
เขต 101 ชอืรา้นคา้ ทอียู ่ เบอรโ์ทรศัพท์
จ.กาญจนบุร ี
2019-002 พงษ์พาณชิย ์(สํานักงานใหญ)่ 10/14 ถ.อูท่อง  ต.บา้นเหนือ อ.เมอืงกาญจนบรุ ี กาญจนบรุ ี71000 (034)512-056,
2019-013 ไทยยนืยง (สํานักงานใหญ)่ 91-93-95 ถ.แสงชโูตสายใหม ่ ต.ทา่เรอื อ.ทา่มะกา  กาญจนบรุ ี71130 (034) 561-830,   -
2019-022 เพมิผล (สํานักงานใหญ)่ 95 ม.4  ต.หนองบัว อ.เมอืง  กาญจนบรุี (034)633173,
2019-028 แสงวชิยัเครอืงกล (สํานักงานใหญ)่ 551 ถ.แสงชโูตใต ้ ต.ปากแพรก  อ.เมอืง  กาญจนบรุี (034)622495 01-9431557
2019-031 ไทยเจรญิอปุกรณ์ (สํานักงานใหญ)่ 126/1 ถ.แสงชโูต  ต.ทา่มะขาม อําเภอเมอืงกาญจนบรุ ี กาญจนบรุ ี71000 034-518543,01-2563718
2019-032 เจรญิปานแกว้ 150  หมู ่5   ต.วังขนาย  อ.ทา่มว่ง  กาญจนบรุี (034)611607
2019-035 ท.วัฒนา (สํานักงานใหญ)่ 1007  ม.3  ต.ทา่มว่ง อ.ทา่มว่ง  กาญจนบรุ ี71110 034-611295
2019-039 ดวงพร 181/1 ถ.แสงชโูต  ต.ทา่มะขาม อ.เมอืงกาญจนบรุ ี กาญจนบรุ ี71000 034-518291
2019-040 ออมทรัพย์ 233/1  ถ.ปากแพรก  ต.บา้นเหนือ อ.เมอืง  กาญจนบรุ ี71000 (034) 511-272, 034-512943,034-
2019-041 รุ่งเกษมวัสดภัุณฑ์ 303/26 ถ.แสงชโูต  ต.บา้นเหนือ อ.เมอืง  กาญจนบรุี (034) 511-215,514-004 ,624-797
2019-047 แสงสงวน 277/30-31 ถ.แสงชโูต  ต.บา้นเหนือ อ.เมอืง  กาญจนบรุี 034-511729
2019-048   086-0287574
2019-049 อภณิส(สํานักงานใหญ)่ 301/18 ถ.อูท่อง  ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุ ี จ.กาญจนบรุ ี71000 (034) 511-886,   -
2019-050 ณัฐวฒุเิจรญิโลหะกจิ (สํานักงานใหญ)่ 9/5-7 หมูท่ ี6  ต.วังขนาย อ.ทา่มว่ง  จ.กาญจนบรุ ี71110
จ.นครปฐม
2027-001 สนิเจรญิ (สํานักงานใหญ)่ 34/1-2 ถ.ราชวถิ ี ต.พระปฐมเจดยี ์อ.เมอืงนครปฐม  นครปฐม 73000 (034)252-458,255-775
2027-004 ซนิสนู(สํานักงานใหญ)่ 30-31 ถ.พญากง  ต.พระปฐมเจดยี ์ อ.เมอืง  นครปฐม 73000 (034) 258-908,256-205
2027-010 บรษัิท จวนสงวนพานชินครปฐม(1990) จํากัด 153-157 ถ.ยงิเป้า  อ.เมอืง  นครปฐม 73000 (034)255-696-7,254-927-8
2027-011 ลวีรพันธช์ยั 79-81 ถ.ซา้ยพระ ต.พระปฐมเจดยี ์ อ.เมอืง  นครปฐม 73000 034-241887,241912,252851
2027-014 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซูง่ว้นฮวด (สํานักงานใหญ)่ 12-13 ถ.บอ่เรมิ  ต.พระปฐมเจดยี อ.เมอืง  นครปฐม 73000 (034) 242-556,250-669   -
2027-029 นครปฐมฮารด์แวร์ 292-294 ถ.เทศา  ต.พระประโทน อ.เมอืงนครปฐม  นครปฐม 73000 (034)213412,271454      07-153
2027-032 แตฮ้วัเฮง 84 ม.6  ต.วังตะก ู อ.เมอืง นครปฐม 73000 (034)290098
2027-036 พรอนันต์ 45/1 ถ.เพชรเกษม  ต.ศรษีะทอง อ.นครชยัศร ี นครปฐม 73120 034-331861
2027-038 โงว้ซูง่ว้น (สํานักงานใหญ)่ 52  ถ.ดอนตมู  ต.บอ่พลับ อ.เมอืงนครปฐม  จ.นครปฐม 73000 034-216176,034-270582
จ.ประจวบครีขีนัธ ์
2037-006 มงิฟ้าหัวหนิ (สํานักงานใหญ)่ 82/5 ถนนเพชรเกษม  อ.หัวหนิ  ประจวบครีขีันธ ์77110 (032) 511-170,511-050
