ ไทย 64/153,64/157 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955781-3 
3 บจก.บีเคอี คอมบสัชัน่ คอนโทรลส์ 32 ถ.ป่าขาม ต.หวัเวียง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 054-218592 
4 หจก.เคแอนด์เค เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส ซพัพลาย 241/76 เอกอนนัต์ ม.6 ต.บางเพรียง อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ   

5 บจก.อินทีเกรทเด็ด กลัวาไนซ์ซิ่ง โซลชูัน่ส์ 
1 ซ.พาสนา 1 (เอกมยั 2) ถ.สขุมุวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-3912350 

6 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

7 บจก. อบุลวสัด ุ 37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี 045-352841 
8 บจก.ปนูซิเมนต์ไทย (ทา่หลวง) 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864466 
9 บจก.แพ็คโก้ อินเตอร์เนชัน่แนล 30/10 ม.4 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 02 5332399 
10 บจก.โฮโซดะ (ไทยแลนด์) 889 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2100711-3 

เคร่ืองยนต์/
มอเตอร์อ่ืนๆ 

8412 
1 บจก.ไทรอมัพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์วิสเซส เอเชีย 700/160 ม.1 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-465070 

2 บมจ.สายการบินนกแอร์ 183 รัจนาการ ชัน้ 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6272616 
3 บจก.ดิสค์ พริซิชัน่ อินดสัทรี(ประเทศไทย) 193 นิคมอตุสหกรรมไฮเทค ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-314501 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

และ
สว่นประกอบ 

4 บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 1760 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 
5 บจก.แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) 700/905 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 02 6328130 

6 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

7 บจก.ดานีลี ่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 
8 บจก.ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชัน่ 700/58 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.58 ต.บ้านเก่า อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ 038-214646-8 
9 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 
10 บจก.นมับ ุซิล (ไทยแลนด์) 700/739 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038447037-9 

เคร่ืองรีด และ
สว่นประกอบ 

8420 

1 บจก.โกลบอล แคน 121 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ   
2 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-401100 
3 บจก.ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864444 
4 บจก.ที เค เอส อินดสัเตรียล 109/41 ม.21 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-6657080 
5 บจก.ลกูกลิง้อตุสาหกรรมไทย 1/37-38 ซ.30 (สนัตินฤมาน) ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6612222 
6 บมจ.ยไูนเต็ด เปเปอร์ 113-115 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-9102700 
7 บจก.ชิน สตีล (ประเทศไทย) 111 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 6 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-2030270-1 
8 บจก.สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 1 ถ.ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 
9 บมจ.ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองรัง้-ปราจีน ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 037-208800 
10 บจก.ลินเทค (ประเทศไทย) 128/2 ม.5 ถ.สาทรใต้ ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 02-2870660 

เคร่ืองสบู
ของเหลว และ
สว่นประกอบ 

8413 

1 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 
2 บจก.เด็นโซ ่เซลส์ (ประเทศไทย) 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3159500 
3 บจก.เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

4 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3158600 

5 บจก.ฮอนด้า เทรดดิง้ เอเชีย 152 อินโดสเุอช ชัน้3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6514170 
6 บจก.ไทย จีเอ็มบี อินดสัตร่ี 239 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 037-4141169 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

7 บจก.ยามาดะ สมบรูณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5 
8 บจก.นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-3128523-37 
9 บจก.เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 46/2,46/4 ม.2 ต.หนองซ า้ซาก อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ 038-446320 
10 บจก.เควายบ ีสเตียร่ิง (ไทยแลนด์) 700/460 ม.7 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 038-450076-8 

เคร่ืองสบูลม/อดั
ลม และ

สว่นประกอบ 
8414 

1 บจก.อิเมอร์สนั อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957000 

2 บจก.มิตซบูิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-447424-26 
3 บจก.วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) 54 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954711-15 
4 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 714 ม.4 ถ.สขุมุวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02 7092800 
5 บจก.สยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม 87/10 ม.2 ถ.สขุมุวิท ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038 490900-10 
6 บมจ.กลุธรเคอร์บี ้ 126 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02 3260831-6 
7 บจก.เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) 33/5 ม.21 ต.ศาลาแดง อ.บางน า้เปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา 038-598600 
8 บจก.นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-3128523-37 

9 บจก.ซมิูโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด์ 
87 ชัน้ที่ 20,21,22 ยนิูต 1 เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์ เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

02-6540002 

10 บจก.ไดกิน้ คอมเพรสเซอร์ อินดสัทรีส์ 7/202 นิคมอตุสาหกรรมซิตี๊ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0-3865-0060 

เตาเผา เตาอบ 
เตาเผาขยะ และ
สว่นประกอบ 

8417 

1 บจก.วฒันไพศาลเอ็นยิเนียร่ิง 368 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3980143 

2 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

3 บจก.ออร์แกนนิคส์ เอเซีย 
51/282 ม.7 ซ.หมูบ้่านเมืองเอกโครงการ 1 ถ.วิภาวดีรังสติ ต.หลกัหก อ.เมือง จ.
ปทมุธานี 

02-5640828 

4 บจก.โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) 60/31 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพนู 053-552413-6 

5 
บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล ฮีท ทรานเฟอร์ อีควิปเม้นท์ คอน
สตรัคชัน่ 

59 ม.4 ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 085 0098890 

6 บจก.โพลีเทคโนโลยี 108/59 โพลีเทค ม.5 ซ.ต้นสน ถ.แจ้งวฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-9605070 
7 บจก.ไฮบีม เอ็นจิเนียร่ิง 99/174 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-5837383 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 บจก.ดริสเซน่ แอร์คราฟ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) 68/2-3 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพนู 053-596300 
9 บจก.ไลฟ์เวิร์ค เทคโนโลยี 109 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   
10 ชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700 

บอยเลอร์ และ
สว่นประกอบ 

8402 

1 บจก.วฒันไพศาลเอ็นยิเนียร่ิง 368 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3980143 
2 บจก.บางกอกอินดสัเตรียลบอยเลอร์ 368 ม.6 ถ.สขุมุวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3980143 

3 บมจ.ยนิูมิต เอนจิเนียร่ิง 
109/92-95 ม.19 ซ.สขุสวสัดิ์ 66 ถ.สขุสวสัดิ์ แขวงบางพึง่ เขตพระประแดง 
กรุงเทพมหานคร 

02-4630100 

4 บจก.เจตาแบค 335-7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7 
5 บจก.บริการพลงังานไอน า้ 163/22,24 ถ.สรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-36153626 

6 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
175 สาธรซิตีท้าวเวอร์ชัน้7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02 3455000 

