สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
1 บริษัท อัลลายด์
โปรดักสN (ประเทศไทย)
จากัด
2 กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าเหมราชอินดัสเตรียล
3 กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าเหมราชอินดัสเตรียล
4 บริษัท กรุงเทพ อีเลคทริค
แอนด์
เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
5 บริษัท เกอฮาวส์
ลิฟวิ่ง จากัด
6 นางสาวพิมพ์ลดา พิสิษฐ์
ธนากุล
7 บริษัท คอสมิค
โพลีเมอร์ จากัด

8 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จากัด
9 บริษัท คาสทูล 180 จากัด

10 บริษัท คิตากาว่า (ประเทศ
ไทย) จากัด

11 บริษัท คุรย
ิ าม่า (ประเทศ
ไทย) จากัด
12 บริษัท จี เจ สตีล จากัด
(มหาชน)

13 บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย
จากัด

14 บริษัท ชินเซย์ โคกิ (ไทย
แลนด์) จากัด
15 บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์)
จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม
ให้เช่าหรือขายโรงงาน
สาเร็จรูปพร้อมที่ดิน

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ให้เช่าหรือขายโรงงาน
สาเร็จรูปพร้อมที่ดิน

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ให้เช่าหรือขายโรงงาน
สาเร็จรูปพร้อมที่ดิน

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ให้เช่าหรือขายโรงงาน
สาเร็จรูปพร้อมที่ดิน

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ให้เช่าโรงงานมาตรฐาน
พร้อมที่ดิน
สร้างโรงงานและคลังสินค้า
เพื่อให้เช่าหรือขาย
ผลิตไฟฟ้าจากเศษขยะ
พลาสติก (กาลังการผลิต 1
MW) และผลิตน้ามันเชือ
้ เพลิง
จากเศษขยะพลาสติก
ผลิตไฟฟ้า (กาลังการผลิต
สูงสุด 713 เมกกะวัตต์)
ออกแบบและผลิตชิน
้ ส่วน
เครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรม
(EXTRUSION, DIE CAST
MACHINE)
ชิน
้ ส่วนรถยนต์และชิน
้ ส่วน
ผลิตภัณฑ์สาหรับเครื่องจักรใช้
ในการก่อสร้าง เครื่องจักรใช้
ในการเกษตร และเครื่องจักร
อุตสาหกรรมอื่น
ตรวจสอบและบรรจุชน
ิ้ ส่วน
เครื่องจักรกลการเกษตร
ผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อน ชนิด
(เหล็กแผ่นม้วน, เหล็กแผ่น
หนา, เหล็กแผ่นบาง, เหล็ก
แผ่นปรับสภาพผิว, เหล็กแผ่น
ม้วนล้างสนิมชุบน้ามัน และ
เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี)
ผลิตและประกอบเครื่อง
REFRIGERATION AIR
CHILLER และให้บริการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่อง
ดังกล่าว
ผลิตชิน
้ ส่วนยานยนต์

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 369/1 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
สาหรับยานยนต์
16 บริษัท ซังโบ
ผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
สาหรับอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ
17 บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จากัด ผลิตเศษเหล็กตัดย่อย

18 บริษัท ซิงค์ อ๊อกซ์
(ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์
โรงงาน

038345928

FAX โรงงาน

E-mail

038345928

s.muangko
om@yahoo.
com

เลขที่ 42 หมู่ 8 ถนนซี ไอ อี-8
038-345900
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 34/6 นิคมอุตสาหกรรม
038-345188
เหมราชชลบุรี หมู่ 4 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

038-345906

เลขที่ 39 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230

038-34552833

038-345537

เลขที่ 369/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 358 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230

038110413

038110414

038345950

038345693

038345065

0383455066

038-345884

ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร
91-92 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ถนนทาง
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 369/11-12 หมู่ 6 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ถนนทาง
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 339 หมู่ 6 ซอย- ถนน
038-345437ปากร่วม-อ่าวอุดม ต.บ่อวิน อ.ศรี
41
ราชา จ.ชลบุรี 20230
ผลิต Zinx Oxide
เลขที่ 0 ถนนทางหลวง 331
0
(HZO),HOT Briquetted Iron กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อวิน อ.ศรี
(HBI) จากการ Recycle
ราชา จ.ชลบุรี 20230
Electric Arc Furnace Dust

