
เขต 005 ชอืรา้นคา้ ทอียู่ เบอรโทรศพัท์
เขตบางนา

1307-114 บรษัิท ต.แสงเจรญิเทรดดงิ(ปลาลายนํา) จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 31 ซ.บางนา-ตราด32  แขวงบางนา เขตบางนา  กรงุเทพมหานคร 10260 02-7468735-44
1307-129 บรษัิท ส.รุง่เรอืงเพนท ์จํากัด 882  ซ.อดุมสขุ48 ถ.อดุมสขุ  แขวงบางนา  เขตบางนา  จ.กรงุเทพมหานคร 10260 7466050-9
1308-009 บรษัิท สแตนดารด์ฟิลเตอร(์ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 249 ซ.พลูศลิป์ ถ.สขุุมวทิ66/1  แขวงบางนา เขตบางนา  กรงุเทพมหานคร 10260 (002)393-2163,393-9688-9
1308-054 บรษัิท รัตนสมบรูณ์โอโตพารท์ จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 209 ถ.สรรพาวธุ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรงุเทพมหานคร (02)3932297,7455991-4,7451828,
1308-085 คุงเซง้ซัพพลาย (สํานักงานใหญ)่ 3109 ถ.สขุุมวทิ  แขวงบางนา เขตบางนา  กรงุเทพมหานคร 10260 393-1367,   -
1308-099 บรษัิท ฟีนคิซ ์เมโทรโลย ีจํากัด (สํานักงานใหญ)่ 1699 ถนนลาซาล  แขวงบางนา เขตบางนา  กรงุเทพมหานคร 10260 02-7573003 , 086-3312419
1308-100 บรษัิท กจิเจรญิวัฒนาโลหะภัณฑ ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 454-462  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา  กรงุเทพมหานคร 10260 02-7490722-6,02-5998050-55
1308-102 บรษัิท รุง่ทวทีรพีลัส จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 40 ซอยวชริธรรมสาธติ 26  แขวงบางนา เขตบางนา  จ.กรงุเทพมหานคร 10260 02-7476188
1308-103 บรษัิท เอ-ลสิ ลฟิวงิ จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 111/555 ซอยลาซาล 32  แขวงบางนา เขตบางนา  จ.กรงุเทพมหานคร 10260 02-3981718}3985944
1308-105 บรษัิท ก วสัดุ จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 10 ซอยวชริธรรมสาธติ 32  แขวงบางนา เขตบางนา  จ.กรงุเทพมหานคร 10260 02-3995410,081-5663421

เขตพระขโนง
1301-013 ยง่หลฮีง คลองเตย (สํานักงานใหญ)่ 2533/9 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย  เขตพระโขนง  กรงุเทพมหานคร 10110 (002)259-4128,โรงงาน311-7308
1303-069 รว่มกจิการไฟฟ้า 50/4  ซ.วชริธรรมสาธติ 34  ถ.สขุุมวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรงุเทพมหานคร 10260 02-3989250
1308-003 รุง่โรจนเ์คหภัณฑ์ 2349-51 ถ.สขุุมวทิ  แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรงุเทพมหานคร 10250 (002)331-4931,   -
1308-012 หา้งหุน้สว่นจํากัด ยงิอดุม (สํานักงานใหญ)่ 2356/11-12 ถ.สขุุมวทิ บางจาก  เขตพระโขนง  กรงุเทพมหานคร 10260 (002)311-2892,331-1841
1308-027 แสงสวา่งพานชิ (สํานักงานใหญ)่ 1068/7-8 ซ.สขุุมวทิ101/1  ถ.สขุุมวทิ แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 02-3935939
1308-042 เอส.อาร.์เคหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 30 ซ.ประวทิยแ์ละเพอืน 12  (เกตุวงศ ์2)แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 (002)398-7474,   -
1308-072 รา้น ทวโีชค 904/27 ซ.สขุุมวทิ101/1  ถ.สขุุมวทิ บางจาก เขตพระโขนง  กรงุเทพมหานคร (002)396-0650
1308-083 หา้งหุน้สว่นจํากัด ธนพงษ์อปุกรณ์กอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ)่ 100 ซ.สขุุมวทิ54 แยก6  แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรงุเทพมหานคร 10260 02-3322939,3321921,3315581
1308-097 บรษัิท สขุุมวทิการพมิพ ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 300 ซอยสขุุมวทิ 97/1 ถนนสขุุมวทิ  แขวงบางจาก เขตพระโขนง  จ.กรงุเทพมหานคร 10260 02-3328623-6

อ.บางบอ่
1307-098 บรษัิท เตยีกุย่ฮวด 1993 จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 365-366 ม.1 ต.บางบอ่ อ.บางบอ่    สมทุรปราการ (02)7083531-4,338-1179
1307-276 รา้นทรัพยเ์จรญิ 49/9  ม.9  ต.คลองด่าน อ.บางบอ่  สมทุรปราการ 10550 02-3301401,086-9068930

