ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรองฉลากเขียว
ประจาเดือน มีนาคม2564
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ผลิตภัณฑ์

พลาสติกแปรใช้ใหม่
หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์
ตู้เย็น
สี
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
เครื่องปรับอำกำศสำหรับห้อง
กระดาษ
กระดาษพิมพ์และเขียน
กระดาษอนามัย
สเปรย์
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้าและอุปกรณ์ประหยัดน้า
คอมพิวเตอร์
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน
ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน : ฉนวนยาง
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์
ผลิตภัณฑ์ส้าหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ท้าจากผ้า
บริการซักน้าและบริการซักแห้ง
ผลิตภัณฑ์แชมพู
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดส้าหรับถ้วยชาม
ผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น
เครื่องเรือนเหล็ก
ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากไม้ยางพารา
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์สบู่
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดพืนผิว
ผลิตภัณฑ์ลบค้าผิด
เครื่องถ่ายเอกสาร
สถานีบริการน้ามันเชือเพลิง
เครื่องเขียน
ผลิตภัณฑ์ตลับหมึก
ผลิตภัณฑ์ตลับหมึก ประเภท ผลิตซ้า
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
รถยนต์
เครื่องรับโทรทัศน์
โทรศัพท์มือถือ
เครื่องโทรสาร
เครื่องพิมพ์
เตาไมโครเวฟ
เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง
กระเบืองซีเมนต์มุงหลังคา
กระเบืองดินเผามุงหลังคาและกระเบืองเซรามิกมุงหลังคา
กระเบืองคอนกรีตมุงหลังคา
หลังคาเหล็ก
แผ่นอัดส้าหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่อง
เครื่องดับเพลิงยกหิว
เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
วัสดุตกแต่งผนังภายใน
ซีเมนต์บอร์ด
ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน
แผ่นยิปซัม
พัดลม
รถจักยานยนต์
หลังคา และฝาครอบอเนกประสงค์ส้าหรับยานพาหนะ
พรม
ปั๊มความร้อน
กระเบืองเซรามิกปูพืน/บุผนัง
ยางรถจักรยานยนต์
ยางรถยนต์
วัสดุก่อผนัง
กระจกส้าหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร

ข้อกำหนด
TGL-01-R2-12
TGL-2-R4-15
TGL-3-R4-20
TGL-4-R4-14
TGL-5-R3-11
TGL-06-R1-10
TGL-7-R4-20
TGL-08-R2-11
TGL-8/1-15
TGL-8/2-19
TGL-09-R1-06
TGL-10-R1-10
TGL-11-R3-17
TGL-12-R2-15
TGL-13-R2-12
TGL-14-R1-11
TGL-14/2-R1-11
TGL-15-98
TGL-16-R2-11
TGL-17-R1-13
TGL-18-R1-11
TGL-19-R2-13
TGL-20-R2-15
TGL-21-R2-14
TGL-22-R1-11
TGL-23-R2-12
TGL-24-R2-20
TGL-25-R2-15
TGL-26-R2-14
TGL-27-R4-15
TGL-28-R3-15
TGL-29-R1-10
TGL-30/1-R4-15
TGL-30/2-17
TGL-31-02
TGL-33-R2-17
TGL-34-R1-12
TGL-35-03
TGL-36-R1-12
TGL-37-R2-15
TGL-38-11
TGL-39-04
TGL-40/1-R1-13
TGL-40/2-R1-13
TGL-40/3-R1-13
TGL-40/4-13
TGL-41-R1-11
TGL-42-R1-13
TGL-43-13
TGL-44-12
TGL-45-12
TGL-47-11
TGL-48-11
TGL-49-10
TGL-51-11
TGL-52-11
TGL-53-11
TGL-54-11
TGL-57-11
TGL-58-11
TGL-59-11
TGL-60-R1-14
TGL-61-11
TGL-62-12
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ผลิตภัณฑ์
กระติกน้าร้อนไฟฟ้า
เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องเป่ามือ
ปรับผ้านุ่ม
แบตเตอรี่ทุติยภูมิ ส้าหรับการใช้งานแบบพกพา
แบตเตอรี่รถยนต์
เครื่องเรือน
ส้าเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบานหน้าต่างพร้อมวงกบ
วัสดุตกแต่งพืน ประเภทยาง
วัสดุตกแต่งพืน ประเภทพลาสติก
สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันหล่อลื่น
ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ดวงโคมไฟฟ้าส้าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขัวคู่
ผลิตภัณฑ์ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่นประทับตรา
ผลิตภัณฑ์กาว
บริการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ
บริการท้าความสะอาด
บริการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
การบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องฉายดิจิตอล
ผลิตภัณฑ์กระทะไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องล้างจาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเป่าผม
ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างแอลอีดี
เตารีดไฟฟ้า
ที่นอน
รองเท้า
เครื่องประจุแบตเตอรี่ส้าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องปิ้งขนมปัง
ครีมนวดผม
เครื่องสูบน้า
เครื่องท้าน้าอุ่นไฟฟ้า
นาฬิกา
ผลิตภัณฑ์ตู้นำร้อนนำเย็นบริโภค และตู้นำเย็นบริโภค
รถตูโ้ ดยสาร
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
ดูแลรักษาเครื่องหนัง
ผ้าเบรกส้าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริการอู่ซ่อมรถ
ท่อพีวีซีแข็งส้าหรับน้าดืม่
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ระบบก้าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
วัสดุก่อสร้างที่ท้าจากไม้
กระจกที่ใช้ภายในอาคาร
ฉากกันห้อง
แผงพลังงานแสงอาทิตย์
ของเล่นที่ท้าจากวัสดุธรรมชาติ
อุปกรณ์กีฬา
ผ้าอนามัย
ธูป
ม่าน
บริการโรงแรม
หม้อแปลงไฟฟ้า
สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า
อุปกรณ์ข้อต่อ
ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้ส้าหรับน้าดืม่
ทดแทนไม้จากพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน้าแสง
ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ำยเอกสำร

