
เขต 102 ชอืรา้นคา้ ทอียู ่ เบอรโ์ทรศพัท์
จ.จนัทบุร ี
2033-040 บญุญาพาณชิย์ 18 ม.2  ต.หนองซมิ  อ.แหลมสงิห ์จันทบรุ ี22130 (039)399136,363384 (01)9402411
2033-042 น๊อตแอนดส์กรูเซ็นเตอร์ 31/12-13  หมู่ 3  ถ.รักศักดชิมูล  ต.ทา่ชา้ง  อ.เมอืงจันทบรุ ี จันทบรุ ี22000 (039)227354, 350272
2033-045 บรษัิท วรี ีวัสดุภัณฑ ์จํากดั 86 หมู่ท ี4  ต.ปัถว ีอ.มะขาม  จันทบรุ ี22150 039-361355
จ.ฉะเชงิเทรา
2030-003 ภัทรพานชิ (สํานักงานใหญ)่ 97/17 ถ.ชมุพล ต.หนา้เมอืง  อ.เมอืง  ฉะเชงิเทรา 24000 (038) 511-440,   -
2030-005 เตยีง่วนหล ี(สํานักงานใหญ)่ 41-43  ถนนประชาเนรมติ  อ.บางคลา้  ฉะเชงิเทรา 24110 (038) 541-235,
2030-016 โชคชยัพานชิ (สํานักงานใหญ)่ 97/18 ถ.ชมุพล  ต.หนา้เมอง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา  จ.ฉะเชงิเทรา 24000 (038) 511-538,511-907
2030-023 รา้น ทรงพลนานาภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 34/2 หมู2่  ต.หนองจอก อ.บางปะกง  ฉะเชงิเทรา 24130 (038)577459
2030-029 องึบกักี 183 ม.5  ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว  ฉะเชงิเทรา 24190 038-589549
2030-034 ส.เจรญิ 1/579  หมู1่4  ต.บางวัว  อ.บางปะกง  ฉะเชงิเทรา 24140 038-840219
2030-038 พัฒนา ฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 1165/7 ม.1  ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชงิเทรา 24120 091-6591929
2030-039 บรษัิท อ.สงวนสนิพาณชิย ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 21/12 หมู่ 7  ต.คลองนครเนืองเขต อ.เมอืงฉะเชงิเทรา  จ.ฉะเชงิเทรา 24000 0388086535
จ.ชลบุร ี
1307-310 บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จํากดั (สาขาบอ่วนิ) 898/8-9  หมู่ท ี8  ตําบลเขาคันทรง   อําเภอศรรีาชา  จังหวัดชลบรุ ี20110
1901-021 บรษัิท เค แพคเกจจงิ  จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 62/7 หมู่ท ี2  ต.หนองชาก อ.บา้นบงึ  จ.ชลบรุ ี20170 038-486843
2031-001 ธงชยั (สํานักงานใหญ)่ 806/11-12 ถ.โปษยานนท ์ ต.บางปลาสรอ้ย อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20000 (038) 273695,791-316,
2031-004 สหชยั  (สํานักงานใหญ)่ 224-228  ถนนศรกีญุชร  ต.พนัสนคิม อ.พนัสนคิม  จ.ชลบรุ ี20140 (038) 461-161,461-961
2031-005 หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทพพิัฒน์คา้วัสดุภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 786 จ. ถ.เจตน์จํานงค ์ ต.บางปลาสรอ้ย อ.เมอืง  ชลบรุ ี20000 (038) 282-173,271-048
2031-006 ศรธีรรมรัตน์ 841/53 ถ.สขุประยูร  อ.เมอืง  ชลบรุ ี20000 (038) 286-453,284-267
2031-012 ไถเ่ส็ง 67 ถ.สนัตเิกษม  ต.แสนสขุ อ.เมอืง  ชลบรุ ี20130 (038) 390-077,390-822
2031-018 ปกรภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 119/24 ถ.สขุุมวทิ  ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุ ี20110 (038) 311-874,
2031-022 บรษัิท ศรรีาชามงคลชยั จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 95/4 ถ.สขุุมวทิ  ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา  ชลบรุ ี20110 (038) 323738-40
2031-025 รา้นพัทยาโลหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 300/85 หมู่ 5 นาเกลอื  อ.บางละมุง  ชลบรุ ี20150 (038) 414301-2