2037-007 องึเกยีงฮวด 046/1 ม.4 ถ.สขุาภบิาล ทับสะแก  อ.ทับสะแก  ประจวบครีขีันธ ์77130 (032) 671-153,671-441   -
2037-009 ทวกีจิพานชิ (สํานกังานใหญ)่ 42 ถ.กอ้งเกยีรต ิ ต.ประจวบครีขีันธ ์อ.เมอืงประจวบครีขีันธ ์ จ.ประจวบครีขีันธ ์77000 (032) 611-347,   -
2037-010 เลศิศลิป์พานชิ(สํานักงานใหญ)่ 822 ม.5  ต.ไร่เกา่ อ.สามรอ้ยยอด  จ.ประจวบครีขีันธ ์77180 (032)688-348
2037-020 เจรญิไทยพานชิ (สํานักงานใหญ)่ 7/145 ม.2  ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุ ี ประจวบครีขีันธ ์77120 (032) 622-116,   -
2037-022 พ.ีเอส.ทับสะแก 148-150 ม.4  อ.ทับสะแก  ประจวบครีขีันธ ์77130 (032) 671-131,671-191
2037-023 ไทยสงวน (สํานักงานใหญ)่ 155/5 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่เกา่  อ.สามรอ้ยยอด  ประจวบครีขีันธ ์77180 (032)688-285
2037-024 รา้น ไทยวบิลูย ์(สํานักงานใหญ)่ 209/6 ถ.เกาะหลัก  ต.เกาะหลัก อ.เมอืงประจวบครีขีันธ ์ ประจวบครีขีันธ ์77000 (032) 611-282,   -
2037-031 หา้งหุน้สว่นจํากัด นคิมวัสด ุ(สํานักงานใหญ)่ 185/2 ม.1  ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุ ี จ.ประจวบครีขีันธ ์77160 032-622071
2037-037 หา้งหุน้สว่นจํากัด ลมิหมยุเซง้ (สํานักงานใหญ)่ 2 ม.4 ถ.สขุาภบิาล  ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอ้ย  จ.ประจวบครีขีันธ ์71770 (032)699146,163,133 01-4517170
2037-041 เหลา่วัฒนาวัสด ุ(สํานักงานใหญ)่ 252/1 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ  ประจวบครีขีันธ ์77110 (032)511515, 532035
2037-043 รา้นป้าฮวยคา้ไม ้ 31/1  หมูท่ ี7  ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุ ี ประจวบครีขีันธ ์77120 032-622052
2037-044 จงเจรญิการคา้ (สํานักงานใหญ)่ 178/5  หมู ่16  ถ.เพชรเกษม  ต.อา่วนอ้ย  อ.เมอืงประจวบครีขีันธ ์ ประจวบครีขีันธ์ (032)554760-1,09-2055709
2037-045 ภัทรบวิอนิน์ 25/24  หมูบ่า้นหัวนา  ถ.เพชรเกษม  ต.หนองแก  อ.หัวหนิ  ประจวบครีขีันธ ์77110 (032)536265
2037-046 รา้น รุ่งโรจน์ (สํานักงานใหญ)่ 51/3  หมูบ่า้นเขาเตา่  ต.หนองแก อ.หัวหนิ  ประจวบครีขีันธ ์77170 032-572563
2037-055 ธนเกตวัสดภัุณฑ์ 113 หมู1่  ถ.เพชรเกษม  ต.หว้ยทราย  อ.เมอืงประจวบครีขีันธ ์ จ.ประจวบครีขีันธ ์77000 032-578036
2037-057 หา้งหุน้สว่นจํากัด เจรญิสขุหัวหนิคา้ส ี(สํานักงานใหญ)่ 43/73-74 ซอยหมูบ่า้นเขานอ้ย ถนนหัวหนิ-หนอง  ตําบลหัวหนิ อําเภอหัวหนิ  จ.ประจวบครีขีันธ ์77110 0816446545,0841122758
2037-060 หา้งหุน้สว่นจํากัด ถาวรเพน้ท ์(สํานักงานใหญ)่ 4/51-52 ซอยหมูบ่า้นเขานอ้ย ถนนหัวหนิ-หนองพ  ต.หัวหนิ  อ.หัวหนิ  จ.ประจวบครีขีันธ ์77110 032-513012
2037-061 หา้งหุน้สว่นจํากัด ช.วาณชิธนสาสน์ (สํานักงานใหญ)่ 39/8 หมูท่ ี5  ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก  จ.ประจวบครีขีันธ ์77130 032-671424,0983759768
