สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
1 บริษัท อัลลายด์
โปรดักสN (ประเทศไทย)
จากัด
2 บริษัท กรีน โกลด์ จากัด
3 บริษัท โกชู โคซัน จากัด

4 บริษัท กรุงเทพ อีเลคทริค
แอนด์
เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
5 บริษัท เกอฮาวส์
ลิฟวิง่ จากัด
6 บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์)
จากัด
7 บริษัท คอสมิค
โพลีเมอร์ จากัด
8 บริษัท ซูพรีม โปรดักส์
จากัด
9 บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
10 บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

11 บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสตรี
จากัด
12 บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ
จากัด
13 บริษัท ไบโอ-เจน ฟิดมิลล์
จากัด
14 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
กํอสร๎าง จากัด
15 บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้
จากัด
16 บริษัท พิสฐ
ิ อุตสาหกรรม
จากัด

17 บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด
(ไทยแลนด์) จากัด
18 บริษัท ภัทรแฟลต จากัด

19 บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม
จากัด
20 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม
ชิ้นสํวนไฮดรอลิค

ผลิตเครือ
่ งสาอาง และอาหาร
เสริมสุขภาพจากสมุนไพร
ประกอบเครือ
่ งจักรสาหรับใช๎
ทาน้าให๎บริสุทธิ์ และให๎
คาปรึกษาระบบคุณภาพน้า รับ
บริการล๎างเมมเบรนและล๎างเร
ซิ่น
ผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่ง
ปรุงแตํงอาหาร
คาร์บิวเรเตอร์รถจักรยานยนต์
,เครือ
่ งยนต์&วาล์วน้ามัน
เชื้อเพลิง
ผลิตคาร์บูเรเตอร์และชิ้นสํวน
ยานยนต์,พื้นที่จอดรถ และ
พื้นที่สันทนาการ
ผลิตทํออลูมิเนียม

ผลิตนมสด นมเปรีย
้ ว พร๎อม
ดื่ม,โยเกิรต
์ ,ไอศกรีม,น้าผลไม๎
และเครือ
่ งดื่มอื่นๆ
ผลิตชิ้นสํวนรถจักรยานยนต์,
ชิ้นสํวนรถยนต์,ชิ้นสํวน
เครือ
่ งยนต์เอนกประสงค์
ชิ้นสํวนรถจักรยานยนต์,
ชิ้นสํวนรถยนต์,ชิ้นสํวน
เครือ
่ งยนต์อเนกประสงค์
(CLUTCH,PINCSHAFT,STAR
TING CAM,BALL
RACE,LIFTER VALVE)
ขนมปังอบกรอบ
ผลิตภัณฑ์ทํอพีวีซีและ
อุปกรณ์ตํอทํอพีวีซี
ผลิตอาหารสัตว์

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
และอุปกรณ์
ผลิตนมพร๎อมดื่ม
ผลิตภัณฑ์กระดาษรวงผึ้ง,ไม๎
แปรรูป,ไม๎ไผํอัด,ไม๎อบ,โครง
เหล็กชุบสังกะสีและแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
เม็ดพันธุแ
์ ละข๎าวฟ่างลูกผสม

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน
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เลขที่ 4 ถนนทองกวาว ต.
ช๎างเผือก อ.เมืองเชียงใหมํ จ.
เชียงใหมํ
เลขที่ 30742 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 70 หมูํ 5 ถนนกิ่งแก๎ว ต.
ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

เลขที่ 228 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง อ.
เมือง จ.ลาพูน 51000

053581170

053581179

เลขที่ 60 หมูํ 4 ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ ต.บ๎านกลาง อ.เมืองลาพูน
จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 60 หมูํ 4 ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ ต.บ๎านกลาง อ.เมืองลาพูน
จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 186 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง อ.
เมือง จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 83 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง อ.
เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 122 หมูํ 4 ซอย - ถนน
ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ๎าน
กลาง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
51000

เลขที่ 77 หมูํ 13 ต.มะเขือแจ๎ อ.
เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 28129 หมูํ 13 ต.บ๎าน
กลาง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
51000
เลขที่ 75/1 หมูํ 4 ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ชม.-ลป. ต.บ๎านกลาง อ.
เมือง จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 1516 ถนนประชาราษฎร์
1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
เลขที่ 99 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง อ.
เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 84/1-2 หมูํ 4 ต.บ๎าน
กลาง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
51000

