สถานภาพผู้ใช้ที่ดน
ิ ในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
1

2
3
4

5

บริษัท อัลลายด์
โปรดักสN (ประเทศไทย)
จากัด
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน
บริษัท กรุงเทพ อีเลคทริค
แอนด์
เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท เกอฮาวส์
ลิฟวิง่ จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม
ให้เช่าหรือขายโรงงาน
มาตรฐานพร้อมที่ดน
ิ

ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160

ให้เช่าหรือขายโรงงาน
มาตรฐานพร้อมที่ดน
ิ
ให้เช่าหรือขายโรงงาน
มาตรฐานพร้อมที่ดน
ิ
ให้เช่าหรือขายโรงงาน
มาตรฐานพร้อมที่ดน
ิ

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 141 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
เลขที่ 167, 145-149 หมู่ 16
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 249, 249/1 หมู่ 2 ต.
คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 139 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160

ให้เช่าหรือขายโรงงาน
มาตรฐานพร้อมที่ดน
ิ

6 กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ให้เช่าหรือขายโรงงาน
มาตรฐานพร้อมที่ดน
ิ

7 บริษัท คอสมิค
โพลีเมอร์ จากัด

ให้เช่าหรือขายโรงงานพร้อม
ที่ดน
ิ

8 การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล
ความเร็วสูงระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ
9 นายสมศักดิ์ นันทปิยะวรรณ สร้างโรงงานสาเร็จรูปเพือ
่
และนางรัตนา นันทปิ
ขายหรือให้เช่า
ยะวรรณ
10 บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง
คลังสินค้า
จากัด
11 บริษัท ควอลิตค
ี้ อน
สตรัคชั่นโปรดักส์ จากัด
(มหาชน)

ผลิตส่วนประกอบบ้าน
สาเร็จรูป (พืน
้ ผนัง อาคาร
สาเร็จรูป คอนกรีตมวลเบา
เสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก)
12 บริษัท คาชิวะ อินดัสเทรียล ผลิตชิ้นส่วนโลหะสาหรับ
(ประเทศไทย) จากัด
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
13 บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์
ผลิตน้าแข็งเพือ
่ การบริโภค
(ประเทศไทย) จากัด
และผลิตอาหารสาเร็จรูปที่
พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ ขนม
โมจิ เยลลี่ และน้าแข็งไส
14 บริษัท เจ ปัง เอ็นเตอร์
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
15 บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จากัด

16 บริษัท ซีเรียลเทค คอร์
ปอเรชั่น จากัด
17 บริษัท แซนดี้ โลจิสติกส์
จากัด
18 บริษัท โซล่า เพาเวอร์
เทคโนโลยี จากัด
19 บริษัท ดับเบิ้ลเอส แอนด์
อาร์ พรีซช
ิ ั่น จากัด
20 บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด
21 บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด

ที่อยูโ่ รงงาน

ปั๊ม ขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ
เพือ
่ ใช้เป็นส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วน
สาหรับยานยนต์ รวมทั้งผลิต
แม่พม
ิ พ์และส่วนประกอบ
แม่พม
ิ พ์
ผลิตสารเหนียวสาหรับ
อุตสาหกรรมทั่วไป
(CARBOMIX)
ขนส่งกระจายสินค้า โดยไม่มี
การผลิต

เลขที่ 165 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
เลขที่ 151 หมู่ 16 ซอย- ถนนต.บางกระสัน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
ยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 145 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 88 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 249/1 หมู่ 2 ซอย- ถนนต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 147 นิคมฯบางปะอิน หมู่
16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160

เลขที่ 250 หมู่ 2 ซอย- ถนน
อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 899 หมู่ 2 ซอย- ถนน
อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตเครื่องให้กาเนิด
เลขที่ 711 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
แสงอาทิตย์
พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ
เลขที่ 165 หมู่ 16 ซอย- ถนนต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
แบ่งบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภค เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ซักและขัดสี (DENIM
เลขที่ 161 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
JEANS,THIRT,JACKET)
ยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