7 ฮลัลิเบอร์ตนั เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ 
123 ชัน้11(ห้องบี1101) ชัน้ 15 ซนัทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

02-2788100 

8 บจก. 10 กนัยา 6 ซ.ลาดพร้าว 128/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7310514-5 
9 บจก. เอส เอ็น ยไูนเต็ด 3 ถ.รุ่งประชา แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-8818003 
10 หจก.โชคธนชั 23 ถ.เทศบาล 17 ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี 081-393-7227 

8403 

1 บมจ.ทีมพรีซิชัน่ 198 ม.13 ถ.สวุรรณศร ต.ดงขีเ้หล็ก อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 037 403336-9 

2 บจก.ศรีธนกร อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต 
329 ซ.สขุมุวิท 63 (เอกมยั 19) ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-3929383-5 

3 บจก.ไทรอมัพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์วิสเซส เอเชีย 700/160 ม.1 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-465070 
4 บจก.เอ็นพี อินดสัเตรียล ซพัพลาย 9/10 ม.1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-7535922 

5 บจก.ไทย จรูอง เอ็นจิเนียร่ิง 
75/43 ชัน้22 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สขุมุวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02 2605181-4 

6 บจก.เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 898 เพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 2630671 
7 บจก.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง 123 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-344663 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 บจก.เอเอทีพีอาร์ อินดสัทรี 230,230/1-4 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-8981320 
9 บจก.ไทย ฮิราคาวา 109/92-95 ม.19 ซ.สขุสวสัดิ์ 66 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-8170540-3 
10 บจก.วาเลนซ์ 319 ถ.สิรินธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-8819160 

สว่นประกอบ
ของเคร่ืองจกัร
เก่ียวกบัไฟฟา้ ที่

ไมไ่ด้ระบ ุ

8487 

1       

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

สว่นประกอบ
บอยเลอร์ และ
สว่นประกอบ 

8404 

1 บจก.วิศวกิจพฒันา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8 

2 บจก.เอ แอนด์ เอส ไทย เวิร์ค 98/7 ม.16 ถ.เทพารักษ์ แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง กรุงเทพมหานคร 02-3131541 
3 บจก.เจตาแบค 335-7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7 
4 บจก.ไดมอนด์ เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส เอส.อี.เอ. 51/1 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 034-870978-81 
5 บจก.บี.อินเตอร์เนชัน่แนลแอนด์เทคโนโลยี่ 323 ม.6 ถ.วิภาวดี-รังสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9550555#2631 
6 หจก.วีระภณัฑ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 174 ม.1 ถ.เหมืองแดง ต.แมส่าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 053-644421 
7 บจก.แพรคติคมั เอนจิเนียร่ิง 43 ม.4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-3128116-9 
8 หจก.มิตรเจริญการชา่ง 449/9 ซ.ประดู ่1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2891631 
9 บจก.เค.วาย. อินเตอร์-เทรด 55/17-18 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-6536505-8 
10 บจก.พี เค เค สยาม 229 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-7387576 
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รายช่ือผู้น าเข้าเคร่ืองมือกล 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองมือกล
(Machine Tool) 

เคร่ืองมือกล ใช้
ล าแสงเลเซอร์ 

8456 

1 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429 
2 บจก.มิตซบูิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) 111 ซ.เสรีไทย 54 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 02-5171326 
3 บจก. โตชิบาเซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) 135 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธานี 02 5011030 
4 บจก.ฮิตาชิ เคมีคลั ออโตโมทีฟ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) 60/11 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-891397 

5 บมจ.สหมิตร เคร่ืองกล 
42,48 ซ.โชคชยัจงจ าเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

02-2951000 

6 บจก. อะมะดะ (ประเทศไทย) 110/8 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3789530-3 

7 บจก.ฟจูิครูะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
102/3 เขตอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี 

02-5296222 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

8 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
101/94,102 ม.20 ซ.เขตอตุสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี 

02-9097100 

9 บจก.เทอร์มอล แมคคานิคส์ 159/89 ม.8 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7594795 
10 บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 586 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-221777 

เคร่ืองมือกล 
แบบศนูย์ร่วม 

8457 

1 บจก.อีซซูุ เอ็นยิ่น แมนแูฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) 133 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260916 
2 บจก.ฮอนด้า เทรดดิง้ เอเชีย 152 อินโดสเุอช ชัน้3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6514170 
3 บจก.ทีบี เคเค (ประเทศไทย) 700/34 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-213060-1 
4 บจก.ยามาเซน่ (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3288833 
5 บจก.แมชชีนเทค 62 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7267191-5 
6 บจก.เซอิมิทซุ ไทย 64/153,64/157 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955781-3 
7 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 

8 บมจ.สหมิตร เคร่ืองกล 
42,48 ซ.โชคชยัจงจ าเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

02-2951000 

9 บจก.มากิโน (ประเทศไทย) 57/23 ม.4 แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9715507 
10 บจก.เวสตนั (เอสอีเอ) 789/115-116 ม.1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบงั ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-296914 

เคร่ืองมือกล 
กลงึโลหะ 

8458 

1 บจก.ริโก้ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 7/152 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650839 
2 บจก.ทีบี เคเค (ประเทศไทย) 700/34 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-213060-1 
3 บจก.มิตซบูิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-447424-26 

4 บจก.อาซาฮี แบร่ิง (ประเทศไทย) 
32/23 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้2 ถ.สขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-6616061 

5 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429 
6 บจก.เอ็นที เซอิมิทซ ุ(ประเทศไทย) 64/151 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955762-5 
7 บจก.เซคชัน่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 99 ม.9 ซ.สขุมุวิท 23 ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035 330186 

8 บจก.ยอูาซา่ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 
33/71-72,33/76 วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถ.สรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02-2670727 
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กลุ่ม
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9 บจก.อี แอนด์ เอช พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) 700/387 ม.6 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-468110-9 
10 บจก.สยาม เด็นโซ ่แมนแูฟคเจอร่ิง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-210100 

