
เขต 006 ชอืรา้นคา้ ทอียู่ เบอรโทรศพัท์
เขตทุง่ครุ

1204-130 บรษัิท  ซกิก ีมารเ์ก็ตตงิ  จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 32/7  ซ.ประชาอทุศิ75  แขวงทุ่งคร ุ เขตทุ่งคร ุ กรงุเทพมหานคร 10140 02-8734620
1204-193 บรษัิท ท ีด ีเอ็น วาย จวิเวลร ีซัพพลาย จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 998/1326 หมู1่  ถ.ประชาอทุศิ  แขวงทุ่งคร ุ เขตทุ่งคร ุ จ.กรงุเทพมหานคร 10140 02-8602099
1204-207 ทวทีรัพยป์ระตูสฟ้ีา 998/1450  ม.วเิศษสขุนคร ถ.ประชาอทุศิ 79  แขวงทุ่งคร ุเขตทุ่งคร ุ จ.กรงุเทพมหานคร 10140 02-4059044
1205-048 หา้งหุน้สว่นจํากัด โชครุง่เรอืงเพน้ท ์(สํานักงานใหญ)่ 574 , 576 ถ.ประชาอทุศิ  แขวงทุ่งคร ุ เขตทุ่งคร ุ จ. กรงุเทพมหานคร 10140 (002)8159237-8
1205-074 เจรญิสขุฮารด์แวร์ 277  ถ.ประชาอทุศิ  แขวงทุ่งคร ุ  เขตทุ่งคร ุ กรงุเทพมหานคร 10140 02-4261749
1205-130 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส อาร ์ซ ีเทรดดงิ แอนด ์ซัพพลาย  (สํานักงานใหญ)่ 252 ซ.ประชาอทุศิ 127  แขวงทุ่งครุ ่เขตทุ่งครุ ่ จ.กรงุเทพมหานคร 10140 (02)8768307-8
1205-166 หา้งหุน้สว่นจํากัด  เอ็น.ท.ีวาย. ซัพพลาย (สํานักงานใหญ)่ 293/48 ซ.ประชาอทุศิ69  ถ.ประชาอทุศิ  แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ จ.กรงุเทพมหานคร 10140 02-8172592
1205-169 บรษัิท ป.วัฒนาฮารด์แวร ์2013 จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 98/300 ซอยประชาอทุศิ 33 แยก 7  แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ จ.กรงุเทพมหานคร 10140 02-4620582-4
1205-171 มงิกมล(สํานักงานใหญ)่ 81/744 ซ.ประชาอทุศิ 79  แขวงทุ่งคร ุเขตทุ่งคร ุ จ.กรงุเทพมหานคร 10140 0957411308
1205-172 บรษัิท ท.ีด.ีเอส.อนิเตอรเ์ทรด จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 279/47 ซอยสขุสวัสด ิ62 ถนนสขุสวัสด ิ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ กรงุเทพมหานคร 10140

เขตราษฎรบ์ูรณะ
1204-226 เพมิพลูโลหะกจิ 534 ถ.ราษฎรบ์รูณะ  แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  จ.กรงุเทพมหานคร 10140 02-4633851-2
1204-229 วันเพ็ญคา้ไม ้(สํานักงานใหญ)่ 120 ม.8 ว.สขุสวัสด2ิ0 ถ.สขุสวัสด ิ แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบ์รูณะ  จ.กรงุเทพมหานคร 10140 02-4272405
1204-232 บรษัิท สแีสงพลอย จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 215 ถนนราษฏรพั์ฒนา  แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ  จ.กรงุเทพมหานคร 10140 02-8720245-7
1205-004 เจรญิกจิพัฒนา(ประเทศไทย) 1986 (สํานักงานใหญ)่ 64-66  ถ.สขุสวัสด ิ แขวงราษฏรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 (002)427-5929,   -
1205-022 บรษัิท แสงไพโรจนเ์คหะภัณฑ ์จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 527-527/1 ถ.สขุสวัสด ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฏรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 (002)427-2780,427-4538
1205-030 รัตนเ์จรญิพร(สํานักงานใหญ)่ 58/3 ถ.ราษฏรบ์รูณะ  แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 (02)427-4972,
1205-038 หา้งหุน้สว่นจํากัด เลศิวณิชโลหะภัณฑ์ 279/10 หมู ่9 ถ.ประชาอทุศิ  ราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 02-8159949,02-4283905,08187265
1205-049 กา้วหนา้อตุสาหกรรม (สํานักงานใหญ)่ 1164-1166 ถ.สขุสวัสด ิ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 02-4638862, 086-7330870, 081-8
1205-050 ชวนวัฒนา (สํานักงานใหญ)่ 425,427  ถ.ประชาอทุศิ  แขวงราษฏรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 (002)427-9545,   -
1205-070 ทุ่งครวัุสดุภัณฑ ์TKW 114/34 ม.2 ถ.ประชาอทุศิ  ต.ทุ่งคร ุอ.ราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 (002)463-4905,464-2714
1205-113 ศรวัีฒนา ฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 318   ถ.สขุสวัสด ิ แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 02-4281631
1205-118 กา้วหนา้พานชิ (สํานักงานใหญ)่ 1164-1166ถ.สขุสวัสด ิ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 10140 02-4638862, 086-7330870, 081-8
1205-131 ศูนยเ์ครอืงเขยีน เอ บ ีซี 415/5-7 ซ.ประชาอทุศิ 4 ถ.ประชาอทุศิ  แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตแขวงราษฎรบ์รูณะ  กรงุเทพมหานคร 02-4271510,8730133,0806008260,