1

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

E-mail

02-6796565

02-6796569

035-221051

035-221052

-

035-221271

035-221273

qcon@qcon.co.th

0 3525 8970- 0 3525 8974
3

0 3525 8188

sukhum50@hotmail.v
om

0 3525 8187

0 3525 8327- 0 3525 8332
31

ctcth@loxinfo.co.th

081-4066337 -

-

0 3522 1691

info@spotsolar.com

0 3522 1690

0 3522 1368- 0 3522 1370
9

สถานภาพผู้ใช้ที่ดน
ิ ในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่

ประกอบอุตสาหกรรม

โทรศัพท์
โรงงาน

ที่อยูโ่ รงงาน

เทปกาวสาหรับชิ้นส่วน
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
อิเล็กทรอนิกส์, แผ่นเหล็กนา พระนครศรีอยุธยา 13160
ไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์, ประกอบ
เครื่องจักรสาหรับผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
23 บริษัท ทรานส์เทค
ผลิตอุปกรณ์และรับติดตัง้ รถ
เลขที่ 222 หมู่ 17 ถนนอุดมสร
อุตสาหกรรม จากัด
พ่วง รถเทรเลอร์ และรถบรรทุก ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
24 บริษัท ทรานส์เทค
ผลิตเพลาล้อรถพ่วง, ระบบ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
อุตสาหกรรม จากัด
กันสะเทือนแบบแหนบ และ
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
แบบถุงลม, ข้อต่อพ่วง, จาน
พระนครศรีอยุธยา 13160
ลาก, จานหมุน , หม้อลมเบรก,
25 บริษัท ทรานส์เทคเอ็นจิ
คลังสินค้า
เลขที่ 222 หมู่ 17 ถนนอุดมสร
เนียริ่ง จากัด
ยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
26 บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์
ผลิตสปริงจากลวดโลหะ
เลขที่ 582 หมู่ 2 ซอย- ถนน
(ประเทศไทย) จากัด
รับจ้างผลิต ผลิตสปริงทุก
อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะ
ชนิดสาหรับงานทั่วไป งาน
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
27 บริษัท ทาเคอิ พลาสติก
เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขที่ 139 หมู่ 16 ซอย- ถนน
(ประเทศไทย) จากัด
(Engineering Plastic,
อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บาง
Moulding Dies, Mouding
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Products)
28 บริษัท ทาเคอิ พลาสติก
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วน
เลขที่ 997 หมู่ 2 ซอยนิคม
(ประเทศไทย) จากัด
รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทาจาก
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พลาสติก
13160
29 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น
เลขที่ 139/1 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
จากัด
PRECAST CONCRETE
ยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
CASTING YARD
พระนครศรีอยุธยา 10210
30 บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น วัสดุ
ถนนอุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.
จากัด
ปูพน
ื้ , วัสดุหม
ุ้ เบาะรถยนต์,
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
วัสดุหม
ุ้ หลังคาด้านในรถยนต์, 13160
ผ้ายางปูพน
ื้ , ชั้นวางของหลัง
กล่องคลุมที่เก็บสัมภาระ,
วัสดุหม
ุ้ บุผนังรถยนต์
31 บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่นวัสดุ
เลขที่ 157 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
จากัด
ปูพน
ื้ วัสดุปพ
ู น
ื้ หลัง ผ้ายางปู
ยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
พืน
้ วัสดุหม
ุ้ หลังคาด้านใน ชั้น จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
วางของหลัง กล่องคลุมที่เก็บ
สัมภาระ ถักผ้า ทอผ้าและทา
พรมที่ใช้สาหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์
32 บริษัท ที่ดน
ิ บางปะอิน จากัด สร้างโรงงานสาเร็จรูปเพือ
่ ให้
เลขที่ 717 ต.คลองจิก อ.บาง
เช่าหรือขาย
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
33 บริษัท ที่ดน
ิ บางปะอิน จากัด สร้างโรงงานสาเร็จรูปเพือ
่ ให้
เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
เช่าหรือขาย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
34 บริษัท ทีดไ
ี อ แมนูแฟคเชอ ผลิตนมประเภทยูเอชที
เลขที่ 158/1 หมู่ 16 ต.บางกระ
ริ่ง จากัด
สั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
35 บริษัท เท็กซ์เคม - แพค
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขที่ 234 หมู่ 2 ซอย-- ถนน
(ไทยแลนด์) จากัด
(PLASTIC TRAY)
อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
36 บริษัท เท็กซ์เคม-แพค
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขที่ 249 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
(ไทยแลนด์) จากัด
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
37 บริษัท เทยิน (ประเทศ
ผลิตใยสังเคราะห์
เลขที่ 549 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ไทย) จากัด
(POLYESTER CHIP,
ยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
FILAMENT YARN, STAPLE
พระนครศรีอยุธยา 13160
FIBER, INDUSTRIAL YARN)
38 บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์
เลขที่ 549 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
(ประเทศไทย) จากัด
META-ARAMIDSTAPLE
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
FIBER
พระนครศรีอยุธยา 13160
39 บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ บรรจุและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
จากัด
สิ่งทอ
พระนครศรีอยุธยา 13160
40 บริษัท เทยิน
่ เอฟอาร์เอ
ผลิตผ้าใบยางรถยนต์ (TIRE
เลขที่ 549 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.
ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย)
CORD FABRIC)
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
จากัด
13160