เคร่ืองมือกล 
เจาะ คว้าน 

เซาะ ท าเกลียว 
8459 

1 บจก.สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038 213451-5 
2 บจก.อีซซูุ เอ็นยิ่น แมนแูฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) 133 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260916 
3 บจก.มิตซบูิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-447424-26 
4 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สขุมุวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 
5 บจก.ฮอนด้า เอ็นจิเนียร่ิง เอเชี่ยน 49 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ม.9 ถ.โรจนะ ต.ธน ูอ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา   
6 บจก.เม็กเท็ค แมนแูฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 560 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-258888 
7 บจก.ฮิโรเชอิ (ไทยแลนด์) 246/3 ม.6 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ   
8 บจก.ไดซิน 101/59/3 ม.ม.20 ถ.ถ.พหลโยธิน ต.ต.คลองหนึ่ง อ.อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-5290070-3 
9 บจก.ฮอนด้า เทรดดิง้ เอเชีย 152 อินโดสเุอช ชัน้3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6514170 
10 บจก.ยาสนุากะ (ประเทศไทย) 7/404 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้(ระยอง) ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 08-6307-3649 

เคร่ืองมือกล 
เจียรไน ลบั ขดั 

8460 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองมือกล ไส 
เลื่อย ตดั กดั

เฟือง 
8461 

1       
2       
3       
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4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองมือกล ตี 
ทบุ อดั ดดั 

8462 

1 บจก.โทเพร (ประเทศไทย) 
23/41 สรชยั ชัน้ที่ 16 ซ.สขุมุวิท 63 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-4392667 

2 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-361429 
3 บจก.เซนจร่ีูไทร์ (ประเทศไทย) 238/9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 274 1673 
4 บจก. อะมะดะ (ประเทศไทย) 110/8 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-3789530-3 
5 บจก.เชียน ชาง แมชชีน(ประเทศไทย) 5 ม.5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 086-3005081 
6 บจก.ซิเลซติกา (ประเทศไทย) 49/18 ม.5 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038493561-80 
7 บจก.สวอนอินดสัทร่ีส์ (ประเทศไทย) 171 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.ก่ิง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7053051-64 
8 บจก.เม็กเท็ค แมนแูฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 560 ม.2 ถ.อดุมสรยทุธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035-258888 
9 บจก.ฮิตาชิ เพาเดอร์ เมทลัส์ (ประเทศไทย) 1/1,1/3 ม.22 ถ.สวุินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน า้เปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา 038-593023-6 
10 บจก.เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) 172/1 ม.12 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-533310-7 

เคร่ืองมือกล 
แปรรูปโลหะ 

8463 

1 บจก.บางกอกสตีลไวร์ 24/10 ม.6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-3128216-19 
2 บจก.ซมิูโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) 649 ม.2 ถ.สขุมุวิท ต.บางปใูหม ่อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3240210-3 
3 บจก.อาโอยามา่ไทย 64/49 นิคมอตุสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955528-30 
4 บจก.สยามอินเตอร์ล็อคเทค 1/8,1/10,1/138 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.ทา่ทราย อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034-490471 
5 บจก.สวิซซ์-วนั คอร์ปอเรชัน่ 4/1-2 ม.7 ถ.บางเลน-เกาะแรด ต.บางปลา อ.บางเลย จ.นครปฐม 034-234-799 
6 บจก. นิตตัน้ (ประเทศไทย) 700/44 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 038-743486 
7 บจก.เพ็ญศิริ สตีล อินดสัตรีส์ 14/67-68 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02-2164647 
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8 บจก.อาซาฮีอินเทค(ไทยแลนด์) 158/1 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธานี 02-5011302-4 
9 บจก.สตาร์ไมโครนิคส์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 888 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-341370 

10 บจก.ไทย เอสคอร์ป 
1126/2 วานิช 2 ห้อง 2102, 2103 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

02-2547645 

เคร่ืองมือกล 
แปรรูปหิน เซรา
มิก คอนกรีต 

8464 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองมือกล 
แปรรูปไม้ ยาง 
พลาสติก 

8465 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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สว่นประกอบ
เคร่ืองมือกล  

8466 

1 บจก.โทเพร (ประเทศไทย) 
23/41 สรชยั ชัน้ที่ 16 ซ.สขุมุวิท 63 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-4392667 

2 บจก.ซิติเซ็น แมชชินเนอร์ร่ี เอเซีย 69 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สนบัทบึ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-721833-4 
3 บจก.ฮอนด้า เทรดดิง้ เอเชีย 152 อินโดสเุอช ชัน้3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6514170 
4 บจก.ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954111 
5 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02 5295240 
6 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7152846-7 
7 บจก.สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038 213451-5 
8 บจก.ฮทัชินสนั เทคโนโลยี โอเปอเรชัน่ส์ (ประเทศไทย) 50 ม.4 ต.อทุยั อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-334800 
9 บจก.ยามาเซน่ (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3288833 
10 บจก.กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) 222 ม.4 ต.ทา่ช้าง อ.บางกล ่า จ.สงขลา 074-268773-5 

หีบแบบหลอ่
แก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก 

8480 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองใช้มือ
(Hand Tool) 

เคร่ืองมือใช้งาน
ด้วยมือ 

8467 

1 บจก.โรเบิร์ต บ๊อช 287 ลิเบอร์ตี ้สแควร์ ชัน้ 11 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6393111 
2 บจก.เกรียงไทยวฒันา กรุ๊ป 491/13 สีลมพลาซา่ ชัน้ที่ 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-8117499 

3 บจก.แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์(ประเทศไทย) 
29 ชัน้1 ห้อง101 บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซ.เอกมยั ถ.สขุมุวิท 63 แขวงคลองตนั
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

02 7144482 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

4 บจก.วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป 380 ถ.พระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6294500-6 
5 บจก.เกรียงไทยวฒันา อินเตอร์เทรด 491/13 สีลมพลาซา่ ชัน้ที่ 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-8117499 
6 บจก.สามชยั เพาเวอร์ทลูส์ (สาขา 1) 4/171-176 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 02-8840977 
7 บจก.ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทลูส์ (ประเทศไทย) 84,88 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3794460-3 
8 บจก.ลี แมชชีนทลูส์ 58, 58/1 ถ.กรุงธนบรีุ แขวงบางล าภลูา่ง เขตคลองหสาน กรุงเทพมหานคร 02 4394646 
9 บจก.กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิง้ 1,3 ซ.ทา่ข้าม 10 ถ.ทา่ข้าม แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-2582728 
10 บจก.ทีเอชเค พาวเวอร์ทลูส์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 850/11 ถ.ก่ิงแก้ว-ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3266389-90 

เคร่ืองมือบดักรี 
เช่ือม เป่าแลน่ 

8468 

1 บจก.ซิเลซติกา (ประเทศไทย) 49/18 ม.5 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038493561-80 
2 บจก.วรชาต ิกรุ๊ป 110/61 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 02 5958518 
3 บจก.โคมตัส ุอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) 54 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจรเข้ใหญ๋ อ.ก่ิง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02 7401850 
4 บจก.โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) 172/2 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-830840-7 
5 บจก. นิตตัน้ (ประเทศไทย) 700/44 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 038-743486 
6 บจก.ฟิวเจอริส ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 500/119 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอร์ ม.3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 033-658900 