2037-062 บรษัิท มสิเตอรเ์พน้ท ์หัวหนิ จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 57/2 ซอยหมูบ่า้นบอ่ฝ้าย ถนนเพชรเกษม  ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ  จ.ประจวบครีขีันธ ์77110 032-520225
จ.เพชรบุร ี
1102-039 บรษัิท ซเีอสอ ีเทคโนโลย ี จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 39,39/1  ม.7  ต.หนองชมุพล อ.เขายอ้ย  จ.เพชรบรุ ี76140 032-796248,032-796247
2036-002 ตังงว้นฮง  2  (สํานักงานใหญ)่ 4  ถ.พานชิเจรญิ  ต.ทา่ราบ   อ.เมอืง  เพชรบรุ ี76000 (032) 425133,425-059,425788
2036-004 ก.เจรญิโลหะภัณฑ์ 491 ,491/1, 491/2 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา  อ.ชะอํา  เพชรบรุ ี76120 (032) 471-349
2036-012 อรุณไฟฟ้า-กอ่สรา้ง(สํานักงานใหญ)่ 75 ถ.ชสีระอนิทร ์ ต.คลองกระแชง อ.เมอืงเพชรบรุ ี จ.เพชรบรุ ี76000 (032)426-857,428-349,428- 428-
2036-015 จ.วานชิ 157/23 ม.5 ถ.เพชรเกษม  อ.ทา่ยาง  เพชรบรุ ี76130 (032)461-774,461-217,   -
2036-016 บํารุงการโลหะ (สํานักงานใหญ)่ 323/1-2 ถ.ใหญ่  ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง  จ.เพชรบรุ ี76130 032-461371,461158,461-634
2036-018 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทา่ยางคา้ไม ้(สํานักงานใหญ)่ 157/10 ถ.เพชรเกษม  ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง  จ.เพชรบรุ ี76130 (032)461-533,461-159,   -
2036-026 โชคอนันตพ์าณชิย์ 27 ถ.พงษ์สรุยิา  ต.ทา่ราบ อ.เมอืง  เพชรบรุ ี0 (032)418400
2036-035 รา้น ปองชยั (สํานักงานใหญ)่ 31 ถ.เทเวศน์  ต.ทา่ราบ อ.เมอืงเพชรบรุ ี จ.เพชรบรุ ี76000 032-400509
2036-036 เขายอ้ยเคหะภัณฑ์ 185 หมู5่  ต.เขายอ้ย  อ.เขายอ้ย  เพชรบรุ ี76140 032-562330,081-2672604
2036-039 เลศิศลิป์ 500  ถ.เพชรเกษม  ต.ชะอํา  อ.ชะอํา  เพชรบรุ ี76120 032-433385,032,472454
จ.ราชบุร ี
2026-004 ฮอ้ตงหมง 32/1-3 ถ.แสงชโูต ต.บา้นโป่ง  อ.บา้นโป่ง  ราชบรุี (032) 211-170,211-670
2026-007 หา้งหุน้สว่นจํากัด เคยีงเส็งเคหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 305-307 ถ.ศรสีรุยิวงศ ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง  ราชบรุ ี70000 (032) 337-533,   -
2026-010 หา้งหุน้สว่นสามัญ บรุนิทรช์ยั ราชบรุ ี(สํานักงานใหญ)่ 290/1 ถ.ศรสีรุยิวงศ ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุ ี จ.ราชบรุ ี70000 (032) 338566
2026-023 ป้อเจรญิคา้วัสด ุ(สํานักงานใหญ)่ 119 ถ.โพธาราม-บา้นเลอืก  ต.โพธาราม อ.โพธาราม  ราชบรุี (032)232-994-5
2026-025 สขุวัฒนา (สํานักงานใหญ)่ 1/38 ถ.บา้นปากแรต  ต.บา้นโป่ง  อ.บา้นโป่ง  ราชบรุ ี70110 (032)221-200
2026-030 ชยัวัฒน์ฮารด์แวร ์ (สํานักงานใหญ)่ 38/3 ถ.โพธาราม-บา้นเลอืก  ต.โพธาราม อ.โพธาราม  ราชบรุี (032)354-473
2026-034 สมชยั  (สํานักงานใหญ)่ 34 หมู9่  ตลาดหว้ยกระบอก  ต.กรับใหญ่  อ.บา้นโป่ง ราชบรุี (032)291164,366207
2026-037 ธรีะชยัยนต์ 484 หมู1่ ถ.ราชดอนเกษม  ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่  ราชบรุี (032)281489