2031-029 รุ่งทวี 0357/8 ม.1  ถ.สขุาภบิาล2  อ.สตัหบี  ชลบรุ ี20180 (038)437-180,437-286
2031-030 เจรญิทว ี(สํานักงานใหญ)่ 0461/1-2 ถ.บา้นนา  อ.สตัหบี  จ.ชลบรุ ี20180 (038) 437-301,
2031-040 บญุเจรญิพานชิ (สํานักงานใหญ)่ 111/28 ม.5 ถ.เศรษฐกจิ  ต.บา้นสวน อ.เมอืง  ชลบรุ ี20000 (038) 261086
2031-051 รา้น พเีจพาณชิย ์(สํานักงานใหญ)่ 344/7 ม.5  ถ.เศรษฐกจิ  ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20000 (038) 284-388
2031-052 ลมิยูจ่นั 298/21-23 ม.5 ตลาดใหม่นาเกลอื  ต.นาเกลอื อ.บางละมุง  ชลบรุ ี20150 (038) 428-445,
2031-053 บรษัิท ตันตวิัฒน์วัสดุภัณฑ ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 146/15 ม.13 ถ.สขุุมวทิ  หนองปรอื อ.บางละมุง  ชลบรุ ี20150 (038) 421-900,428-920
2031-055 บรษัิท ช.วุฒกิรพัทยาคา้วัสดุ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 444 ม.4 ถ.โพธงิาม  ต.นาเกลอื อ.บางละมุง  ชลบรุ ี20150 (038)727331
2031-059 รา้น ชลบรุโีลหะกจิ (สํานักงานใหญ)่ 116/47-48 ม.3 ถ.สขุุมวทิ  ต.บา้นสวน อ.เมอืง  ชลบรุ ี20000 (038) 287-542,283-281
2031-067 บรษัิท ก.ภัทร จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 63/3 ม.10 ถ.พัทยาใต ้ ต.หนองปรอื   อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20260 (038) 422-991,422-299
2031-079 ธงเจรญิฮารด์แวร ์ (สํานักงานใหญ)่ 315/4-5 ม.12 ถ.เทพประสทิธ ิ ต.หนองปรอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 (038)251-366-7
2031-080 วงษ์วเิศษซพัพลาย(สํานักงานใหญ)่ 167/9 ม.13 ถ.สขุุมวทิ  ต.หนองปรอื อ.บางละมุง  ชลบรุ ี20150 (038) 427-362,
2031-084 รา้น ชยัชนะพานชิ (สํานักงานใหญ)่ 417/5-6 ม.5 ถ.สายบา้นบงึ  ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี20000 (038)287-538
2031-092 สสีวยฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 804/1-3 ถ.โปษยานนท ์ ต.บางปลาสรอ้ย อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20000 (038)284-950, 273758
2031-107 บรษัิท รัตนากรสตลี ไพพ ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 668/4 ม. 5  ถ.พัทยา-นาเกลอื  ต.นาเกลอื อ.บางละมุง  ชลบรุ ี20150 (038)429-413
2031-112 บรษัิท อสิเทริน์ ซบีอรด์ แมชชนิเนอร ีจํากดั(สํานักงานใหญ)่ 137-138 ม.1  ต.คลองตําหรุ อ.เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี20000 (038)213713-4
2031-120 เทพประสทิธคา้วัสดุ (สํานักงานใหญ)่ 229/66 หมู่ 12  ต.หนองปรอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-410291
2031-121 ซทีวีัสดุภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 5/15 ม.9  ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20000 (038)274876-7
2031-122 เจรญิพงษ์ฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 363/8  ม.10  ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรอื  อ.บางละมุง ชลบรุ ี20260 (038)421337
2031-123 สมชายเฟอรน์เิจอร(์สํานักงานใหญ)่ 157/49-51 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลอื  ต.นาเกลอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 (038) 225069,367114-15