7 บจก. เบลตนั อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
101/110 ม.หมู ่20 ถ.ถนนพหลโยธิน ต.ต าบลคลองหนึ่ง อ.อ าเภอคลองหลวง จ.
ปทมุธานี 

02 5297400(341) 

8 บจก.สยาม โกลบอล กรุ๊ป 253/1038 ม.3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-7210700 
9 บจก.นิปปอน คตัติง้ แอนด์ เวลดิง้ อีควิปเม้นท์ 1/10 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330127-34 
10 หจก.วรชาติ กรุ๊ป 110/61 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 02-9220316 
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รายช่ือผู้สง่ออกเคร่ืองมือกล 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองมือกล
(Machine Tool) 

เคร่ืองมือกล ใช้
ล าแสงเลเซอร์ 

8456 

1 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02 5295240 
2 บจก.พศดุา ซพัพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 15/36 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ทา่อิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-1919696 

3 บมจ.สหมิตร เคร่ืองกล 
42,48 ซ.โชคชยัจงจ าเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

02-2951000 

4 บจก.ฟจูิครูะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
102/3 เขตอตุสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี 

02-5296222 

5 บจก.คราสส์เทค 1205 ซ.พระรามเก้า 55 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7321144 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 
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6 บจก.คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) 
2034/128-129 อิตลัไทยทาวเวอร์ชัน้30 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

02-3692777 

7 บจก.เอ็มโก้เวลด์ (ไทยแลนด์) 74/6 ม.4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 02-6438867-9 
8 บจก. เอ็นเอ็กซ์พี แมนแูฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 303 ม.3 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 0-2797-5000 
9 บจก.ไทรอมัพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์วิสเซส เอเชีย 700/160 ม.1 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 038-465070 
10 บจก.จีชาง พรีซิชัน่ อินดสัตรีส์ (ประเทศไทย) 39/223 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034-490446 

เคร่ืองมือกล 
แบบศนูย์ร่วม 

8457 

1 บจก.โอเคเค แมนแูฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 36/49 ม.7 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-8177027 
2 บจก.เอ็นช ู(ประเทศไทย) 19/25 ยนิูตเอ4 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02 5205229-30 
3 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02 5295240 
4 บจก.มอริ เซอิกิ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 40 ม.4 ซ.สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 2 ถ.โรจนะ ต.อทุยั อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 08-6777-2132 
5 บจก.ฮอร์คอส แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 84/2 ม.9 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-134303 
6 บจก.มากิโน (ประเทศไทย) 57/23 ม.4 แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9715507 
7 บจก.อเมริกนั แอ็คเซิล แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 500/52 ม.3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-927212 
8 บจก.ไทย โอเคเค แมชินเนอร่ี 36/49 ม.7 ซ.สขุสวสัดิ7์8 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-8177027-9 
9 บจก.เอฟเอ็นเอส (ประเทศไทย) 88/21 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 02-1825191 
10 บจก.ซมิูโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) 700/471 ม.7 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-469555 

เคร่ืองมือกล 
กลงึโลหะ 

8458 

1 บจก.ซิติเซ็น แมชชินเนอร์ร่ี เอเซีย 69 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สนบัทบึ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-721833-4 
2 บจก.สตาร์ไมโครนิคส์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 888 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-341370 
3 บจก.ไทยโลจิซทิคส์ เซอร์วิส 130-132 ชัน้ 8 สินธรทาวเวอร์ 2 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 2632111-2 
4 บจก.ซินคอม มิยาโนะ เอเชีย เซลล์ 1230 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   
5 บจก.ยามาเซน่ (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3288833 
6 บจก.อี แอนด์ เอช พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) 700/387 ม.6 ซ.นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-468110-9 

7 บจก.ชินวะ โคคิ(ไทยแลนด์) 
140/40 ยนิูตบี อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 19 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

02 231 6988 

8 บจก.อิโต้ พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) 43 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 080-6347205 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 
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9 บจก.โอคมุา เทคโน (ไทยแลนด์) 47/291 ไคตัก๊ ม.3 ถ.ป๊อปปลูา่ 3 ต.บ้านใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-9805547-8 
10 บจก.อเมริกนั แอ็คเซิล แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 500/52 ม.3 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-927212 

เคร่ืองมือกล 
เจาะ คว้าน 

เซาะ ท าเกลียว 
8459 

1 บจก.อซาด้า แมชชินเนอร่ี 
27 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

02 7394481 

2 บจก.นิเดค พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) 118 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035-271740 
3 บจก.ฮอนด้า เทรดดิง้ เอเชีย 152 อินโดสเุอช ชัน้3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 6514170 
4 บจก.โตโยด้าโกเซรับเบอร์ (ประเทศไทย) 402/1 ม.2 ซ.เจริญรัชดา ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 02-8101188 
5 บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนแูฟคเจอร่ิง 247 ลมุพินี2 ถ.สารสิน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 026519027-36 
6 บจก.อิฮาร่า แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 700/384 ม.6 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038-743553-5 
7 บจก.ซินซ วิน ไทย 69/2 ม.4 ต.แมน่ า้คู้  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-619656 
8 บจก.แอร์โรเฟลกซ์ 770 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-3836599 
9 บจก.สยามฟิตติง้ส์ 100/1 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 02-4290290 
10 บจก.ซ ีเอ็น เค แมนแูฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 300/27 ม.1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955537-8 

เคร่ืองมือกล 
เจียรไน ลบั ขดั 

8460 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

8461 
1       
2       
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

เคร่ืองมือกล ไส 
เลื่อย ตดั กดั

เฟือง 

3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองมือกล ตี 
ทบุ อดั ดดั 

8462 

1 บจก.เด็นโซ ่(ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 02-7584646 
2 บจก.คาร์นส์ อินเตอร์เนชัน่แนล คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) 102/32 ถ.ริมน า้ ต.ทา่ประดู ่อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 081-5783999 

3 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3158600 

4 
บจก.แคนาดอล ไพพ์ (ศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่เม่ือวนัที่ 
14 ก.พ. 2555 ให้ฟืน้ฟกิูจการ) 

7/230 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650263 

5 บจก.ซมัซงุ อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) 93 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-562000 
6 บจก.โกลบอล แคน 121 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ   
7 บจก.เค พี ไอ คสัตอมส์ คอนเซาท์ แอนด์ เซอร์วิส 21/53 ม.8 ถ.คู้ -คลองสิบ แขวงคู้ ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 02-9172438 