2026-039 รา้น พัฒนกจิวัสดภัุณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 339/9  หมู1่1 ถ.ทรงพล  ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบรุ ี70110 (032)342291-4
2026-046 ประสพโชค 173/10  ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุ ี ราชบรุ ี70000 032-325037,304046
2026-047 หา้งหุน้สว่นจํากัด  ต.รุ่งเรอืงฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 46/12 ถ.บา้นดอนตมู  ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบรุ ี70110 (032)341544-5
2026-049 รุ่งชยั (สํานักงานใหญ)่ 89-91  ถ.บา้นปากแรต  ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง  ราชบรุ ี70110 032-221007
2026-050 ทรัพยถ์าวรเทรดดงิ 99/11 ถ.บา้นปากแรต  ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง  ราชบรุี 032-223451
2026-061 บรษัิท เคยีงเส็งซัพพลายส ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 165 ม.9  ต.เจดยีหั์ก  อ.เมอืงราชบรุ ี จ.ราชบรุ ี70000 (032) 322793   -
2026-064 บรษัิท เสรมิพัฒนาคา้เหล็ก จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 199 ม.1  ต.อา่งทอง อ.เมอืงราชบรุ ี จ.ราชบรุ ี70000 032-300310,032-300321
2026-065 เกอืกลู วัสดภัุณฑ์ 32-34 ถ.บา้นดอยตมู  ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบรุ ี70110 (032) 211-311,080-0256262
จ.สมทุรสงคราม
2035-002 สันตชิยั 642  ตลาดแมก่ลอง  อ.เมอืง  สมทุรสงคราม (034) 711-741,   -
2035-003 หา้งหุน้สว่นจํากัด โงว้เฮงฮวดวัสดภัุณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 133/11-15  ซ.บางแกว้ ถ.ทางเขา้เมอืง  ต.แมก่ลอง อ.เมอืงสมทุรสงคราม  สมทุรสงคราม 75000 (034) 711-905 711197
2035-005 หลมีฮกหลี 517/17 ซ.เพชรสมทุร ต.แมก่ลอง  อ.เมอืง  สมทุรสงคราม 75000 (034)711-652    -   ,   -
2035-038 ภาคนิวัสดภัุณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 87/3 ถ.พระราม2  ต.แมก่ลอง อ.เมอืงสมทุรสงคราม  จ.สมทุรสงคราม 75000 034-712204,0863381328
จ.สพุรรณบุรี
2020-006 ส.เจรญิชยั 170/5-6  ถ.นางพมิ  ต.ทา่พเีลยีง อ.เมอืง  สพุรรณบรุี 035-500309,035-521721
2020-013 แมแ่ดงฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 61-63 ถ.ขนุไกร ต.ทา่พเีลยีง  อ.เมอืง  สพุรรณบรุ ี72000 (035) 511-129,   -
2020-028 หา้งหุน้สว่นจํากัด สัมฤทธเิจรญิ คอนกรตี 88 หมูท่ ี6  ต.ปลายนา อ.ศรปีระจันต ์ จ.สพุรรณบรุ ี72140 035-420278,081-8573091,087-170
2020-029 อดุมกจิ 1564 ม.6  ต.อูท่อง อ.อูท่อง  จ.สพุรรณบรุ ี72160 035-551521
จ.อยธุยา
2025-002 วรภัณฑ์ ค9/9 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรอียธุยา  พระนครศรอียธุยา 13000 (035) 241-077,   -
2025-004 ไพรพัฒนาเคหะกจิวัสดุ 55/2 ม.1 ถ.โรจนะ  ต.ธนู อ.อทัุย  พระนครศรอียธุยา 13000 (035) 335112-4 241-836
2025-006 ชยัยศ (สํานักงานใหญ)่ ข.1/23 ถ.ศรเีสนา  ต.เสนา อ.เสนา  พระนครศรอียธุยา 13110 (035) 201094,081-9940230