อ.พระประแดง
1205-017 รุง่โลหะ 2/22-23 ม.3 ซ.สขุสวัสด7ิ4  ถ.สขุสวัสด ิบางจาก  อ.พระประแดง สมทุรปราการ 10130 (002)463-5046,463-5054
1205-020 ศรวัีฒนา (สํานักงานใหญ)่ 126/4-5 ม.14 ถ.นครเขอืนขันธ ์ ต.บางพงึ อ.พระประแดง  สมทุรปราการ 10130 (02)462-7161,4625631-2
1205-035 สขุสวัสด ิ(1999) 119/21 ม.18 ถ.สขุสวัสด ิ ต.บางพงึ อ.พระประแดง  สมทุรปราการ 10130 463-4069,   -
1205-051 ตะวันโลหะกจิ (สํานักงานใหญ)่ 355-355/1 ม.3 ถ.สขุสวัสด ิ แขวงบางจาก เขตพระประแดง  สมทุรปราการ 10130 (002)463-6172,462-6734
1205-060 ก. เจรญิ (สํานักงานใหญ)่ 97/11 ซ.สขุสวัสด7ิ8  แขวงบางจาก เขตพระประแดง  สมทุรปราการ 10130 (002)464-3209
1205-083 รา้น พชิัยโลหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 37/14  หมู ่3 ซ.สขุสวัสด ิ74  ต.บางจาก อ.พระประแดง  สมทุรปราการ 10130 4642761,8187359,
1205-122 บรษัิท ส.สขุสวัสด ิฮารด์แวร ์(2004) จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 53/3 ม.10 ถ.สขุสวัสด ิ ต.บางคร ุ อ.พระประแดง  สมทุรปราการ 10130 (02)463-2804,463-4364
1205-145 บรษัิท ต.โลหะกจิ (2010) จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 53/555 หมู1่0 ซ.สขุสวัสด4ิ7/1 ถ.สขุสวัสด ิ ต.บางคร ุ อ.พระประแดง  จ.สมทุรปราการ 10130 02-819-1367
1307-037 หา้งหุน้สว่นจํากัด รัตนภัณฑฮ์ารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 240/4-5-6 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย  ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง  สมทุรปราการ 10130 (002)394-0952,394-1463
1307-083 หา้งหุน้สว่นจํากัด เกษมรุง่กจิฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 101/4-5  ม.8 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย  ต.สําโรงใต ้อ. พระประแดง  สมทุรปราการ 10130 02-1832657-8
1307-095 หมงเฮงเคยีงโลหะการ (สํานักใหญ)่ 355/2 ม.3 ถ.สขุสวัสด ิ ต.บางจาก  อ.พระประแดง  สมทุรปราการ 10130 02-4634968-9, 01-6445359
1307-147 บรษัิท กรงุเทพไวทบ์อรด์ จํากัด 110/33-36 ซ.สขุาภบิาล 78 ม.6  ถ.สขุสวัสด ิต.บางจาก อ.พระประแดง  สมทุรปราการ 10100 (02)2257651,2251935,6225375-6,
1307-224 บรษัิท คอนแทรคเตอรช์อ๊ป จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 17/67 ม.10 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย  ต.สําโรงใต ้อ.พระประแดง  สมทุรปราการ 10130 02-7576889
1307-235 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซ.ีพ.ีเอส.อนิเตอรก์รุป๊ (สํานักงานใหญ)่ 13/7 หมู ่11 ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  ตําบลบางหญา้แพรก อําเภอพระประแดง  สมทุรปราการ 02-3806445-9,7544012-3
1307-262 บรษัิท ดํารงคช์ัย เซฟแอนดส์ตลี เฟอรน์เิจอร ์จํากัด(สาขาท ี1) 488/42-43 หมูท่ ี1 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย  ต.สําโรงใต ้ อ.พระประแดง  จ.สมทุรปราการ 10130 02-7550955-65
1307-263 บรษัิท แสงเจรญิโอฬาร จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 399/8-9 ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  ต.สําโรงกลาง  อ.พระประแดง  จ.สมทุรปราการ 10130 02-3944324
1307-267 บรษัิท 39 คา้เหล็ก จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 227/1-2 หมูท่ ี18   ถ.สขุสวัสด ิ ต.บางพงึ  อ.พระประแดง  จ.สมทุรปราการ 10130 02-8172400-1

อ.พระสมุทรเจดยี ์
1204-230 ส.พาณิชยวั์สดุภัณฑ ์2009(สํานักงานใหญ)่ 326/2-3 หมูท่1ี0  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์ จ.สมทุรปราการ 10290 02-4979845
1307-218 บรษัิท ยนูเิวอรส์ ออฟ อคิวปิเมนทแ์อนดก์ูด้ส ์จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 164/9  ม.11  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์ สมทุรปราการ 10290 (02)8157001
1307-286 สภุ ีทาบดุดา 234/64 ม.1 ซ.คู่สรา้ง ถ.สขุสวัสด ิ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์ จ.สมทุรปราการ 10290 02-8162237
1307-313 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรัพยไ์พศาลโลหะกจิ (สํานักงานใหญ)่ 188/144 ม.7  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์ จ.สมทุรปราการ 10290 02-0021972
1307-314 โชคด ีอปุกรณ์ (สํานักงานใหญ)่ 326/21 หมูท่ ี10 ถ.ประชาอทุศิ-คู่สรา้ง  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์ จ.สมทุรปราการ 10290 02-8169272