2031-128 ธงชยัเทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 301/89 ม97 ม.12 ถ.เทพประสทิธ ิ ต.หนองปนือ อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150
2031-135 บรษัิท ชลบรุ ีพ.ี เจ. พาณชิย ์จํากดั(สํานักงานใหญ)่ 276/1-2  หมู่ 6  ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา  ชลบรุ ี20230 (038)345197
2031-137 หา้งหุน้สว่นจํากดั  สเุมธพาณชิย ์ชลบรุ ี(สํานักงานใหญ)่ 751/1-3   ถ.เจตน์จํานง  ต.มะขามหย่ง  อ.เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี20000 (038)282165,275425
2031-139 รา้น พ ีเจ บา้นสวน (สํานักงานใหญ)่ 344/8 ม.5  ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20000 (038) 284-769
2031-150 โชคไพบลูย ์(สํานักงานใหญ)่ 43/3  ม.4   ถ.สขุุมวทิ  ต.สตัหบี อ.สตัหบี  ชลบรุ ี20180 (038)435030
2031-156 บรษัิท  รัตนากรเทรดดงิ  จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 363/7 ม.10 ถ.พระตําหนัก  ต.หนองปรอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 (038)429-085,429-582
2031-167 กติตพิาณชิย ์(สํานักงานใหญ)่ 19/92 ม.7  ต.พูตาหลวง อ.สตัหบี  จ.ชลบรุ ี20180 038-701295
2031-181 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอกพรอ้มภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 277/39 ม.3  ต.บอ่วนิ  อ.ศรรีาชา  ชลบรุ ี20230 038-337425-7,01-8807067,07-298
2031-183 รา้นเฮง้ซุย่เส็ง (สํานักงานใหญ)่ 572,574,576  ถ.สขุุมวทิ  ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20130 038-393999,391414
2031-193 บรษัิท โสภาพรรณเทรดดงิ จํากดั(สํานักงานใหญ)่ 179/1 ม.10  ต.พานทอง อ.พานทอง  ชลบรุ ี20160 038-452797
2031-195 บรษัิท ส.เจรญิชยัคา้วัสดุกอ่สรา้ง จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 179/11 หมู8่  ถ.องิแลนด ์ ต.หนองอรุิณ อ.บา้นบงึ  ชลบรุ ี20220 038-291199-200
2031-200 ไทนีออนฮารด์แวร ์ (สํานักงานใหญ)่ 56/10  หมู6่  ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี20000 038-276183
2031-202 บรษัิท โฮมฟอรย์ูเทรดดงิ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 57/5 หมู1่  ต.หนองขาม  อ.ศรรีาชา  ชลบรุ ี20230 038-291199-200
2031-204 บรษัิท ทรนีติ ีโฮมมารท์ จํากดั(สํานักงานใหญ)่ 68/22-24 หมู1่0  ถ.พัทยาใต ้ ต.หนองปรอื  อ.บางละมุง  ชลบรุ ี20150 038-373953
2031-205 บรษัิท ธนทตั วัสดุอุตสาหกรรม จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 111/33  หมู6่  ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมอืง  ชลบรุ ี20000 038-057034, 081-9091716
2031-207 หา้งหุน้สว่นจํากดั พูนสนิฮารด์แวร์ 8/114-118  หมู่ท9ี ถ.สขุุมวทิ  ต.หนองปรอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-726801
2031-213 รา้น หว้ยขวางโฮมสโตร์ 33/63-70 ม.7  ต.หว้ยใหญ ่อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-238211-2
2031-214 หนองจับเต่า โฮมโปร 80/2 ม.5  ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี  จ.ชลบรุ ี20150 086-4815242
2031-215 บรษัิท ทะเล ฮารด์แวร ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 45/6 หมู่ท ี4  ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20000 038-055710-1
