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ตารางที่ A1 โรงงานท่ีสํารวจ 

ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท เมืองไทยฟู้ด โปรดักส์ 
จํากัด 

นนทบุรี อุตสาหกรรมอาหาร 75/4 ซ.วัดพระเงิน ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี 
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

บริษัท โกลเด้น เกรน เอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากัด 

นนทบุรี ปรับปรุงคุณภาพข้าว 60 ม.4 ซ.กันตนา-วัดต้นเชือก ต.บางม่วง 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด นนทบุรี คัดคุณภาพเมล็ดพันธ์ุพืช 
บรรจุภาชนะปิดผนึก 

50/1 หมู่ 2 ถ.ไทรน้อย-บางบัวทอง ต.ไทร
น้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

บริษัท นนทบุรีโปรดักส์ ฟู้ด 
จํากัด 

นนทบุรี ผลิตน้ําผลไม้25% 29/6 ถ.ทางหลวงสาย 345 ต.ลําโพ อ.บาง
บัวทอง จ.นนทบุรี 

บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย นนทบุรี ผลิตและจําหน่ายสลัดครีม 99 ม.8 ซ.สุเหร่าแดง 
ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

บริษัท ทีดี อินเตอร์ซัพพลายส์ 
จํากัด 

นนทบุรี ผู้ส่งออกสินค้าอาหาร / แบบ
มีโกดังสินค้า 

195 ม.11 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัว
ทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตต้ิง 
จํากัด 

นนทบุรี ผลิตอาหารเพื่อบริโภค 48/90-92 ม.2 
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

บริษัท ซันชายเจริญอินเตอร์ฟู๊ด 
จํากัด 

นนทบุรี โรงงานผลิตน้ําผลไม้ 9/9 ม.11, ถ.บางไผ-่หนองเพรางาย, ต.บาง
แม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เนยหอมเบ
เกอร่ี 

นครปฐม ทําขนมปัง 220/5 หมู่ท่ี 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 

บริษัท กู๊ดไทร์ รีเทรดด้ิง จํากัด นครปฐม ทําหน้ายางหล่อดอก 57 หมู่ 5 ต.ลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม 

บริษัท พี.เจ.บี. เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จํากัด 

นครปฐม ผลิต จําหน่ายครัซท์รถยนต์ 28/4 หมู่ 7 ถ.ไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

บริษัท ไซเก้นไฮมาค จํากัด นครปฐม ทําผลิตภัณฑ์จากยาง 23/196 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.
สามพราน นครปฐม 

บริษัท ชาร์จ แอนด์ เวลด์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

นครปฐม ประกอบ+ผลิตตู้ชาร์จแบตฯ 5/14 หมู่ 2 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.
บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จํากัด นครปฐม ทําโกโก้ช็อคโกแลตและขนม
ปังจากน้ําตาล 

88/8 หมู่ 2 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม 
จ.นครปฐม 

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด 
จํากัด 

นครปฐม ผลิตแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าว
เหนียว ผลิตภัณฑ์ผสมอ่ืน ๆ 

12 ซ.วัดเทียนดัด 
ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์ แอนด์
คอมเมิซ อินเตอร์เนชันแนล 
จํากัด 

นครปฐม เคร่ืองด่ืมชา กาแฟ น้ํา
มะพร้าว 

99 หมู่ 1 ต.ทัพหลวง อ.มืองนครปฐม จ.
นครปฐม 

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ 
จํากัด (มหาชน) 

นครปฐม ทําวุ้นเส้น แป้งสลิ่ม ก๋วยเตี๋ยว 
เซ่ียงไฮ้ 

2 หมู่ 1 ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน 
จังหวัด นครปฐม 
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ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท ซันยางอุตสาหกรรม
อาหาร จํากัด 

นครปฐม ผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูป 13/8 ม.4 ซ.วัดท่าข้าม 
ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

บริษัท เส้นหม่ีเหรียญทอง 
จํากัด 

นครปฐม ผลิต ขนมจีนอบแห้ง เส้นหม่ี, 
เส้นหม่ีข้าวกล้อง แป้งข้าวเจ้า 

42/1 ม.1 ซ.วัดอ้อมใหญ่ 
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

บริษัท โรงเส้นหม่ีชอเฮง จํากัด นครปฐม ทําวุ้นเส้น 19 ม.1 
ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