1

038-345444 sunyavudh
_j@hotmail.
com
0

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
19 บริษัท ซินวา โคเงียว
(ประเทศไทย) จากัด
20 บริษัท ดูโชลุค
๊ (สยาม)
จากัด

21 บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์)
จากัด
22 บริษัท ต้า ยี่ห์ หลุน อัน
(ประเทศไทย) จากัด
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตและประกอบโครงเหล็ก
เพื่อใช้ในการการสร้างอาคาร
และอุตสาหกรรมทุกชนิด
ผลิตสุขภัณฑ์ (SHOWER
DOORS,SHOWER
ENCLOSURES)
ผลิต CHAIN CONVEYOR
SYSTEM

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์
โรงงาน

เลขที่ 34/2 หมู่ 4 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230

038345131

038345254

เลขที่ 359 หมู่ 6 ตาบล/แขวง
บ่อวิน อาเภอศรีราชา. จังหวัด
ชลบุรี หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา.
จ.ชลบุรี 20110
เลขที่ 35 หมู่ 4 ซอยนิคมฯชลบุรี
(บ่อวิน) ถนนทางหลวงสาย 331
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 42/5 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230

038345868

038345872

038345481-4

038345479

ผลิตอุปกรณ์ และอะไหล่
(038)190(038)190รถยนต์ทุกชนิด (Automotive
691-3
694
parts)
บริษัท โตโยดะ เซโก
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์
ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร
(ประเทศไทย) จากัด
โลหะทุกชนิด
91-92 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.
(MANUFACTURE OR/AND
ชลบุรี 20230
REPAIR OF MOLD AND DIE)
บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติง้
อบชุบโลหะด้วยความร้อน
ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร
(ประเทศไทย) จากัด
(Heat Treatment)
91-92 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230
บริษัท ที.เอส เอนเทอร์
ผลิตกรอบป้ายทะเบียน
เลขที่ 369/23 นิคมอุตสาหกรรม
ไพรซ์-พอร์ทเทิล จากัด
รถยนต์พลาสติก (License
เหมราช หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
Plate Frame)
จ.ชลบุรี 20230
บริษัท เทคโนพลาส
ผลิตชิน
้ ส่วนอุปกรณ์ประเภท
เลขที่ 369/4 หมู่ 6 ถนนทาง
033-006225
033-006226
(ประเทศไทย) จากัด
พลาสติก
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรี
สร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อให้
เลขที่ 36/1 หมู่ 4 ต.บ่อวิน อ.ศรี 026796565
026796569
ยล คอนเน็คชัน
่ จากัด
เช่าหรือขาย
ราชา จ.ชลบุรี 20230
(มหาชน)
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรี
สร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อให้
เลขที่ 0 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.
0
0
ยล คอนเน็คชัน
่ จากัด
เช่าหรือขาย
ชลบุรี 20230
(มหาชน)
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรี
สร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อให้
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
0
0
ยล คอนเน็คชัน
่ จากัด
เช่าหรือขาย
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
(มหาชน)
บริษัท ไทเซอิ พลาส
ผลิตชิน
้ ส่วนอุปกรณ์รถยนต์
เลขที่ 36/1 นิคมอุตสาหกรรม
038346205-6 038346012
(ประเทศไทย) จากัด
ชิน
้ ส่วนและผลิตภัณฑ์
ชลบุร(ี บ่อวิน) หมู่ 4 ซอยนิคม
พลาสติก เช่น ข้อต่อ ข้องอ
อุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) ต.บ่อ
เพื่อใช้ในอุตส าหกรรมก่อสร้าง วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท ไทย มูราคามิ จากัด ผลิตพัดลมสาหรับใช้ในงาน
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ถนนทาง
อุตสาหกรรม
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
ประกอบรถยนต์ และผลิต
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จากัด (มหาชน)
ชิน
้ ส่วนรถยนต์
20230
บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรี
ผลิตชิน
้ ส่วนยานยนต์ ตัดซอย
เลขที่ 369/21 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
038-345260
038-345279
ซิชน
ั่ จากัด
และผลิตเหล็กประเภท Cold
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Drawn Bar และ Quenched
Tempered Rod
บริษัท ไทยหัวเวย
ผลิตแบตเตอรี่
เลขที่ 88/1 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรี 038-111288
038-111266
แบตเตอรี่ จากัด
ราชา จ.ชลบุรี 20230