8 บจก.เอส.เค.อาร์.อินเตอร์เนชัน่แนล 
329 ซ.สขุมุวิท 63 (เอกมยั 19) ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

02-3929383-5 

9 บจก.เอส วาย เทค (ไทยแลนด์) 223/5 ม.3 ต.บ้านบงึ อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ   
10 บจก.ไทยอินเตอร์เนชัน่แนลไดเมคกิง้ 331 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูม.4 ถ.สขุมุวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 02-3240511-3 

เคร่ืองมือกล 
แปรรูปโลหะ 

8463 

1 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
2 บจก.ไอ.เอ็ม.วี.รีโวลชูัน่ 37/14 ม.6 ซ.เทพกาญจนา ถ.เศรษฐกิจ ต.บางน า้จืด อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 034-877482 
3 บจก.ฮานมั อิเลคทริคซิตี ้(ไทยแลนด์) 7/141 ม.4 ถ.นิคมฯอมตะซิตี ้ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-956373-6 
4 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

5 บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 1/1 ม.7 ถ.บางควูดั ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 02-9765290 
6 บจก.ยโูร-ไทย ซิเนอจี 61 ซ.ลาดปลาเค้า 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02 57053635 
7 บจก.สแตนดาร์ด ยนิูตส์ ซพัพลาย (ไทยแลนด์) 299 ม.10 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพนู 053-569999 
8 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อทุยั อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-227355 

9 บจก.เฉียว เป่า เมททลั 
859 ม.4 ซ.นิคมอตุสาหกรรมบางป ูซอย 11 ถ.สขุมุวิท ต.แพรกษา อ.เมือง
สมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 

02-7093188 

10 บจก.หยางชิง เอ็นเตอร์ไพรส์ 18/1-4 ม.11 ซ.ไกรศกัดาวฒัน์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 027507139-41 

เคร่ืองมือกล 
แปรรูปหิน เซรา
มิก คอนกรีต 

8464 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองมือกล 
แปรรูปไม้ ยาง 
พลาสติก 

8465 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

9       
10       

สว่นประกอบ
เคร่ืองมือกล  

8466 

1 บจก.ดานีลี ่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 
2 บจก.โอกาโมโต้ (ไทย) 174 ม.2 ถ.พหลโยธิน (กม.70) ต.ชะแมบ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 035 721660 
3 บจก.เอ็ม เอ็ม ซี ทลูส์ (ประเทศไทย) 508/1 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035 258024-6 
4 บจก.ไทย โอเคเค แมชินเนอร่ี 36/49 ม.7 ซ.สขุสวสัดิ7์8 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 02-8177027-9 
5 บจก.เด สเต โค (เอเชีย) 90/2 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3260812-6 

6 
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง 

99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 02 3158600 

7 บจก.เอ็นที ทลู (ไทยแลนด์) 222 ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 035 314180 
8 บจก.อินดสัเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8 
9 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-277000 
10 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กนัตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูดั ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 02-4436969 

หีบแบบหลอ่
แก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก 

8480 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

เคร่ืองใช้มือ
(Hand Tool) 

เคร่ืองมือใช้งาน
ด้วยมือ 

8467 
1 บจก.มาคิตะ แมนแูฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 219/1 ม.6 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 088-5783511 
2 บจก.เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 
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กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินค้า HS 4 ล าดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

3 บจก.ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส 52 ธนิยะพลาซา่ ชัน้ 26 ถ.สีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2363853-4 
4 บจก.มารูยามา่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 038-347117-21 
5 บจก.สิงห์โปร 3/11-12 ม.2 ถ.บ้านคา่ย-บ้านบงึ ต.หนองบวั อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง 038-961946 
6 บจก.มิตซโูบชิ โบเอกิ (ประเทศไทย) 92/38 สาทรธานี2 ชัน้15 ห้องบี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6366066 

7 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 
19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซา่ อาคาร3ชัน้5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

02-2455555 

8 บจก.มิตซยูามา่ (ประเทศไทย) 34 ซ.แฉล้มนิมิตร 5 แยก 5 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-4517816 
9 บจก.เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 203,205 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ   
10 บมจ.ช.การชา่ง 587 ถ.สทุธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2770460 

เคร่ืองมือบดักรี 
เช่ือม เป่าแลน่ 

8468 

1 บจก.คาบิเทค ไทย 23/3 ม.9 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-584408-14 
2 บจก.นิปปอน คตัติง้ แอนด์ เวลดิง้ อีควิปเม้นท์ 1/10 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330127-34 
3 บจก.โกลด์ เพรส อินดสัตรี 24 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 02-3258200 
4 บจก.ไทยเวอลด์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต 2532 ซ.นอกเขต ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2940178 
5 บจก.วาสเซอร์แคร์ 75 ซ.อินทามระ 21 แยก 1 ถ.สทุธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02 6163885 
6 บจก.เรียวโก ซางเกียว (ประเทศไทย) 183 รีเจ้นท์ เฮ้าส์ ถ.ราชด าริห์ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02-2555078-80 
7 บจก.ไทย ทีจี เอ็นเตอร์ไพร์ส 25/18 ม.4 ต.ทบัมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 08-9831-3099 

8 ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บโูร 
3300/41-44 อาคารเค ตกึช้าง ชัน้ที่ 28 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

  