บริษัท โลหะการวิศวกรรม 
จํากัด 

นครปฐม หลอมหล่อทองเหลือง และ
กลึงโลหะ 

32/2 ม.5 
 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

บริษัท ประมวลผล จํากัด นครปฐม ผลิตเคร่ืองด่ืม 56 ม.2 
 ถ.สุขาภิบาล ต.นครชัยศรี 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

บริษัท วี ที เทพอํานวยสเกล 
จํากัด 

นครปฐม ผลิตเคร่ืองชั่ง 67/1 ม.6 
 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู 
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

บริษัท เซอร์คัทส์ เบฟเวอร์
เรจท์ จํากัด 

ปทุมธานี แบ่งบรรจุและOEMเบเกอร์ร่ี 30/13 หมู่ท่ี 4 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี 

บริษัท ชวนพัฒน์ จํากัด ปทุมธานี ผลิตอาหาร ขนม ลูกอม 
ลูกกวาด เยลล่ี 

25/2 ม. 4 
ถ.เลียบคลองรังสิต ต.หลักหก 
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จํากัด ปทุมธานี ผลิตและจําหน่ายอาหาร
สําเร็จรูปทุกชนิด ทุกประเภท 

26/19 ม.11 
ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

บริษัท ซีพีแรม จาํกัด ปทุมธานี อุตสาหกรรมอาหาร พร้อม
รับประทาน 

177 ม.4 
 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง 
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

บริษัท น้ํามันพืชปทุม จํากัด ปทุมธานี อาหาร 29/3 ม.6  
ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

บริษัท แป๊ะแชสงขลา จํากัด สงขลา ผลิตอาหารสัตว์ 111 ม.9 ซ.ทวีไทย 
ถ.กาญจนวนิช ต.น้ําน้อย 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จํากัด สงขลา ผลิตกาวเรซิน 417/115 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ. 
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิตติชัย
อุตสาหกรรมหาดใหญ่ 

สงขลา กลึง -เชื่อมโลหะแผ่น 
รับเหมาช่วง 

139 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตําบลท่าข้าม 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพารา
วู้ด จํากัด 

สงขลา ผลิตไม้ยางพาราอบแห้ง แปร
รูปส่งออก 

508 ม.4 
ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด 

สงขลา ผลิตถุงมือ 1197 ม.3 
ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท วิสุทธ์ิหินอ่อน แอนด์ จี.
อาร์.ซี จํากัด 

สงขลา ประกอบกิจการคอนกรีต
เสริมใยแก้ว 

391 ม.31 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท น้ําแข็งประมงไทย
สงขลา จํากัด 

สงขลา ผลิตน้ําแข็งซอง 420 ม.2 
 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขล 

บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ 
จํากัด 

สงขลา ปลาป่น ผลิตอาหารสัตว์ 51 ม.9 ซ.ทวีไทย 
ถ.กาญจนวนิช (หาดใหญ่-สงขลา) ต.น้ํา
น้อย 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท ไทรงาม พริซิชั่น แอนด์ 
เซอร์วิส จํากัด 

สงขลา โรงกลึง โรงเชื่อม 240/4 ม.2 
ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.พะวง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

บริษัท หาดใหญ่อ๊อกซิเย่น 
จํากัด 

สงขลา ผลิตก๊าซท่ีใช้ในงาน
อุตสาหกรรม 

366 ม.4  
ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง 
(ประเทศไทย) จํากัด 

สงขลา อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 1/1 ม.2 
ถ.กาญจนวนิช ต.ทุ่งใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรม
การผลิต จํากัด 

สงขลา ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาทูน่า
แช่แข็ง 

84/22 ม.7  ถ.สายเอเซีย ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ 
จํากัด 

สงขลา ยางแผ่นรมควัน 207/1 
 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา 
อ.สะเดา จ.สงขลา 