35 บริษัท ไทยอินสแตนท์โพร
ดักท์ จากัด

038-346277

36

038346277

37
38
39

FAX โรงงาน

ผลิตอาหารสาเร็จรูป (Instant เลขที่ 41/7 หมู่ 8 ซอย- ถนนซี
cereals products)
ไออี1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
บริษัท ไทย อินสแตนท์
ผลิตอาหารสาเร็จรูป (Instant เลขที่ 41/7 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรี
โพรดักส์ จากัด
cereals products)
ราชา จ.ระยอง 20230
บริษัท ไทย เอสคอร์ป จากัด คลังสินค้า
จ.กระบี่
บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม
ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
เลขที่ 369/15 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
จากัด
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท นาคากาวา สเปเชียล ให้เช่าอาคารโรงงาน
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
สตีล (ประเทศไทย) จากัด
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

2

02-5814211

E-mail

aungphrai
@tayihlanan.co.th

poomsak@t
echnothai.c
o.th
ticon@ticon
.co.th

jaroon1977
@hotmail.co
m
038-346276 admin@tipt
h.com
038346276

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่

ประกอบอุตสาหกรรม

40 บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลู
ผลิตอลูมิเนียมแท่ง กาลังการ
มินัม (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตสูงสุด 41 ตันต่อวัน
41 บริษัท เนเชอรัล สตรีม
ผลิตอาหารพร้อมทาน และ
อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) กึ่งพร้อมทานประเภทต่างๆ
จากัด
อาทิ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น
ขนมปังชนิดแผ่น, ขนมปังสอด
ไส้, แฮมเบอร์เกอร์บัน, ไส้กวน
, เค้ก, คุกกี,้ ฮอทดอกโรล,
ซาลาเปา, แป้งชุบทอด, เกล็ด
ขนมปัง, ฟรุ๊ตพาย, โดนัท
และขนมอบ/ขนมทอดต่างๆ
42 บริษัท บอนกาแฟ
คลังเก็บสินค้า (เมล็ดชา
(ประเทศไทย) จากัด
เมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ)
43 บริษัท บอนกาแฟ
ผลิตกาแฟคัว่ ชนิดเม็ดหรือบด
(ประเทศไทย) จากัด
และผลิตชา
44 บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอ ผลิตและจาหน่าย
จี จากัด
กระแสไฟฟ้า และไอน้าเพื่อ
การอุตสาหกรรม (โรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ผลิต
กระแสไฟฟ้า GROSS POWER
ขนาด 142 เมกะวัตต์ และไอ
น้า 30 ตัน/ชัว่ โมง)
45 บริษัท บางกอกอินดัสเทรี
ผลิตและบรรจุ ออกซิเจน
ยลแก๊ส จากัด
ไนโตรเจน อาร์กอน
คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
ลักษณะก๊าซและของเหลว
และซื้อมาขายไปแก๊ส SILANE
46 บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตี
ผลิตเหล็กแท่ง (Billet),
ลกรุ๊ป จากัด
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และ
เหล็กรูปพรรณ
47 บริษัท พีเอฟ เอนไวรอน
ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
เมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส
พลาสติกทุกชนิด (ไม้พลาสติก
จากัด
และเม็ดพลาสติก
(Compound))
48 บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม ผลิตชิน
้ ส่วนอุปกรณ์รถยนต์
จากัด
(แผ่นฉนวนกันเสียง) และพรม
รองพื้นในรถยนต์ที่ทาจากใย
สังเคราะห์
49 บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน
ผลิต RECYCLE ACTIVATED
จากัด
CARBON
50 บริษัท โมะสุ เมททอล
ผลิตชิน
้ ส่วนอุปกรณ์สาหรับ
เวิรค
์ ส์ จากัด
รถยนต์และรถแทรกเตอร์
51 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด

52 บริษัท ลานเหล็กลาเลียง
จากัด
53 บริษัท วันทู คูลลิง่ พาร์ท
จากัด
54 บริษัท แวน เลียวเวน ไพน์
แอนด์ ทิวบ์ (ประเทศไทย)
จากัด

บรรจุ, ให้บริการขนส่ง และ
คลังสินค้า (ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และชิน
้ ส่วน
อุปกรณ์,
ขนส่งและคลังเก็บสินค้า
ผลิตชิน
้ ส่วนและอุปกรณ์
ประกอบของเครื่องปรับอากาศ
และระบบทาความเย็น
คลังสินค้า (WAREHOUSE)

ที่อยู่โรงงาน
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
เลขที่ 685/3 หมู่ 8 ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
เลขที่ 340 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ถนนทาง
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

038-290022

BUYONG@HAN
MAIL.COM

038-345711

038-345714

เลขที่ 331/97 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20120

038-344900

038-345914

เลขที่ 160/3-4 หมู่ 10 ต.สาโรง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
เลขที่ 369 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230

038345044-5

038345228

038345285

038345884

038-345765

038-346087

เลขที่ 361 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230

เลขที่ 34 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 369/9 หมู่ 6 ถนนทาง
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ถนนทาง
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 369/7 หมู่ 6 ถนนทาง
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 341 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230
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E-mail

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
55 บริษัท สยาม สตีล มิลล์
เซอร์วิสเซส จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม

ที่อยู่โรงงาน

นาตะกรันที่เกิดจากการหล่อ
เลขที่ 40 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรี
หลอมเหล็กมาผ่าน
ราชา จ.ชลบุรี 20230
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
โดยวิธี บด ร่อน แยก เพื่อผลิต
เป็นวัตถุดิบนากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ (Slag
Aggregates, Processed
Scrap Steel, Screen Mill
Scale, Ferrous Pucks และ
Bricks)
ชุบเคลือบผิวปรับสภาพผิว
เลขที่ 371 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี
โลหะด้วยการใช้สังกะสีเคลือบ ราชา จ.ชลบุรี 20230
ให้เช่าโรงงานมาตรฐาน
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
พร้อมที่ดิน
20230

56 บริษัท แสงเจริญอีสเทิรน
์
กัลวาไนซ์ จากัด
57 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
58 บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
ให้เช่าโรงงานมาตรฐาน
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด พร้อมที่ดิน
ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
59 บริษัท หลังคา โปรดักส์
ผลิตชิน
้ ส่วนประกอบหลังคา
เอเซีย จากัด

60 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด
61 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน)
62 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน)
63 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน)

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อ หรือขาย
สะสม คัดแยก

64 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน)

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย

65 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน)
66 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน)
67 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด(มหาชน)

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย
สร้างโรงงานมาตราฐาน
เพื่อให้เช่าหรือขาย
ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย

68 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด(มหาชน)

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย

69 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด(มหาชน)

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย
ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

038-3452589

038-346519

038345234

038345233

ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230

เลขที่ 16/23-24 หมู่ - ซอย
สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20230
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 9 ชัน
้ 18 อาคารยูเอ็มทาว
เวอร์ หมู่ - ซอย- ถนนรามคาแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 9 ชัน
้ 18 อาคารยูเอ็มทาว
เวอร์ หมู่ - ซอย- ถนนรามคาแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
หมู่ - ซอย- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 9 ซอยอาคารยูเอ็มทาว
เวอร์ชน
ั้ 18 ถนนรามคาแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 9 ซอยอาคารยูเอ็มทาว
เวอร์ชน
ั้ 18 ถนนรามคาแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 9 ซอยอาคารยูเอ็มทาว
เวอร์ชน
ั้ 18 ถนนรามคาแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
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E-mail

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
70 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด(มหาชน)

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย

71 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด(มหาชน)

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย

72 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน)

ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย

73 บริษัท เหล็กวิเชียรเจริญกิจ คลังเก็บสินค้าประเภทเหล็ก
จากัด
และโครงหลังคา
74 บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์
ซ่อมแซม บารุง ปรับปรุง
เซอร์วิส จากัด
สภาพและทาความสะอาดตู้
บรรจุสินค้าเคมี (ตูเ้ ปล่า)
75 บริษัท อะห์หมัด ไอซ์ ที
ผลิตชาพร้อมดืม
่ (Iced Tea)
จากัด
76 บริษัท อันนี่เวลล์
อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์
(ประเทศไทย) จากัด
77 บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์
(ประเทศไทย) จากัด

78 บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์
จากัด
79 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล
จากัด
80 บริษัท อีสเทิรน
์ ซีบอร์ด
เอนไวรอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จากัด

81 บริษัท อีสเทิรน
์ ซีบอร์ด
เอนไวรอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จากัด

82 บริษัท อุ้ยเฮง จากัด
83 บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิ
เนีย จากัด

84 บริษัท เอเซียเคนดี้ จากัด

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

02-361875-6

023618523

038946422

038346425

เลขที่ 365 หมู่ หมู่ 6 ต.บ่อวิน
038346636
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 42/4 หมู่ 8 ซอย- ถนนต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

038346639

ประกอบอุตสาหกรรม

ผลิตแผ่น Copper Clad
Laminates และ Prepreg
สาหรับใช้ในการผลิตแผ่นวงจร
ไฟฟ้า
ผลิตและบริการซ่อมแซม
บารุงรักษาเครื่องมือช่างที่มี
เพชรและวัตถุที่มีความแข็ง
เป็นส่วนประกอบ ใช้สาหรับ
งานตัด งานกัด
เกี่ยวกับ พืช ผัก ผลไม้ แช่แข็ง
1.ทาเชือ
้ เพลิงผสมจากสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่
เป็นของแข็งและของเหลว
คัดแยก ฝังกลบขยะ และ
บาบัดน้าเสียโดยวิธีชีวภาพ,
ล้างภาชนะปนเปือ
้ น,วัตถุดิบ
ทดแทนสาหรับโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
คัดแยก ฝังกลบขยะ และ
บาบัดน้าเสียโดยวิธีชีวภาพ,
ล้างภาชนะปนเปือ
้ น, ผลิต
เชือ
้ เพลิงผสมและเชือ
้ เพลิง
ทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว,
รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์
และกระป๋องและขวดสเปร์ยไม่
ใช้แล้ว, การบดย่อยชิน
้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว
และการทาวัตถุดิบทดแทน
สาหรับโรงงานผลิตปูนซิเมนต์
จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ผลิตเครื่องปรุง กลิน
่ รส ของ
อาหาร (กลิน
่ นมแมว)
รับจ้างออกแบบ ตรวจสอบ
และผลิตชิน
้ ส่วนเครื่องจักรกล
หุ่นยนต์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตบรรจุภัณฑ์

ที่อยู่โรงงาน
เลขที่ 9 หมู่ อาคารยูเอ็มทาว
เวอร์ชน
ั้ 18 ถนนรามคาแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 9 ซอยอาคารยูเอ็มทาว
เวอร์ชน
ั้ 18 ถนนรามคาแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 9 ชัน
้ 18 อาคารยูเอ็มทาว
เวอร์ หมู่ - ซอย- ถนนรามคาแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 369/2 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

E-mail

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ถนนทาง
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เลขที่ 369/18 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

-

-

เลขที่ 88 หมู่ 8 ซอย- ถนนทาง
02-745-6926- หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ 7
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

-

เลขที่ 88 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230

038346364-7

038346368

เลขที่ 41 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 369/13 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

038346224

038346225

หมู่ - ซอย- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
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0909865097

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
85 บริษัท เอเซียแคนดี้ จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์