FAX โรงงาน

E-mail

22 บริษัท ตงซูตา๋ (ประเทศ
ไทย) จากัด

2

035-220515

035-220514

transtec -Group.com

035-220515

035-220514

Transtec-group.com

035-220515

transtec-group.com

0 3525 8228

0 3525 8229

035-2214256

035-221427

0 3522 1425- 0 3522 1427
6

anek@takahashispg.c
o.th

admin@takei.co.th

035-258140

035-221333-

035-221338

6

0 3525 8428- 0 3529 013
30
0 3525 8428

0 3525 9013

0 3525 8278

0 3522 1391

0 3525 8278

0 3522 1391

035-246421

035-246420

tanaka-n@teijinfrontier.com

สถานภาพผู้ใช้ที่ดน
ิ ในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
41 บริษัท เทราล เทรดดิง้
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

42 บริษัท เทราล ไทย จากัด

43 บริษัท ไทคอน อินดัสเตรี
ยล คอนเน็คชั่น จากัด
(มหาชน)
44 บริษัท ไทคอน อินดัสเตรี
ยล คอนเน็คชั่น จากัด
(มหาชน)
45 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรี
ยล คอนเน็คชั่น จากัด
(มหาชน)
46 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรี
ยล คอนเน็คชั่น จากัด
(มหาชน)

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ประกอบอุตสาหกรรม

ที่อยูโ่ รงงาน

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

E-mail

ผลิตอาหารพร้อมทาน และ
เลขที่ 150 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
0 3522 0640- 0 3522 0643
กึง่ พร้อมทานประเภทต่างๆ
ยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
2
อาทิ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ขนมปังชนิดแผ่น, ขนมปังสอด
ไส้, แฮมเบอร์เกอร์บน
ั , ไส้กวน
, เค้ก, คุกกี,้ ฮอทดอกโรล,
ซาลาเปา, แป้งชุบทอด,
เกล็ดขนมปัง, ฟรุ๊ตพาย,
โดนัท และขนมอบ/ขนมทอด
ผลิตเครื่องสูบน้า ปั๊มน้า และ
เลขที่ 150 หมู่ 16 ซอย- ถนน
0 3522 1257 0 3522 1259
พัดลม
อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บาง
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สร้างโรงงานมาตรฐานเพือ
่ ให้
หมู่ - ซอย- ต.บางกระสั้น อ.
เช่า หรือขาย
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
สร้างโรงงานมาตรฐานให้เช่า
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
หรือขาย
พระนครศรีอยุธยา 13160
สร้างโรงงานสาเร็จรูป เพือ
่
ขายหรือเช่า