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ 
จํากัด 

สงขลา ห้องเย็น 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.
สงขลา 

บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแป
ซิฟิค จํากัด 

สงขลา ผลิตปลาป่น 50 ม.7 
 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ํา 
จํากัด 

สงขลา แปรรูปอาหารทะเล 27/4 ม.7 
 ถ.เก้าเส็ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหโชคเจริญ
การช่าง 

สงขลา โรงงานผลิตประตูเหล็กม้วน 33/4 ม.4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ 
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท เอ.บิล.อาร์ท.อินดัสเตรี
ยล จํากัด 

สงขลา ผลิตและจําหน่ายปะเก็นและ
ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ 

1327/1 ม.3  ถ.สายหาดใหญ่-สนามบิน ต.
ควนลัง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท ไทยชวนรับเบอร์ จํากัด สงขลา ผลิตภัณฑ์ยาง 128 ม.5 
 ถ.สายนาทวี ต.พังลา 
 อ.สะเดา จ.สงขลา 
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ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

สงขลา โรงงานน้ํายางข้น 188 ม.5  
ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา 
อ.สะเดา จ.สงขลา 

บริษัท ศุภสารกลการ จํากัด สงขลา กลึง/ซ่อม 111  
ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

บริษัท โอลีน จํากัด สมุทรสาคร อุตสาหกรรมเกษตร 64 ม. 6 ถ.พระราม2 (ธนบุรี-ปากท่อ กม.) 
ต.บางงโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

บริษัท แวนน์ คอสเมติกส์ 
แอนด์ แลบอราทอรี จํากัด 

สมุทรสาคร ผู้ผลิตเคร่ืองสําอางค ์ 40 ซ.สินสาคร ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนร
สิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

บริษัท เทพบุตร จํากัด สาขา
พระราม2 

สมุทรสาคร ขายรถยกและเครื่องกลึง 44/4 ถนนพระราม 2 อ.เมืองสุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร 

บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่น
ทอ จํากัด 

สมุทรสาคร ปั่นด้าย 68/1 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อม
น้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด 
สมุทรสาคร 

บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จํากัด สมุทรสาคร อุตสาหกรรมยานยนต์อ่ืน ๆ 16/2 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ําจืด อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร 

บริษัท เอ็นซี เลเซอร์คัท จํากัด สมุทรสาคร ทอเชื่อกถัก กลัดงาน ฉีด
พลาสติก 

1 หมู่ 7 ต.บ้านแพร้ว อ.บ้านแพร้ว จ.
สมุทรสาคร 

บริษัท กรีน โกรเวอร์ จํากัด สมุทรสาคร ส่งเสริมเกษตรกรทําปลูกพืช
เพ่ือการส่งออกโดยการ
ควบคุมสารพิษตกค้าง 

69/1 หมู่ท่ี 2 ตําบลหลักสาม อําเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

บริษัท ซี-เท็ค ฟุตแวร์(ไทย
แลนด์) จํากัด 

สมุทรสาคร ผลิตรองเท้า 365 หมู่ 13 ตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด 

กรุงเทพฯ อุตสาหกรรมอาหาร 879 ซอยบัวเกิด ถนนบางนา-ตราด 3 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ต้องใจ จาํกัด กรุงเทพฯ สิ่งทอ 149 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

บริษัท สยามมีทโปรดักส์
อุตสาหกรรม จํากัด 

กรุงเทพฯ Meat Processing และ ขนม
ปัง 

60 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

บริษัท จั่งวัฒนากรุ๊ป จํากัด กรุงเทพฯ ผลิตเคร่ืองสําอางค ์ 85 ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ที พี เอ็น กรีน อิน
โนเวชั่น จํากัด 

กรุงเทพฯ ผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่ง,  
ชีวมวลอัดแท่ง 

73 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไทยเวิลด์เทรด อินเตอร์ 
จํากัด 

กรุงเทพฯ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 66 บางบอน 3 ซอย 5 ถนนเอกชัย แขวง
บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ลัคกี้ไลน์ เซอร์วิส จํากัด กรุงเทพฯ shipping 132 ชอยโชคชัย4 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ซีพีแรม จาํกัด กรุงเทพฯ เบเกอร์ร่ี 149 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท โรงงานแม่รวย จํากัด กรุงเทพฯ อาหาร ขนมขบเข้ียว 11/1-2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง

แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ต้ังซุ่นหยู จํากัด กรุงเทพฯ แปรรูปเกษตร 608/9-10 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
บริษัท เสริมสุข จํากัด(มหาชน) กรุงเทพฯ อาหารและเคร่ืองด่ืม 252/35-36  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วย

ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
บริษัท สกินแคร์ โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

กรุงเทพฯ เคร่ืองสําอางค ์ 111, 113 ซอย 89 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

บริษัท วิศิรินทร์ จํากัด กรุงเทพฯ เคร่ืองประดับแฟชั่น 137/29 ซอยภาวนา ถนนลาดพร้าว 41 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เกษรา การ์เม้นท์ จํากัด กรุงเทพฯ เสื้อผ้าส่งออก 87,89 ซอย 90 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

บริษัท แอนเซลล์ ประเทศไทย 
จํากัด 

กรุงเทพฯ ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้าน
สุขอนามัย 

74 หมู่ 4 ซอยเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ธนวรัญ จาํกัด กรุงเทพฯ โรงงานผลิตน้ําแข็ง 34 หมู่ท่ี 10 ถนนสุขาภิบาล-ตลิ่งชัน แขวง
ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, 

บริษัท แอลเอสพี แมนูแฟคเจอ
ร่ิง จํากัด 

กรุงเทพฯ ผลิตชุดสายไฟ สายปลั๊กฯ 204 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 69 แขวงแสม
ดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

โรงพิมพ์ พิทักษ์การพิมพ์ เชียงใหม่ สิ่งพิมพ์ 54/2 ถนนสิทธิวงศ ์ตําบลช้างม่อย อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงาน
ประสบผล 

เชียงใหม่ โรงงาน4 241 ถนนวังสิงห์คํา ตําบลป่าตัน อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นพรัตน์ค้า
ผลิตภัณฑ์ 

เชียงใหม่ โรงงานแปรรูปไม้ 398 หมู่ 4 ตําบลน้ําแพร่ อําเภอหางดง 
จังหวัด เชียงใหม่ 

บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอร่ี จํากัด เชียงใหม่ โรงงาน4 9 ถ.อนุบาลซอย 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่
อาร์ท 

เชียงใหม่ ผลิตจําหน่ายหัตถกรรมไม้ 44 หมู่ 1 ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด 
จํากัด 

เชียงใหม่ อุตสาหกรรมการเกษตร 29 หมู่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตําบลแม่
แฝกใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 

บริษัท เชียงใหม่ พอร์สเลน 
จํากัด 

เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์เซรามิก 153/1 หมู่ 5 ตําบลบ้านแหวน อําเภอหาง
ดง จังหวัด เชียงใหม่ 

บริษัท แอล เอส เค การเกษตร 
จํากัด 

เชียงใหม่ ค้าพืชไร่ 204 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ซิล
เวอร์แวร์ 

เชียงใหม่ ผลิตและส่งออกเคร่ืองประดับ
เงิน 

64 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-สันกําแพง ตําบล
หนองป่าคร่ัง อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 

บริษัท เจอราร์ด คอลเลคชั่น 
จํากัด 

เชียงใหม่ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 126 หมู่ 3 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตําบล
หนองจ๊อม อําเภอสันทราย จังหวัด 
เชียงใหม่ 

บริษัท สโตนเคบส์ จํากัด เชียงใหม่ ผลิตและส่งออกสินค้าตกแต่ง
สวนทําจากซีเมนต์ 

99 หมู่ 1 ถนนคลองชลประทาน ตําบลน้ํา
แพร่ อําเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ 
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ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท สยามพรหมประทาน 
จํากัด 

เชียงใหม่ เย่ือและกระดาษ บรรจุภัณฑ์ 
ฟอกย้อม น้ําด่ืม 

95/3 หมู่ 4 ถนนราชวิถี ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัด เชียงใหม่ 