9 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02-5249600 
10 บจก.ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) 1/64 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา 035-330801-4 
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บทคดัย่อ การสร้างลวดลายด้วยล าแสงเลเซอร์ถือเป็นกระบวนการผสมผสานเทคนิคแบบใหมท่ี่ถกูน ามาใช้ในการกดั
ตกแต่งพืน้ผิวโค้งมนของวัสดุแบบ 3 มิติ ซึ่งท าให้มีความยื่นหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการออกแบบ
ลวดลายเพื่อตกแตง่พืน้ผิวโค้งมนแบบ 3 มิติในแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติกมากขึน้ จึงสง่ผลท าให้เกิดการปรับปรุง
ผิวของชิน้งานผลิตภณัฑ์พลาสติกจากการฉีดขึน้รูปด้วยแม่พิมพ์ให้มีคณุภาพดีขึน้จนสามารถขึน้รูปเป็น
ชิน้งานพลาสติกส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางได้ ในงานวิจัยฉบบันีไ้ด้น าวิธีการแบบใหม่ในการสร้าง
ลวดลายบนพืน้ผิวโค้งมนด้วยเลเซอร์แบบ 3 มิติโดยน าระบบเคร่ืองสแกนนิ่งวดัไฟฟ้าแบบ 3 แกน (3-axis 
galvanometer scanning unit) มาใช้เป็นระบบหลกัในการป้องกนัการเกิดความบิดเบีย้วที่มากเกินไปใน
การกดัแต่งท าลวดลาย ซึ่งมกัจะเกิดขึน้ในกระบวนการท าลวดลายบนพืน้ผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยวิธี
แบบเดิมวิธีการแบบใหม่ได้น าเทคโนโลยีการสร้างแบบลวดลายด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาพฒันาและ
น าเสนอโดยการพฒันาล าดบัขัน้ตอนการสร้างแบบลวดลายนีค้รอบคลมุไปถึงการวดั การควบคุมและ
ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขของมุมทัง้ 3 แนวแกน เคร่ืองหมายหรือจุดที่ก าหนด และความบิดเบีย้วของพื น้ผิว
ผิวหน้าสมัผสัของการสร้างแบบลวดลายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึน้จากการใช้ระบบการล าดบั
ขัน้ตอนวิธีการจากลวดลายแบบ 2 มิติมาแปลงเป็นแบบจ าลองลวดลายแบบ 3 มิติโดยมีการควบคมุอตัรา
การเกิดความบิดเบีย้วจากการสร้างแบบลวดลายบนพืน้ผิวที่มีความโค้ง โดยผลจากกรณีศึกษาซึง่ท าการ
สร้างลวดลายด้วยล าแสงเลเซอร์บนแม่พิมพ์พลาสติกของชิน้งานกรอบส่วนบนของเมาส์คอมพิวเตอร์ที่
พืน้ผิวมีความโค้งมนสงูแสดงให้เห็นวา่วิธีการแบบใหมน่ีท้ าให้ได้การสร้างลวดลายด้วยเลเซอร์บนแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกที่มีมาตรฐาน 
 

Abstract Laser texturing is a relatively new multi-process technique that has been used for machining 3D 
curved surfaces; it is more flexible and efficient to create decorative texture on 3D curved 
surfaces of injection molds so as to improve the surface quality and achieve cosmetic surface of 
molded plastic parts. In this paper, a novel method of laser texturing 3D curved surface based 
on 3-axis galvanometer scanning unit has been presented to prevent the texturing of injection 
mold surface from much distortion which is often caused by traditional texturing processes. The 
novel method has been based on the computer texture mapping technology which has been 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

developed and presented. The developed texture mapping algorithm includes surface 
triangulation, notations, distortion measurement, control, and numerical method. An interface of 
computer texture mapping has been built to implement the algorithm of texture mapping 
approach to controlled distortion rate of 3D texture math model from 2D original texture applied 
to curvature surface. Through a case study of laser texturing of a high curvature surface of 
injection mold of a mice top case, it shows that the novel method of laser texturing meets the 
quality standard of laser texturing of injection mold. 
 

ที่มา http://ade.sagepub.com/content/6/681563.full.pdf  
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บทคดัย่อ งานวิจยัฉบบันีน้ าเสนอรูปร่างภาคตดัขวางแบบใหมข่องระบบเส้นทางการไหลของพลาสติกหลอมเหลวใน

แม่พิมพ์ในงานฉีดขึน้รูปพลาสติก การออกแบบรูปทรงโครงสร้างใหม่มีวตัถุประสงค์เพื่อลดการเกิดเศษ
พลาสติกและระยะเวลาในหนึ่งรอบของการฉีดขึน้รูป และยงัท าให้ระบบเส้นทางการไหลของพลาสติ ก
หลอมเหลวในแม่พิมพ์สามารถแยกออกจากตวัแม่พิมพ์ได้โดยง่าย ข้อบกพร่องจากการฉีดชิน้งานไม่เต็ม
แบบ (Short Shot Defect) ในชิน้งานพลาสติกระหว่างกระบวนการฉีดขึน้รูปถูกน ามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SolidWorks Plastic เพื่อให้ได้รูปทรงโครงสร้างที่เหมาะสมอยา่งสมบรูณ์ ระบบเส้นทางการไหล
ของพลาสติกหลอมเหลวในแม่พิมพ์ที่มีภาคตดัขวางเป็นรูปวงรีเป็นรูปทรงที่เหมาะสมกับสดัส่วนต่างๆ 
ส าหรับชิน้งานแผ่นรูปวงกลมสองชิน้ที่มีความหนา 1 มิลลิเมตร ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) ถูก
น ามาใช้ในโปรแกรม SolidWorks Plastic เพื่อจ าลองชิน้งานที่ได้จากการฉีดขึน้รูป เวลาที่ใช้ในการฉีด 
อุณหภูมิในการหลอม อุณหภูมิแม่พิมพ์ ระยะเวลาการให้แรงดันคงค้างและระยะเวลาการเย็นตัวของ
ชิน้งานถกูเลือกเพื่อป้อนเป็นข้อมลูให้กบัเคร่ืองฉีดพลาสติก ผลการศึกษาในงานนีท้ าให้เกิดการออกแบบ
รูปทรงโครงสร้างใหม่ของระบบเส้นทางการไหลของพลาสติกหลอมเหลวในแม่พิมพ์แบบเย็น เพื่อลดการ
เกิดเศษพลาสติกและระยะเวลารอบของการฉีดขึน้รูป อีกทัง้ยงัท าให้ระบบเส้นทางการไหลของพลาสติก
หลอมเหลวในแม่พิมพ์สามารถแยกออกจากตวัแม่พิมพ์ได้โดยง่ายอีกด้วย ผลลพัธ์ที่ได้จากการศึกษาใน
งานวิจยันี ้พบว่า ไม่มีข้อบกพร่องจากการฉีดชิน้งานไม่เต็มแบบเกิดขึน้จากโครงสร้างรูปทรงที่ออกแบบ
ใหม ่และยงัแสดงให้เห็นการลดลงของการเกิดเศษพลาสติกและระยะเวลารอบการฉีดขึน้รูปอยา่งมีนยัยะ
ส าคญั โดยเมื่อเทียบกบัรูปร่างภาคตดัขวางแบบวงกลมแล้ว พบวา่ แบบวงรีสามารถลดการเกิดเศษได้มาก
ถึง 25% และลดระยะเวลารอบการฉีดขึน้รูปได้ 2.5% และจากการที่ระบบเส้นทางการไหลของพลาสติก

http://ade.sagepub.com/content/6/681563.full.pdf
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หลอมเหลวในแม่พิมพ์มีการสมัผสักับผนงัแม่พิมพ์น้อยลงท าให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกระบบ
เส้นทางการไหลของพลาสติกหลอมเหลวจากสว่นท่ีเป็นชิน้งานได้ง่ายขึน้ 