2031-217 บรษัิท ดลิเีจนท ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 40/2,4 หมู่ท ี9  ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20000 038-147615,0863992269
2031-219 บรษัิท รัตน์วงษ์วานชิ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 27/3-8 หมู่ท ี2 ถนนชยัพรวถิ ึ ต.โป่ง อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 (038) 733-281
2031-220 นาเจรญิคัลเลอร ์พัทยา 3/14 -16 ม.11 ถ.สขุุมวทิ  ต.หนองปรอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-756719,756356,232778-9
2031-221 พัทยา ชาล ีฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 62/204-5 ม.10 ซอย17  ถ.เทพประสทิธ ิต.หนองปรอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-300618,089-0927447
2031-226 บรษัิท ยอดคม 2012 จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 417/29 ม.5  ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ี จ. ชลบรุ ี20000 (038) 284-388
2031-227 บรษัิท เมอืงนําฮารด์แวร ์จํากดั  (สํานักงานใหญ)่ 88 หมู่ท2ี  ต.หนองขา้งคอก อ.เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี20000 080-3265555
2031-229 หา้งหุน้สว่นจํากดั  เคเอ็มเอ็ม เทรดดงิ อนิเตอร ์(สํานักงานใหญ)่ 99/180 หมู่ท ี1  ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี20000
2031-230 บรษัิท ทวพีัฒน์วัสดุกอ่สรา้ง จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 588 หมู่ท ี10  ต.หนองอรุิณ อ.บา้นบงึ  จ.ชลบรุ ี20170
2031-231 บรษัิท เอส.เอ็น.เจ.พัทยา จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 16/49 ม.6  ต.นาเกลอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-422050,371299,370494
2031-233 อุดมกจิ กม8 (สํานักงานใหญ)่ 21/2 ม.1  ต.หนองซําซาก อ.บา้นบงึ  ชลบรุ ี20170 087-0798207,081-7744641
2031-234 บรษัิท ทองทติตเ์จรญิ (1985) จํากดั(สํานักงานใหญ)่ 472 หมู่ท ี4 ถนนสขุุมวทิ  ต.นาเกลอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-428315-6,222263-4
2031-235 บรษัิท ทรัพยเ์จรญิรุ่งเรอืงสตลี จํากดั(สํานักงานใหญ)่ 111/1 หมู่ท ี2  ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง  จ.ชลบรุี
2031-236 บรษัิท เตมิสขุ โฮม ครเีอชนั จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 9/8 ม.1  ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี  จ.ชลบรุ ี20250 038-255168
2031-237 ส.สวัสดฮิารด์แวร์ 325/11 ม.11 ถ.สขุุมวทิ  ต.หนองปรอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-232435,081-6646770
2031-239 บรษัิท สยามไบรท์ เอ็นเทอรไ์พรส์ จํากดั(สํานักงานใหญ)่ 206/14 หมู่ท ี9  ต.สรุศักด ิอ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุ ี20110 096-6235916
2031-241 บรษัิท รังสโิย จํากดั 55/2-3 ม.4 ถ.เกาะโพธ ิ- สามแยก  ต.ทา่บญุม ีอ.เกาะจันทร ์ จ.ชลบรุ ี20240
2031-242 รา้นสชุายการไฟฟ้า (สํานักงานใหญ)่ 78/162 ม.5  ต.หนองปรอื อ.บางละมุง  จ.ชลบรุ ี20150 038-18/6228,092-2288797
จ.ตราด
2034-002 บรษัิท ตราด ตังงว่นเซง้ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 49-53 ถ.สขุุมวทิ  ต.บางพระ อ.เมอืง  จ.ตราด 23000 (039) 511-047,511-247