อ.บางพลี
1307-033 เสรมิศริซิัพพลาย (สํานักงานใหญ)่ 202/2-3 ม.11 ถ.เทพารักษ์  ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ี สมทุรปราการ 10540 (002)312-2201,312-2202
1307-053 ซ.ีพ.ีเซ็นเตอรพ์อยท(์2000) (สํานักงานใหญ)่ 34/4  หมู ่9 ถ.เทพารักษ์  ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ี สมทุรปราการ 10540 (002)3122291-2 405-009
1307-096 บรษัิท พงศวรรณคา้วสัดุภัณฑ ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 60-60/4 ม.5 ถ.เทพารักษ์  กม.11.5 ต.บางพลใีหญ ่ อ.บางพล ีสมทุรปราการ 10540 (002)385-5068-70
1307-157 ตังเส็ง (สํานักงานใหญ)่ 115 ม.10  ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ี สมทุรปราการ (02)7520207,3373724
1307-204 บรษัิท ทอ้ดด ีจํากัด 41/12 ซ.แสงใหญ ่ม.19  ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ี สมทุรปราการ 10540 02-3121404,
1307-205 บรษัิท ท.ีพ.ีเค.ไทยเมท แมชชนีทูลส ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 71/4-5 หมูท่ ี20 ถนนเทพารักษ์  ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ี สมทุรปราการ 10270 (02)394-0706,   -
1307-232 บรษัิท พัฒนฮ์ับ ฮารด์แวร ์จํากัด สํานักงานใหญ่ 82/3-4 หมูท่ ี21 ถนน บางพล-ีตําหร ุ ตําบลบางพลใีหญ ่อําเภอบางพล ี สมทุรปราการ 02-7553138,06-3097880
1307-250 บรษัิท โกลบอล เคม ีเทรดดงิ จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 140/31 ซอยกงิแกว้ 9/1 หมูท่ ี12  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพล ี สมทุรปราการ 10540 02-6780305-6
1307-322 บรษัิท ตา้เหรยีญ อนิเตอรเ์ทค จํากัด (สนญ) 188/174 ม.4  ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540 02-0150674,0816655208
1307-323 บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ◌ ์จํากัด (สาขาอนันตภัณฑบ์างพล)ี 59/15-16 ม.1  ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540 (02)3169394
1307-324 บรษัิท บญุนําโชค ซัพพลาย จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 47/20 หมูท่ ี17 ถนนบางนา-ตราด  ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540 099-5979282
1901-016 บรษัิท แสตนดารด์แคน จํากัด(สํานักงานใหญ:่00000) 219, 219/9 หมูท่ ี11 ถ.เทพารักษ์  ต.บางพลใีหญ ่ อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540 02-312-2177 LINE 15 เลขหมาย

อ.บางเสาธง
1307-057 ไทยเจรญิฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 201/48-49 ม.1  ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง  สมทุรปราการ 10540 02-3151218-9,3151309
1307-141 ก.เจรญิฮารด์แวย ์(สํานักงานใหญ)่ 128/19-20 หมูท่ ี1 ถ.เทพารักษ์  ต.บางเสาธง  อําเภอบางเสาธง  จ.สมทุรปราการ 10540 (02)7063088,  080-5534111
1307-190 บรษัิท ฮารด์แวร ์เฮาส ์แอนด ์ โฮมโปรดักส ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 89/9 ม.7  ถ.บางนา-ตราด กม.25  ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ 10540 02-7055335 ,7072220-2
1307-296 บรษัิท เอ็น.โอ.ไอ.ซัพพลาย จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 20/40 หมู ่17  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  จ.สมทุรปราการ 10540 02-3303040,3303611-3