Abstract This paper presents a new cross sectional shape of runner system in the injection molding. The 
aim of the new geometry is to reduce the scrap and cycle time and also the easier ejection of 
runner system from mold tools. Short shot defect in the plastic part during the injection molding 
process is analyzed by SolidWorks Plastic to validate the new proposed geometry. Runner 
system with elliptical cross section is proposed with different ratio for two circular flat plates with 
thickness of 1mm. Finite Element Method (FEM) is employed in SolidWorks Plastic for simulation 
of injected part. Filling time, melt temperature, mold temperature, pressure holding time, and pure 
cooling time are chosen as input for the injection machine. The contribution of this study is the 
design of new geometry of cold runner system for reduction in scrap and cycle time and also 
easier ejection of runner system in injection molding. This study outcomes show no short shot 
defect with the new geometry. Also, it was shown the significant reduction in scarp and cooling 
time. 25% and 2.5% reduction in scrap and cooling time were achieved compared to round cross 
section, respectively. Reduction in contact surface of runner system with mold walls improved 
the easier ejection of runner system out of the cavity as well. 

ที่มา http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915000438 
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บทคดัย่อ เคร่ืองจกัรขดุ เจาะ ถือเป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัในกลุม่งานเคร่ืองจกัรเคลือ่นย้ายงานดินส าหรับงานประเภท
การขดุ เจาะพืน้ผิวดิน ซึ่งในระหว่างการท างานขดุ เจาะ บริเวณฟันเจาะของบุ้งก๋ีตกัดินมกัได้รับแรงต้าน
หรือภาระงานที่ไม่สามารถระบขุนาดได้จากพืน้ผิวที่บริเวณการท างาน ขนาดแรงกระท าหรือภาระงานที่
มากเกินไปนีส้ง่ผลเสียตอ่ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรและอาจท าให้เคร่ืองจกัรได้รับความเสยีหายระหวา่งปฏิบตัิงาน 
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ปัญหาเหล่านีถื้อเป็นเร่ืองท้าทายส าหรับวิศวกรออกแบบเป็นอย่างมากที่จะต้องออกแบบชิน้ส่วนของ
เคร่ืองจกัรขดุ เจาะให้มีความแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึน้เพื่อให้เคร่ืองจกัรสามารถปฏิบตัิภายใต้สภาวะ
การท างานที่ไม่สามารถคาดเดาภาระแรงกระท าและสภาวะการท างานที่เลวร้ายได้  ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้ออกแบบชิน้ส่วนจะต้องออกแบบชิน้ส่วนให้ดียิ่งขึน้ ไม่เพียงแค่มีความเช่ือมัน่สงูที่สดุแต่ยงัต้องมี
น า้หนกัและราคาน้อยที่สุดโดยที่ยงัคงการออกแบบเพื่อความปลอดภยัในทุกๆ สภาวะการท างาน การ
วิเคราะห์ด้วยไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Analysis: FEA) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ค านวณความแข็งแรงของโครงสร้างภายใต้การท างานที่ทราบค่าตัวแปรภาระงานและเง่ือนไขภายใต้
ขอบเขตงานท่ีก าหนด ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลเิมนต์สามารถประยกุต์ใช้เพื่อการหาคา่น า้หนกัของโครงสร้างที่
เหมาะสม ในงานวิจยันีใ้ช้ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลเิมนต์ในการหาคา่น า้หนกัโครงสร้างที่เหมาะสมของอปุกรณ์
ในส่วนขุด เจาะของรถแบ๊คโฮโดยใช้ขัน้ตอนการลองผิดลองถูก (Trial and Error) ผลการเปรียบเทียบ
รูปแบบโครงสร้างส าหรับน า้หนกัที่เหมาะสมกับการท า  Trial and Error ให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน การ
วิเคราะห์รูปแบบจ าลองที่เหมาะสมด้วยไฟไนต์อิลิเมนต์ถูกน ามาใช้ และมีการตรวจสอบผลดงักลา่วด้วย
ทฤษฎีพืน้ฐาน               

  
Abstract Excavators are heavy duty earthmoving machines and normally used for excavation task. During 

the excavation operation unknown resistive forces offered by the terrain to the bucket teeth. 
Excessive amount of these forces adversely affected on the machine parts and may be failed 
during excavation operation. Design engineers have great challenge to provide the better robust 
design of excavator parts which can work against unpredicted forces and under worst working 
condition. Thus, it is very much necessary for the designers to provide not only a better design 
of parts having maximum reliability but also of minimum weight and cost, keeping design safe 
under all loading conditions. Finite Element Analysis (FEA) is the most powerful technique for 
strength calculations of the structures working under known load and boundary conditions. FEA 
approach can be applied for the structural weight optimization. This paper focuses on structural 
weight optimization of backhoe excavator attachment using FEA approach by trial and error 
method. Shape optimization also performed for weight optimization and results are compared 
with trial and error method which shows identical results. The FEA of the optimized model also 
performed and their results are verified by applying classical theory. 

  
ที่มา http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2013/no5/043-056.pdf 
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บทคดัย่อ งานวิจยัฉบบันีเ้สนอระบบอตัราควบคมุการปรับแรงในงานกดัผิวด้วยแบบจ าลองการท านายความหยาบ
ผิวที่ถูกพฒันาขึน้ใหม่ โดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ในการตัด สภาวะการตดัและ
ความหยาบผิวปรากฏของพืน้ผิวที่ผ่านการกระบวนการกัดในการก าหนดด้วยแบบจ าลอง  Adaptive 
neuro-fuzzy inference (ANFIS) แบบจ าลอง ANFIS ท านายผลของตวัแปรที่ใช้ในกระบวนการและแรง
ตดัสงูสดุบนพืน้ผิวในระหว่างกระบวนการกดัผิว โดยในแบบจ าลองนีใ้ช้กระบวนการกัดผิวของแม่พิมพ์
แบบ die ที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งด้วยคาร์ไบด์ในการศึกษา การพฒันาแบบจ าลองนีใ้ช้การควบคมุผล
ของความหยาบผิวปรากฏ และในกรณีที่ค่าตวัแปรสูงเกินไปจะสง่สญัญาณเตือนให้กับผู้ควบคุมหรือท า
การหยดุกระบวนการกดัของเคร่ืองเพื่อให้ท าการเปลีย่นเคร่ืองมือ               

  
Abstract The aim of this paper is to present an adaptive force regulation system in end milling with the 

newly developed surface roughness prediction model. The relations between measured cutting 
force, cutting conditions and actual surface roughness of machined surface were determined via 
adaptive neuro-fuzzy inference modeling (ANFIS). The trained ANFIS model predicts the effect 
of machining parameters and maximal cutting force on surface roughness during machining. End 
milling machining process of hardened die steel with carbide end mill was used for modeling. 
The developed model monitors the actual surface roughness and in case of excessive value 
provides warnings to the operator or stops the machining process for tool change. 