2025-007 หา้งหุน้สว่นจํากัด สกลภัณฑวั์สดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ)่ 21/30 ต.ทา่วาสกุร ี อ.พระนครศรอียธุยา  พระนครศรอียธุยา (035) 245-101,245-418   -
2025-009 ไพฑรูยพ์าณชิย์ 111/37 ม.4 ต.ผักไห ่ อ.ผักไห ่ พระนครศรอียธุยา 13120 (035) 391-111,391-112
2025-016 ทอง (ไพรัช) สํานักงานใหญ่ 55 ม.8 ต.บา้นป้อม อ.เมอืง  จ.อยธุยา  (035)243-740
2025-022 บรษัิท ชา่งนะนานาภัณฑ ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 55/13-14  ม.2  ต.สามกอ  อ.เสนา  จ.พระนครศรอียธุยา 13110 (035)201-489
2025-032 หา้งหุน้สว่นจํากัด ตังจติรรวมชา่งเซอรว์สิ (สํานักงานใหญ)่ 77/15 ถ.ทา่เรอื-ทา่ลาน  ต.ทา่เรอื อ.ทา่เรอื  พระนครศรอียธุยา 13130 035-223387,035-341090
2025-042 บรษัิท นานาภัณฑ ์วัสดอุตุสาหกรรม จํากัด(สํานักงานใหญ่ 68/9 หมู ่1 ถนนโรจนะ  ต.ไผ่ลงิ อ.พระนครศรอียธุยา  จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035-241288,244388,323930-3
อ.เมอืงสมทุรสาคร
1203-250 บรษัิท เอ็กซต์รา้ทรัคคอฟเวอร ์ จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 96/7 หมู2่  ต.พันทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืงสมทุรสาคร  สมทุรสาคร 74000 034)865550
1205-111 บรษัิท ดรีวรรณ จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 85/5 ม.1 ถ.พระราม2  ต.บางนําจดื อ.เมอืงสมทุรสาคร  สมทุรสาคร 74000 02-4516517-9}8969205-9
1900-031 บรษัิท จรุงรัตน์ จํากัด 99/18  ม.3 ซ.ทรัพยม์หาโชค  ต.นําด ี อ.เมอืงสมทุรสาคร  จ.สมทุรสาคร 74000 034-826884,086-8888846
1900-162 บรษัิท เอ็กซต์รา้ออนงิ จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 96/7 หมู2่  ต.พันทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืงสมทุรสาคร  สมทุรสาคร 74000 02-4164041,02-4163458
1900-180 บรษัิท กมิชยั อตุสาหกรรมไม ้จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 18/27 ม.5  ต.นาด ีอ.เมอืง  จ.สมทุรสาคร 74000 084-2653956
2035-010 หา้งหุน้สว่นจํากัด เกษมพงษ์รัตน์ (สํานักงานใหญ)่ 923/102ฒ 923/102 ม 923/102 ย ถนนเอกชยั  ต.มหาชยั อ.เมอืงสมทุรสาคร  จ.สมทุรสาคร 74000 (034) 412-511,411-804
2035-021 บรษัิท ธุวนันท ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 69/62   หมูท่1ี ถ.พระรามท2ี  ต. ทา่จนี อ.เมอืงสมทุรสาคร  สมทุรสาคร 74000 (034)821028-30เบอรเ์ดมิ034-411
2035-023 พรเจรญิ (สํานักงานใหญ)่ 137/4ฐ ถ.สหกรณ์  ต.มหาชยั อ.เมอืงสมทุรสาคร  จ.สมทุรสาคร 74000 (034) 425555
2035-027 หา้งหุน้สว่นจํากัด บญุรุ่งเรอืง (สํานักงานใหญ)่ 59/299-300 หมู2่  ถ.พระราม2  ต.คอกระบอื  อ.เมอืงสมทุรสาคร  สมทุรสาคร 74000 034-812870
2035-039 บรษัิท อนันทการณ์ สแีละเคมภัีณฑ ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 28/9-12 หมูท่ ี2 ถนนเอกชยั  ต.คอกกระบอื อ.เมอืงสมทุรสาคร  จ.สมทุรสาคร 74000 034-494474-6,087-6772193