2034-016 ก.เจรญิวัสดุ (สํานักงานใหญ)่ 611/2 ม.1  ต.ประณตี อ.เขาสมงิ  จ.ตราด 29150 09138059
2034-017 สายฝนวัสดุกอ่สรา้ง(สํานักงานใหญ)่ 95/2 ม.1  ต.หว้ยแรง้ อ.เมอืงตราด  จ.ตราด 23000
จ.ระยอง
2032-002 บรษัิท เตยีเฮยีบลง้ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 144/25-28  ถนนสขุุมวทิ  ต.ทา่ประดู่ อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง 21000 (038) 611-094,
2032-023 หา้งหุน้สว่นจํากดั ระยองฮารด์แวรแ์อนดแ์มชชนิเนอร(ีสํานักงานใหญ)่ 125/24 ถ.สขุุมวทิ  ต.ทา่ประดู่ อ.เมอืงระยอง  ระยอง 21000 (038) 613-892,617-164
2032-026 หา้งหุน้สว่นจํากดั บญุทวโีลหะภัณฑ ์1992 (สํานักงานใหญ)่ 144/63-67 ถ.สขุุมวทิ  ต.ทา่ประดู่ อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง 21000 (038) 614-595,
2032-041 มาบตาพุดการคา้ (สํานักงานใหญ)่ 100 ถ.สขุุมวทิ  ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง 21150 (038)681819,681835
2032-042 ระยองซพัพลาย(สํานักงานใหญ)่ 272/2 ถ.สขุุมวทิ  ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง  ระยอง 21000 (038) 861656,800209
2032-046 บรษัิท ร่วมเจรญิ กรุ๊ป จํากดั  (สํานักงานใหญ)่ 83/50 ม.1  ต.พลา อ.บา้นฉาง  ระยอง 21130 (038)602119,602547,602563,6027
2032-048 รา้น ประกอบผล (นายประยุทธ ์ประสงคน์จิกจิ) สํานักงานใหญ่ 8  ม.3  ถ.เพ-แกลง  ต.แกลง อ.เมอืงระยอง  ระยอง 21160 (038)648033
2032-054 ประสทิธทิรัพย ์(สํานักงานใหญ)่ 13/9  หมู่ 4  ต.ทบัมา  อ.เมอืงระยอง  ระยอง 21000 (038)688800
2032-057 หา้งหุน้สว่นสามัญ ทรัพยเ์จรญิ (สํานักงานใหญ)่ 967,969 ถ.สขุุมวทิ  ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง  ระยอง 21000 038-620089
2032-059 ระยองเพน้ทเ์ตอรบ์า้นค่าย 2549 145 ม.6  ต.บา้นค่าย  อ.บา้นค่าย  ระยอง 21120 038-641179
2032-060 รา้น รุ่งฟ้าเคหภัณฑ ์ (สํานักงานใหญ)่ 199/5 ม.2  ต.นคิมพัฒนา อ.นคิมพัฒนา  จ.ระยอง 21180 038-636179
2032-063 บรษัิท เอส.พ.ีโพรเกรสสพี กรุ๊ป  จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 8/18 ถ.ทางหลวงแผน่ดนิสาย 36  ต.มาบข่า อ.นคิมพัฒนา  จ.ระยอง 21180 (038) 035300,035303,035305,035
2032-066 หา้งหุน้สว่นจํากดั ระยองไทยเจรญิ (สํานักงานใหญ)่ 18-022 ถนนอํานวยสขุ  ต.ทา่ประดู่ อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง 21000 (038) 611-353,612-723
2032-068 บรษัิท ประกอบกจิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 333/152-153 ม.4  ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 21140 038-656277
2032-069 หา้งหุน้สว่นจํากดั โชคอุดมโภคนิ (สํานักงานใหญ)่ 353/2 หมู่ท ี 1  ต.นคิมพัฒนา อ.นคิมพัฒนา  จ.ระยอง 21180 080-5650554
2032-070 ณัฐกติต ิฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 133/66 ม.2  ต.พับมา อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง 21000 0802608668
2032-073 555 ฮารด์แวร ์ (สํานักงานใหญ)่ 55/5 ม.2  ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง 21000
2032-076 หา้งหุน้สว่นจํากดั พันหมนืลา้น ฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 319/1 หมู่ท ี2  ต.พนานคิม อ.นคิมพัฒนา  จ.ระยอง 21180 0896044199