บริษัท โซป เอ็น เซนท์ จํากัด เชียงใหม่ ผลิตสบู่และสารซักฟอก
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทําความ
สะอาด 

327/9 ซอยศรีจันดร 2 ถนนเจริญประเทศ 
ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัด เชียงใหม่ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด หนองหอย
ปิโตรเลียม 

เชียงใหม่ โรงบรรจุก๊าซ LPG 71/1 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโป่ง อ.แม่
ริม จ.เชียงใหม่ 

บริษัท ชีน เรย์ เอ็มพรอยเดอร่ี 
จํากัด 

เชียงใหม่ กิจการผลิตภัฑณฑ์สิ่งทอ 69/1 หมู่ 7 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม่ริม 
จังหวัด เชียงใหม่ 

บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด เชียงใหม่ ประกอบชิ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์ 
(CAPACITOR) 

56 ถนนมหิดล ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 

บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

เชียงใหม่ ผลิตเคร่ืองประดับส่งออก 138 หมู่ 1 ตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง 
จังหวัด เชียงใหม่ 

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด(มหาชน) 

สมุทรปราการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลบาง
หญ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการ 

บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ 
จํากัด 

สมุทรปราการ รับจ้างติดต้ังตู้ไฟฟ้า 104/59 หมู่ 12 ตําบลบางปลา อําเภอบาง
พลี จังหวัด สมุทรปราการ 

บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

สมุทรปราการ ผลิตนาฬิกา 967 ม.8 
ถ.บางพล-ีตําหรุ ต.บางปูใหม่ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

บริษัท ไทยปริ้นต้ิง ไดอ้ิง จํากัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการพิมพ์ผ้า 68 ม.3 ซ.วัดชมนิมิตร 
ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

บริษัท โรงงานผา้ไทย จํากัด
(มหาชน) 

สมุทรปราการ textile 385 ม.1 ซ.บางเมฆขาว 
ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

บริษัท ไทยสแตนดาร์ด
อุตสาหกรรม จํากัด 

สมุทรปราการ ส่ิงทอ (ทอผ้า) 741 ม.2 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ต.ท้าย
บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 

บริษัท มิลลิ เมต จํากัด สมุทรปราการ ผลิตยาเวชภัณฑ์ 193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลปากคลอง
บางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด 
สมุทรปราการ 

บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จํากัด สมุทรปราการ ส่งออกข้าว (รง.2) 39 ม.7 
ถ.บางพล-ีกิ่งแกว้ ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

บริษัท ลัคกี้เท็คซ์(ไทย)จํากัด
(มหาชน)โรงงาน1 

สมุทรปราการ ป่ันด้าย ทอผ้า (สิ่งทอ) 38 ม.4 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางพ่ึง อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 

บริษัท เอส ที ซี อุตสาหกรรม
โลหะ จํากัด 

สมุทรปราการ โรงกลึง 104/21 หมู่ 12 ซอยธนสิทธ์ิ ถนน
เทพารักษ์ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัด สมุทรปราการ 
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ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท สยามฟูโกกุ จํากัด สมุทรปราการ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 157 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสา

ธง จ.สมุทรปราการ 
บริษัทห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ เอส 
เวิลด์ เทรดด้ิง 

สมุทรปราการ การผลิตอาหารพร้อมปรุง  90/38 หมู่ท่ี 20 ซอยบุญมีทรัพย์  ถนน
บางพล-ีตําหรุ ตําบลบางพลีใหญ่  อําเภอ
บางพล ี จังหวัด สมุทรปราการ 

บริษัท ยูไนเต็ดเกรนส์ จํากัด สมุทรปราการ อุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าว
สาลี 

51 ม.1 
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคัล 
จํากัด 

สมุทรปราการ ผลิตสารเคมี 403 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 
ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวัด สมุทรปราการ 

บริษัท ชบาบางกอก จํากัด สมุทรปราการ อาหาร / โรงงานขนาดเล็ก 470 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม่ 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

เอ็นเอชเค พรีซิชั่น (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

สมุทรปราการ ชิ้นส่วนยานยนต์ 549 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 
11 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปรากา 