ต.บ๎านกลาง อ.เมืองลาพูน จ.
ลาพูน 51000
สร๎างเป็นสํวนหยํอยและที่จอด เลขที่ 191 หมูํ 13 ซอย- ต.
รถยนต์สาหรับผู๎ทีพก
ี อาศัยใน มะเขือแจ๎ อ.เมือง จ.ลาพูน
อาคาร
ผลิตชิ้นสํวนเครือ
่ งแตํงกาย
ต.บ๎านกลาง อ.เมือง จ.ลาปาง
(BRASSIERIS UNDER
51000
WIRE, ADJUSTER, HOOK
บริการวงจรสื่อสัญญาณ
เลขที่ 499 อาคารเบญจจินดา
ความเร็วสูง
ชั้น 2 เอบี หมูํ 3 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงแขวงลาดยาว เขตจตุจก
ั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

1

0 5358 1224

053-581221

0 5358
1230

053-581360

tpt@lamphun.net

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ทั่วไป
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตทั่วไป
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่

ประกอบอุตสาหกรรม

ที่อยู่โรงงาน

FAX โรงงาน

053-582777

053-581309

21 บริษัท ลานนาโปรดักส์
จากัด

22

23

24
25

26
27

28

29

30

ผลิตและถนอมอาหาร (ผัก
เลขที่ 68,68/5 หมูํ 4 ถนนทาง
ผลไม๎แชํแข็งอบแห๎งหรือดอง) หลวงหมายเลข 11 ต.ต.บ๎านกลาง
น้ามันไข ผลิตน้ามันหอม
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
ระเหย ผลิตน้ามันหรือไขมัน
จากพืชหรือสัตว์,ผลิตหรือ
ถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแตํง
อาหารด๎วยเทคโนโลยีที่
บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด แปรรูปพืชผลทางการเกษตร
เลขที่ 116 หมูํ 4 แขวงบ๎าน
จากัด
และห๎องเย็น
กลาง เขตเมืองลาพูน
กรุงเทพมหานคร 51000
บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จากัด แบํงบรรจุเคมีภัณฑ์ประเภท
เลขที่ 370 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง อ.
คลออัลคาไลซํอมและล๎างถัง เมือง จ.ลาพูน 51000
ที่ผํานการบรรจุภัณฑ์เชํน
โซเดียมไฮโปคลอไรต์
10%(sodiumhypochlorite10
%),NaOClโซเดียมไฮดรอก
ไซด์32%และ
50%,(Sodiumhydroxide32%
,50%),NaOHกรดไฮดรอคลอ
ริก
(hyrochloricacid35%),HCLแ
ละกรดไนตริก
(nitricacid68%),HNO3
บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทย
ตัด ขัด และ เจียระไนเพชร
เลขที่ 81 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง อ.
แลนด์) จากัด
เมือง จ.ลาพูน 51000
บริษัท อี่เจิง้ อุตสาหกรรม
ผลิตผลไม๎กระป๋อง พืชผัก
เลขที่ 117 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง อ.
จากัด
ผลไม๎ดอง อบแห๎ง และแชํแข็ง เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
น้าผึ้ง นมผึ้ง กระเบื้องเหล็ก
รีดลอน
บริษัท เอเชี่ยน ไพต์โตซูติ
ผลิตยาและเครือ
่ งสาอาง
เลขที่ 84/3 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง
คอลส์ จากัด (มหาชน)
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง คลังสินค๎าทั่วไป,ตัวแทน
เลขที่ 103 หมูํ 4 ถนนทาง
จากัด
ขนสํงสินค๎าทั้งภายในและ
หลวงหมายเลข11 ต.บ๎านกลาง อ.
ระหวํางประเทศ,คลังสินค๎า
เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
ทัณฑ์บนทั่วไป ห๎องเย็นเก็บ
สินค๎า
บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัส
ออกซิเจนเหลว,
เลขที่ 153 หมูํ 4 ถนนทาง
ตรีย์ จากัด
ไนโตรเจนเหลว,อาร์กอนเหลว หลวงหมายเลข11 ต.บ๎านกลาง อ.
และก๏าซไนโตรเจน
เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
บริษัท แอล ที อี ซี จากัด
ผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 24838 หมูํ 4 ต.บ๎านกลาง
(MEMBANE SWITCH,
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
MAGNETIC COIL
ASSEMBLY, OPTICAL FIBER
COMPONENT)
บริษัท แอล พี ฟิลด์เทค
ผลิตอาหารสัตว์
(ประเทศไทย) จากัด

โทรศัพท์
โรงงาน
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