  
ที่มา http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2015/no3/085-088.pdf 
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โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ข้อมลูที่ต้องการ: ข้อมลูการค้า สถานภาพและฐานข้อมลูผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรการเกษตร กลุม่แทรกเตอร์ 

ข้อมลูที่สนบัสนนุ 
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การน าเข้าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร       

  
การส่งออกเคร่ืองจักรกลการเกษตร

 
 

 

การน าเข้าแทรกเตอร์และส่วนประกอบ 

  
 

 

เครือ่งจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)   33,436,856,258   34,140,640,777   34,089,087,957 

    -เครือ่งเตรยีมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ         908,106,894     1,039,318,850         930,353,364 

   - แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ     9,863,413,242     9,707,879,563     7,728,217,564 

    -รถพ่วงและรถกึง่รถพ่วง         146,161,082         128,243,440           63,635,864 

    -เครือ่งบ ารงุรักษา และสว่นประกอบ   18,854,573,059   19,331,951,041   21,641,447,542 

    -เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ     1,871,199,872     1,972,059,038     1,546,196,860 

    -เครือ่งคดัแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ     1,274,437,904     1,478,934,833     1,650,665,141 

    -เครือ่งคดัแยกขนาด         115,441,494         146,580,990         129,403,312 

    -เครือ่งท าใหแ้หง้         403,522,711         335,673,022         399,168,310 

เครือ่งจักรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)     1,422,784,747     1,422,011,073     1,585,235,371 

    -เครือ่งรดีนม           11,779,230           11,662,938           13,575,584 

    -เครือ่งเลีย้งสตัวปี์ก/เพาะช า และสว่นประกอบ     1,411,005,517     1,410,348,135     1,571,659,787 

มลูคา่รวม   34,859,641,005   35,562,651,850   35,674,323,328 

ผลติภณัฑ ์(บาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

เครือ่งจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)   18,237,300,010   20,078,001,740   25,167,034,633 

    -เครือ่งเตรยีมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ         957,185,667         996,898,730     1,180,821,833 

   - แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ     7,136,208,793     8,971,447,182   11,146,716,153 

    -รถพ่วงและรถกึง่รถพ่วง           11,764,747             5,490,765           10,481,297 

    -เครือ่งบ ารงุรักษา และสว่นประกอบ     6,549,463,815     6,163,893,675     7,781,093,170 

    -เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ     1,975,765,051     2,518,890,366     3,500,493,281 

    -เครือ่งคดัแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ     1,566,301,575     1,367,914,907     1,505,397,917 

    -เครือ่งคดัแยกขนาด             5,780,072           11,903,566             3,452,378 

    -เครือ่งท าใหแ้หง้           34,830,290           41,562,549           38,578,604 

เครือ่งจักรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)         212,873,633         235,824,181         202,423,334 

    -เครือ่งรดีนม                 157,943             1,284,800             1,001,792 

    -เครือ่งเลีย้งสตัวปี์ก/เพาะช า และสว่นประกอบ         212,715,690         234,539,381         201,421,542 

มลูคา่รวม   18,450,173,643   20,313,825,921   25,369,457,967 

ผลติภณัฑ ์(บาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แทรกเตอรแ์ละสว่นประกอบ     9,863,413,242     9,707,879,563     7,728,217,564 

   -แทรกเตอร์ชนดิคนเดนิตาม             6,966,407           34,106,707             6,625,609 

   -แทรกเตอร์อืน่ๆ     6,199,910,408     5,688,439,410     4,810,501,857 

   -สว่นประกอบรถแทรกเตอร์     3,656,536,427     3,985,333,446     2,911,090,098 

ปี 2557ผลติภณัฑ ์(บาท) ปี 2555 ปี 2556
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ประเทศน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นอนัดบัหนึง่ซึง่มีสว่นแบง่ตลาดถึง 66%ตามมาด้วย

อินเดีย และเม็กซิโก 

การน าเข้าสว่นประกอบรถแทรกเตอร์ 

 

 

การส่งออกแทรกเตอร์และส่วนประกอบ 

  

  
ประเทศไทยสง่ออกไปยงัประเทศกมัพชูาเป็นอนัดบัหนึง่ รองลงมาเป็นลาว และ

สหรัฐอเมริกา 

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

    JAPAN        5,142,556,770 66.54

    INDIA           407,348,018 5.27

    MEXICO           396,841,921 5.13

    KOREA, REPUBLIC OF           350,031,063 4.53

    CHINA           342,333,998 4.43

    UNITED KINGDOM           306,886,628 3.97

    SWEDEN           245,372,334 3.18

    GERMANY           128,104,665 1.66

    INDONESIA           122,258,321 1.58

    UNITED STATES             65,358,976 0.85

แทรกเตอรแ์ละสว่นประกอบ     7,136,208,793     8,971,447,182   11,146,716,153 

   -แทรกเตอร์ชนดิคนเดนิตาม     1,304,623,127     2,459,080,649     3,953,244,298 

   -แทรกเตอร์อืน่ๆ     3,746,582,182     3,999,172,315     3,729,282,220 

   -สว่นประกอบรถแทรกเตอร์     2,085,003,484     2,513,194,218     3,464,189,635 

ปี 2557ผลติภณัฑ ์(บาท) ปี 2555 ปี 2556
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การสง่ออกสว่นประกอบรถแทรกเตอร์ 

 
  

ประเทศ มูลคา่(ลา้นบาท) Share(%)

    CAMBODIA        4,384,021,785 39.33

    LAO REPUBLIC        1,719,080,224 15.42

    UNITED STATES           969,489,894 8.7

    MYANMAR           811,991,279 7.28

    INDIA           663,573,807 5.95

    AUSTRALIA           481,011,853 4.32

    JAPAN           352,581,765 3.16

    BRAZIL           265,728,905 2.38

    PHILIPPINES           204,652,231 1.84

    NETHERLANDS           185,112,806 1.66
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ข้อมลูที่ต้องการ: ฐานข้อมลูผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และฐานข้อมลูผู้ประกอบการตามผลติภณัฑ์ที่ส าคญัของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ข้อมลูที่สนบัสนนุ 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 


	11 ปกภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 01
	00 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้นำเข้าส่งออก