ต. บางกระสั้น อ. บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160

สร้างโรงงานมาตรฐานเพือ
่ ให้
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
เช่าหรือขาย หมายเหตุ ที่ดน
ิ
พระนครศรีอยุธยา 13160
แปลงที่ 29/1,29/3,29/4
เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 30
ตารางวา ได้ถูกโอนสิทธิการ
ใช้ที่ดน
ิ โดยให้เช่า
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรี
สร้างโรงงานมาตรฐานให้เช่า
เลขที่ - หมู่ - ซอย- ถนน- ต.
ยล คอนเน็คชั่น จากัด
หรือขาย
บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
(มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรี
สร้างโรงงานมาตรฐานเพือ
่ ให้
เลขที่ 250/1 หมู่ 2 ต.คลองจิก
ยล คอนเน็คชั่น จากัด
เช่าหรือขาย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(มหาชน)
13160
บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยี
ผลิตอุปกรณ์เครื่องส่งกาลัง
เลขที่ 711 หมู่ 2 ซอยนิคม
035-221691
เนียริ่ง จากัด
ระบบไฮโดรลิค ได้แก่
อุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดม
กระบอกสูบน้ามัน ประกอบรถ สรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
คีบอ้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท ไทโย เซซากุโช
ชุบแข็งโลหะ (VACUUM
เลขที่ 715 หมู่ 2 ซอย- ถนน
035-268070
(ไทยแลนด์) จากัด
HEAT TREATMENT AND
อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะ
HIGH PRESSURE NITRING อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
HEAT TREATMENT)
บริษัท นิชย
ิ าม่า อินดัสตรีส์ ประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
เลขที่ 717 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
0 3522 1584(ไทยแลนด์) จากัด
สาหรับใช้ในเครื่อง
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
5
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พระนครศรีอยุธยา 13160
เครื่องปรับอากาศ วิทยุ
บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้
เลขที่ 109/11 หมู่ 2 ซอย0 3572 5025
พรีซช
ิ ั่น จากัด
กับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์
ถนน- ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
และคอมพิวเตอร์
พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้
เลขที่ 159 หมู่ 16 ซอย- ถนน035-221297พรีซช
ิ ั่น จากัด
กับผลิตภัณฑ์ใช้ในยานยนต์
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
9
พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท บางปะอิน โคเจน
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด
หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ ต.คลอง
เนอเรชั่น จากัด
123.18 เมกะวัตต์ (ใช้แก๊ส
จิก อ.บางปะอิน จ.
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง),ไอน้า พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท ไบโอเอ็นเนอยี่ พลัส ผลิตน้ามันไบโอดีเซล
เลขที่ 143 หมู่ 16 ซอย-- ถนน
0 3525 8895
2 จากัด
อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บาง
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท ปตท.จาหน่ายก๊าซ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติโดย
เลขที่ 139 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ธรรมชาติ จากัด
ระบบขนส่งทางท่อ
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท พรีซช
ิ ั่น แมนูแฟค
ผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น
เลขที่ 65 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
0 3525
เจอริ่ง จากัด
หัวไม้กอล์ฟ, Motor Housing ยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
8336-8
ใน Disk Drive, ชิ้นส่วน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนยาน
ยนต์
บริษัท พานาโซนิค อินดัส
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เซนเซอร์
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
เตรียล ดิไวซ์ ซังค์ (ไทย
พระนครศรีอยุธยา 13160
แลนด์) จากัด

3

-

-

035-221690

035-256071

miyazawa@taiyoss.co.th

0 3522 1589

suppapat@nishiyama.
co.th

035-221300

0 3525 8696

0 3525 8339

bioenergyplus@hotma
il.com

pmcnarin@ksc.th.com

สถานภาพผู้ใช้ที่ดน
ิ ในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
59 บริษัท โพลีมาเทค (ไทย
แลนด์) จากัด
60 บริษัท โพลีมาเทค (ไทย
แลนด์) จากัด

61 บริษัท ฟินน์นีน่า จากัด

62 บริษัท มิตซุย พรีซส
ิ ชั่น
ไทย จากัด

63 บริษัท เม็กเท็ค พรีซช
ิ ั่น
คอมโพเนนท์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
64 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็ค
เจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
65 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็ค
เจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
66 บริษัท เมเดน อิเล็กทริก
(ประเทศไทย) จากัด

67

68
69

70

71

72

73

74

75

76

77

ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกณ์
ยานยนตฺ์
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์ที่
ทาจากพลาสติกและยาง
(ELECTRONIC PARTS FOR
PLASTIC & RUBBER)
ขายหรือให้เช่าโรงงาน
มาตรฐาน
ผลิตชิ้นส่วนโลหะและ
ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hard
Disk)และผลิต Lens
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้
กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
(CRASH STOP, LATCH)
ผลิตและประดิษฐ์แผงวงจร
ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์
(FLEXIBLE PRINTED
CIRCUIT BOARDS)
ผลิตและประดิษฐ์แผงวงจร
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยูโ่ รงงาน
เลขที่ 163 หมู่ 16 ต.คลองจิก
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
เลขที่ 222 หมู่ 2 ซอยนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดม
สรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 344 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 141 หมู่ 16 ซอย- ถนนต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 189,198,296 หมู่ 16
ซอย- ถนนอุดมสรยุทธ์ ต.บางกระ
สั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 560 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 579,257 หมู่ 2 ถนนอุดม
สรยุทธ์ ต. คลองจิก อ. บางปะอิน
จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 898 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160