อ.เมอืงสมุทรปราการ
1210-069 บรษัิท มันคงแทน จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 188 หมูท่ ี6 ถ.สขุุมวทิ  ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10270 -
1307-003 หา้งหุน้สว่นจํากัด กุย่ฮวดฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 325-327 ม.9 ถ.สขุุมวทิ  เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10270 (002)394-0706,   -
1307-016 รา้น ทวชีัย (สํานักงานใหญ)่ 1169 ถ. สขุุมวทิ สําโรงเหนอื  อ.เมอืง  สมทุรปราการ 10270 (002)394-3409,   -
1307-026 บรษัิท ว.ีพ.ีด.ี จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 223/8 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ แขวงสําโรงเหนอื อ.เมอืง  สมทุรปราการ 10270 (002)385-7540,(01)9240264
1307-035 รา้น วฒุสิริกิารคา้ (สํานักงานใหญ)่ 371 ม.2 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10270 (002)385-2374,385-2374
1307-050 หา้งหุน้สว่นจํากัด ต.เพชรวฑิรูย ์(สํานักงานใหญ)่ 1399/57-58 ม.6 ถ.เทพารักษ์  แขวงเทพารักษ์ อ.เมอืง  สมทุรปราการ 10270 (002)385-0433,385-0454
1307-051 รุง่ไพศาล 41/17 ม.4 ซ.วัดด่านสําโรง  ถ.สขุุมวทิ113 ต.สําโรงเหนอื  อ.เมอืง สมทุรปราการ (002)384-1954
1307-062 หา้งหุน้สว่นจํากัด นวิบางป ูคา้วสัดุกอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ)่ 929 ม.1 ถ.สขุุมวทิ  ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10280 (002)323-0618,323-0617
1307-067 รวมกจิเจรญิฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 11/33-35 ม.8  ถ.พทุธรักษา  แขวงทา้ยบา้นใหม ่ อ.เมอืง  สมทุรปราการ 10280 02-3895690,
1307-068 บรษัิท ซติใีช ้พารท์ส ์แอนด ์ทูลส ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 906/7-9  ม.2 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10270 (002)385-2434,394-0706
1307-073 วริัช (สํานักงานใหญ)่ 7/109 ม.2 ถ.พทุธรักษา  ต. ทา้ยบา้น อ.เมอืง  สมทุรปราการ 395-3816,7026357   -
1307-074 หา้งหุน้สว่นจํากัด กาญจนาเพน้ท ์(สํานักงานใหญ)่ 126/1 ถ.สขุุมวทิ ต.ปากนํา  เมอืง  สมทุรปราการ (002)7565834-5
1307-075 หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมกจิโบลท์แอนดนั์ท (สํานักงานใหญ)่ 438  ต.สําโรงเหนอื อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10270 02-3834483-4
1307-080 สามภพพานชิย ์(สํานักงานใหญ)่ 558 ม.1 ถ.พทุธรักษา  ต. ทา้ยบา้นใหม ่อ.เมอืง  สมทุรปราการ 10280 (002)702-7720,7027450-1
1307-091 บรษัิท ท เทยีนชัย  จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 184/2 ถ.สายลวด ต.ปากนํา  อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10270 (02)7018014-5
1307-094 บรษัิท อดุมโชคพัฒนา จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 114 ม.2 ถ.สขุุมวทิ  ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280 3233804,3233806
1307-103 บรษัิท อนิเตอรซ์ัพพลาย(1992) จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 110 ม.2 ถ.สขุุมวทิ  ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280 002-323-3710,323-3715
1307-106 รัตนแสง 9/22 ม.1 ถ.สขุุมวทิ บางปใูหม ่ อ.เมอืง  สมทุรปราการ (02)3233315,081-3830020,323-33
1307-107 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรัพยไ์พศาลอปุกรณ์ (สํานักงานใหญ)่ 586/391,393     ม.2  ต.บางปใูหม ่อ.เมอืง  สมทุรปราการ 10280 (002)709-8258
1307-115 ตังชงุเฮงเทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 2337/5 ม.6 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง  สมทุรปราการ 10270 02-,02-7595468-9,7547123,75471
1307-156 เอส.เอ็ม.เทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 501/9 ม.3 ถ.แพรกษา  ต.แพรกษา อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10280 (02)7014284
1307-161 บรษัิท บางนาอนิดัสเตรยีลสตลี จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 405 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ ต.สําโรงเหนอื อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10270 02-7585846
1307-170 หา้งหุน้สว่นจํากัด พรอ้มสนิวสัดุ (สํานักงานใหญ)่ 123/1 ถ.สขุุมวทิ  ต.ปากนํา อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10270 02-7561611-4
1307-175 บรษัิท ไทยรวมกจิฮารด์แวรอ์นิเตอรก์รุป๊(2004)จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 427/12-13 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ ต.สําโรงเหนอื อ.เมอืง  สมทุรปราการ 10270 02-7586993
1307-209 หา้งหุน้สว่นจํากัด วงศก์จิเจรญิ (สํานักงานใหญ)่ 12/1 หมูท่ ี7 ถ.ทา้ยบา้น  ต.ทา้ยบา้น  อ.เมอืงสมทุรปราการ  สมทุรปราการ 10280 02-3871104
1307-229 บรษัิท ท.ีพ.ีบางป ูจํากัด (สํานักงานใหญ)่ 586/110 ม.2 ถ.สขุุมวทิ  ต.บางปใูหม ่อ.เมอืง สมทุรปราการ  มทุรปราการ 02-7098762,709-8409
1307-256 ทรัพยร์ุง่โรจน ์ซัพพลาย 888/174-175  หมู5่   ถ.สขุุมวทิ  ต.บางปใูหม ่ อ.เมอืง  จ.สมทุรปราการ 10280 02-3239183
1307-266 บรษัิท เฮงฮารด์แวร ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 1692/4-8 หมูท่ ี4  ต.เทพารักษ์  อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10270 02-7101031-2
1307-299 บรษัิท ท.ี การาจ จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 68 หมูท่ ี4  ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมอืงสมทุรปราการ  จังหวดัสมทุรปราการ 10270 02-3945000
1307-309 บรษัิท นานมอีตุสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 1121 ม.6 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10270 02-3835710-2
1307-320 บรษัิท เฮงพาณิชยค์า้ไม ้จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 505 หมูท่ ี4 ถนนเทพารักษ์  ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10270 02-7580702
1307-325 บรษัิท เทพสยาม จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 267/1 หมูท่ ี4 ถนนสขุุมวทิ  ต.แพรกษา อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280 0629811969
1307-327 บรษัิท ทไีอจ(ี2004) จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 426/6-7,427/12-15 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ ต.สําโรงเหนอื อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10270 02-7586993