86 บริษัท เอทีเอส ดิวิชน
ั่ จากัด ผลิตและประกอบเครื่อง
REFRIGERATION AIR
DRYERS และให้บริการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่อง
ดังกล่าว
87 บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป ผลิตเหล็กแท่ง (Billet),
จากัด (มหาชน)
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และ
เหล็กลวด (รวมกาลังการผลิต
การรีดทั้งหมด 805,000 ตัน/
ปี) และผลิตเหล็กถลุง
หลอมเหลว (Hot Metal and
Pig Iron) (มีกาลังการผลิต
504,000ตัน/ปี)
88 บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก
ศูนย์บริการฝึกอบรมและรับ
(ที) จากัด
ซ่อมบารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ช่วยยกของหนัก
ประเภท รอกยกสินค้า ปัน
้ จั่น
รถยก
89 บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลี
ล้างถังที่ผ่านการใช้บรรจุ
นนิ่ง เทอร์มินอล จากัด
น้ามันและสารเคมี (ISO
TANK) ด้วยน้าร้อน ซ่อมแซม
และตรวจสอบเพื่อนากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ ถัง
บรรจุน้ามันหล่อลืน
่ ถังบรรจุ
น้ามันไฮดรอลิก ถังบรรจุ
น้ามันหล่อเย็น
90 บริษัท เอสซี วาโด
ผลิต Hard Disk Drive Case
(ประเทศไทย) จากัด
91 บริษัท เอสซี วาโด จากัด

92 บริษัท เอสพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด

93

94
95

96
97
98
99

100

ผลิตชิน
้ ส่วนอุปกรณ์สาหรับ
HARD DISK DRIVE CASE

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

E-mail

เลขที่ 1717-1723 หมู่ - ซอยถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร
91-92 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230

เลขที่ 351 หมู่ 6 ถนนทางหลวง
สาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230

เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ถนนทาง
หลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

038345355

027878500

038345350

02-7878501

ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร
91-92 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230

เลขที่ 362 หมู่ 6 ถนน
ยุทธศาสตร์ 331กม.91-92 ต.บ่อ
วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 362-364 หมู่ 6 ถนน
ยุทธศาสตร์ 331 กม. 91-92 ต.
บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ 369/10 หมู่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

รับจ้างซ่อมแซม บารุงรักษา
แผงสื่อนาไฟฟ้าที่ใช้ใน
กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ
(Plating Process)
บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) ให้บริการรับออกแบบ ผลิต
เลขที่ 1/6 หมู่ 5 ซอยนิคม
จากัด
และเสริมแต่งผิวแม่พิมพ์โลหะ อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ถนน
ทุกชนิด
ทางหลวงสาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
สร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อให้
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
จากัด
เช่าหรือขาย
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
สะสม คัดแยก รีไซเคิล แบ่ง
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
จากัด
บรรจุ (RE-PACKING) เศษ
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
วัสดุของชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
ก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูป
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
จากัด
เพื่อให้เช่าหรือขาย
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
ก่อสร้างอาคารโรงงาน
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
จากัด
สาเร็จรูปเพื่อให้เช่าหรือขาย
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
ก่อสร้างอาคารโรงงาน
เลขที่ 331/8 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
จากัด
สาเร็จรูปเพื่อให้เช่าหรือขาย
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บริษัท แอนสแทค (ไทย
ผลิตชิน
้ ส่วน EDM Electrode
เลขที่ 369/5 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.
แลนด์) จากัด
และ EDM Machine จาก
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
แกรไฟต์
บริษัท ฮันนีเวลล์
ผลิตชิน
้ ส่วนสาหรับชุดเซมิ
อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์
คอนดักเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

6

038345888

038345889

038345888

038345889

038945418

038345414

(038)190988-90

038-1102601

(038) 190955

038-110262

set.thailand
@maiset.com

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
101 บริษัท ฮันนี่เวลล์
อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์
(ประเทศไทย) จากัด

102 เอฟเอสทีเอส จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตชิน
้ ส่วนสาหรับชุดเซมิ
คอนดักเตอร์ และผลิตชิน
้ ส่วน
และวัตถุดิบใช้สาหรับแผ่น
ระบายความร้อนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ทาความสะอาดและซ่อม
บารุงตูแ
้ ทงค์บรรจุของเหลว
หรือสารเคมี

ที่อยู่โรงงาน
เลขที่ 32 หมู่ 8 ถนนถ.ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.
บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
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โทรศัพท์
โรงงาน
0 3834 4000

FAX โรงงาน
0 3834
4001

E-mail