ผลิตผลิตภัณฑ์ตไ
ู้ ฟฟ้า
สาหรับไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้า
แรงต่า และตูค
้ วบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้า
บริษัท ยามาอิชิ แมนูแฟค
เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์โลหะ
เลขที่ 718 หมู่ 2 ซอย นิคม
เจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมบางปะอิน ถนน อุดม
อิเล็กทรอนิกส์ และยานพาหนะ สรยุทธ ต. คลองจิก อ. บางปะอิน
จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติ
ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบน
ั
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
คอลส์ จากัด
พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท ร้อกเวิธ จากัด
ผลิตและจาหน่ายสินค้า
(มหาชน)
เฟอร์นิเจอร์สาหรับสานักงาน
และครัวเรือนทั่วไป
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป
เลขที่ 259 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
เตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท วีซท
ี ี เอ็นจิเนียริ่ง
ผลิตรับจ้าง ซ่อมแซม
เลขที่ 506 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.
จากัด
ดัดแปลงชิ้นส่วน อุปกรณ์
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ยานพาหนะช่วยรบ
13160
บริษัท สตีเบล เอลทรอน
ผลิตเครื่องทาน้าอุน
่ (Shower
เลขที่ 469 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
เอเซีย จากัด
Unit , Water Heater) เครื่อง ยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
เป่ามือ (Hand Dryer) รวมถึง พระนครศรีอยุธยา 13160
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
บริษัท สุนทรเมทัลแพค
ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุจาก
เลขที่ 63 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น
จากัด
โลหะ
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
บริษัท หมอมี จากัด
ผลิตยาแผนโบราณ
เลขที่ 365/1 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล ผลิตอ๊อกซิเจน ไนโตรเจน
เลขที่ 378 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.
แก๊ส จากัด
อาร์กอน และแก๊สอืน
่ ๆ ใน
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
สภาพของแข็ง ของเหลวและ 13160
แก๊ส
บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศ
ผลิตขนมและลูกกวาด
เลขที่ 365 หมู่ 2 ซอยนิคม
ไทย) จากัด
อุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์นม และ
เลขที่ 140/1 ถนนวิทยุ แขวง
จากัด
กะทิสด
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

4

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

035-2581935

035-258192

0 3525 8895

0 3525 8696

0 3526 8100- 0 3526 8103
1

035-258666

035-258270-1

0 3525 8888

0 3525 8270-1

0 3526 8048

0 3525 8240

0 3522 1388

0 3526 8050

0 3525 8239

0-3522-1240- 0-3522-1239
2
035-220088

polymatech.co.th

i-sawan-b@mitsuimpt.com

035-260000

035-258888

0 3525 8258

E-mail

mektec@co.th

hrmet@met.co.th

piphop@yamaichi.co.t
h

plant@winnergroup.co
.th
vct_vt@hotmail.com

035-221185-88

035-25815862

035-258163

035-221768

035-221769

0 3526 8255

0 3526 8257

035 221422
3

035 258325

02-255904051

02-2559053

thaidairy.co.th

สถานภาพผู้ใช้ที่ดน
ิ ในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
78 บริษัท เอ็น แอนด์ อี
(ประเทศไทย) จากัด

79 บริษัท เอพีซบ
ี ี
อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
80 บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์
(ประเทศไทย) จากัด

81 บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์
(ประเทศไทย) จากัด
82 บริษัท เอวี พลาส (1994)
จากัด
83 บริษัท เอวี พลาสติก จากัด

84 บริษัท เอวี อินดัสตรี จากัด

85 บริษัท เอวีอี อิเล็กทรอนิกส์
จากัด
86 บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่
จากัด
87 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.
(ประเทศไทย) จากัด
88 บริษัท เออร์เวีย จากัด

89 บริษัท แอร์-คอน พาร์ทส์
เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
จากัด
90 บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัส
ตรีย์ จากัด
91 บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์)
จากัด
92 บริษัท โอลิค (ประเทศ
ไทย) จากัด

93 บริษัท ไอดีเอส โลจีสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด
94 บริษัท ไอทีดบ
ั บลิว เอช
แอลพี (ประเทศไทย) จากัด
95 บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด
96 บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค
อินดัสตรี จากัด
97 บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์
เอเซีย จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม

โทรศัพท์
โรงงาน

ที่อยูโ่ รงงาน

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขที่ 552 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
สาหรับชิ้นส่วน และ
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
ส่วนประกอบของเครื่อง
พระนครศรีอยุธยา 13160
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และยานพาหนะทุกชนิด
แผ่นพิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า
เลขที่ 139/2 หมู่ 2 ซอย-ถนน--- ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตอุปกรณ์เครื่องกล
เลขที่ 508,508/1,216 หมู่ หมู่2
(DRILL,INSERT)
ถนนอุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
ผลิตอุปกรณ์เครื่องกล
เลขที่ 139/3 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
(DRILL,INSERT)
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขที่ 341/1 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขที่ 341 หมู่ 2 นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดม
สรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขที่ 341 หมู่ 2 ซอยนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดม
สรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่
เลขที่ 341 หมู่ 2 ซอย- ถนนใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สาหรับ
เลขที่ 258 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ยานพาหนะ
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
คลังสินค้า
เลขที่ 2345 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตชิ้นงาน เครื่องมือตัดเจาะ
เลขที่ 506 หมู่ 2 ซอย42125
และอุปกรณ์จบ
ั ยึดชิ้นงาน
ถนนอุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
เลขที่ 142 นิคมฯบางปะอิน หมู่
16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตออกซิเจนเหลว
เลขที่ 343 หมู่ 2 ซอย- ถนน
ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลว อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะ
และก๊าซไฮโดรเจน
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เลขที่ 258 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
ก่อสร้างสาหรับอุตสาหกรรม
ยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตยาแผนปัจจุบน
ั ยาแผน
เลขที่ 166 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
โบราณ อาหารแทนน้าตาล
ยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
เครื่องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ประเภทลูกอมรวมทั้งรับจ้าง
บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป
โรงงานห้องเย็น และ
เลขที่ 505 หมู่ 2 ซอย- ถนน
คลังสินค้า
อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขที่ 148 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น
(PLASTIC TUBE)
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
ผลิตแผ่นผนังและพืน
้
ถนนอุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.
คอนกรีตสาเร็จรูป
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก,ถุง
เลขที่ 565 หมู่ 2 ถนนอุดมสร
กระดาษและหลอดด้ายกระดาษ ยุทธ ต.คลองจิก อ.บางอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
ผลิต จาหน่าย และให้บริการ
เลขที่ 168 หมู่ 16 ถนนอุดมสร
รวมทั้งการประกอบตัวถัง
ยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
รถยนต์ รถบรรทุก รถเทรล
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เลอร์ รถขนส่ง และยานยนต์
ทุกชนิด
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FAX โรงงาน

0 3522 1081

0 3522 1277

0 3525 8222

0 3525 8227

035-2580246

035-258022

035 2580246

035-258022

E-mail
nande@nande.co.th

0 3522 1671- 0 3525 8897
3
035-2216707

035-220289

0 3522 1671- 0 3522 0288-9
3

staff@avplastic.com

035-2216707

-

0 3526
8141-8
0-3525-8738

035-220288-9

0 3526 8140

0-3525-8737

0 3525 8341- 0 3525 84346-7
4
0 3525 8353- 0 3522 1412
9
0 3525 8321- 0 3525 8361
2
0 3522 1031- 0 3522 1030
6

0 3525 8500

035-258197-

0 3525 8490

035-258196

9

0 3525 8243

0 3525 8244

035-221090

035-221099

smcth@smcthai.co.th

aervia@yahoo.co.th

สถานภาพผู้ใช้ที่ดน
ิ ในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่

ประกอบอุตสาหกรรม

98 ห้างหุน
้ ส่วนจากัดไทย
ประชาก่อสร้าง

ขนส่งกระจายสินค้า โดยไม่มี
การผลิต

99 ห้างหุน
้ ส่วนจากัด
อลูมิเนียม แอนด์ แพตเทิร์น
เวอร์ค

ทาแม่พม
ิ พ์แบบจากไม้ เหล็ก
อลูมิเนียม หล่ออลูมิเนียม
ตามแบบ และกลึง ไส ปาด
หน้าโลหะทุกชนิด

ที่อยูโ่ รงงาน
เลขที่ 899 หมู่ 2 ซอย- ถนน
อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 506 หมู่ 2 ซอย5/1 ถนน
อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

6

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

035-221222

035-221222

035-221240

035-221239

E-mail
-