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด 
(มหาชน) 

สมุทรปราการ ผลิตตู้เย็น พัดลม ปั้มน้ํา และ
เคร่ืองเป่ามือ 

67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด 
(มหาชน) 

สมุทรปราการ ผลิตอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตว์ 

44/4 ม.13 
ถ.ประชาราษฎร์อุทิศ ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกร
นารี จํากัด (มหาชน) 

นครราชสีมา ปรับปรุงคุณภาพข้าว พร้อม
บรรจุ 

109 ม.14 
ถ.มิตรภาพ กม.119 ต.ลาดบัวขาว 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 
นครราชสีมา 

นครราชสีมา ทําความสะอาด คัดขนาด
เมล็ดพันธ์ุพืช 

50 ม.1 
ถ.ราชสีมา-โชคชยั ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 

บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตนาฬิกาข้อมือ เคร่ืองคิด
เลข ฉีดพลาสติก 

162 ม.3 
ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.ท่าอ่าง 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

บริษัท แป้ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) 
จํากัด 

นครราชสีมา ขนาดกลาง / ผลิตแป้งมัน
สําปะหลัง 

67 ม.2 
ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 

บริษัท คอร์น โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

นครราชสีมา โรงแป้งและสารให้ความ
หวาน 

43/1 ม.3 
ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.สีคิ้ว 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตสายไฟฟ้า สายนํา
สัญญาณชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
อีเลคทรอนิกส์ 

999/4 ม.1 
ต.นากลาง 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
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ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
จํากัด (มหาชน) สาขาโคราช 

นครราชสีมา ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ใน
ครัวเรือนจากพลาสติกเมลา
มีน 

335 ม.6 ซ.เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 

บริษัท สยามฟูโกกุ (โคราช1) นครราชสีมา ชิ้นส่วนเบรครถยนต์ประเภท
ยาง 

678 หมู่ 1 ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด นครราชสีมา 

โรงผลิตน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 
โรงบําบัดน้ําเสียกลาง 

นครราชสีมา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
รวม , โรงผลิตน้ําประปา 

999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 

บริษัท คาร์กิลลมี์ทส์ (ไทย
แลนด์) จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตและแปรรูป / เชือด
ชําแหละไก่ 

44 ม.5 
ถ.โชคชัย-ครบุรี ต.กระโทก 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค 
จํากัด 

นครราชสีมา ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2/1-4 ม.3 
ต.โคกกรวด 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 

บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จํากัด นครราชสีมา หลอมและฉีดข้ึนรูป
อะลูมิเนียมสําหรับผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

777 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา 

บริษัท ชัยอุดมสิน โปรดิวส์ 
จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตอาหารสัตว์ 5/7 ม.11 
ถ.- ต.กุดน้อย 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 399 ม.6 
ถ.ราชสีมา-โชคชยั ต.หนองระเวียง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 

บริษัท โคราช ไซซัน จํากัด นครราชสีมา ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์ 224 ม.3 ซ.เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ถ.ราชสีมา-โชคชยั ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 

บริษัท ยูนิออน เซอิมิซึ (ไทย
แลนด์) จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมท้ัง
ชิ้นส่วนโลหะและรับชุบ
เคลือบผิวโลหะ 

999/17 ม.1 
ต.นากลาง 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลโปร
ดักส์ (1990) จํากัด 

นครราชสีมา เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์เหล็ก 300 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม 
จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตแป้งมันสําปะหลัง 120 ม.4 
ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมี 

บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เทค 
จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตและจําหน่ายหม้อน้ํา
อุตสาหกรรม 

309 ม.6 ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนอง
ระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 

บริษัท ฟอร์เวิร์ดฟรีแลนด์ 
จํากัด 

นครราชสีมา ตุ๊กตาประดับต้นคริสต์มาส 349 หมู่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบล
หนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัด นครราชสีมา 
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ชื่อโรงงาน จังหวัด ประกอบกิจการ สถานท่ีต้ัง 
บริษัท คายาม่า เอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด 

นครราชสีมา ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ
Cutting Tool 

359 ม.6 
ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา 

 