สำมำรถตรวจสอบข้อมูลฉลำกเขียวเพิม่ เติม หรือ ติดตำมรำยละเอียดรุ่นที่อยู่ในกำรรับรอง download ได้จำก http://www.tei.or.th/greenlabel/
หรือ โทร.0-2503-3333 ต่อ 521, 522, 523, 524. 525, 526

ข้อกำหนด
TGL-63-12
TGL-64-12
TGL-65-12
TGL-66-12
TGL-67-12
TGL-68-12
TGL-69-12
TGL-70-12
TGL-71/1-12
TGL-71/2-12
TGL-72-R1-20
TGL-73-12
TGL-74-12
TGL-75-13
TGL-76-13
TGL-77-13
TGL-78-13
TGL-79-13
TGL-80-13
TGL-81-R1-17
TGL-82-13
TGL-83-13
TGL-84-13
TGL-85-R2-20
TGL-86-R1-17
TGL-87-13
TGL-88-13
TGL-89-13
TGL-90-14
TGL-91-14
TGL-92-14
TGL-93-14
TGL-94-14
TGL-95-14
TGL-96-14
TGL–97-R1–20
TGL-98-15
TGL-99-15
TGL-100-15
TGL-101-15
TGL-102-15
TGL-103-15
TGL-104-15
TGL-105-15
TGL-106-15
TGL-107-16
TGL-108-16
TGL-109-16
TGL-110-16
TGL-111-16
TGL-112-16
TGL-113-16
TGL-114-16
TGL-115-16
TGL-116-16
TGL-117-16
TGL-118-16
TGL-119-16
TGL-120-16
TGL-121-16
TGL-122-16
TGL-123-19
TGL-124-20
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ิ ธิใ์ ห้ใชเ้ ครือ
จานวนรวมของผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ด้ร ับสท
่ งหมายฉลากเขียว

ข้อมูลประจาเดือนมีนาคม 2564
ิ้
รวมทงส
ั้ น

766 รุน่ 31 กลุม่ ผลิตภ ัณฑ์ และ 100 บริษ ัท/ผูผ้ ลิต

กลุม
่ ที่

ผลิตภ ัณฑ์/บริการ

รุน
่ /แบบ

กลุม
่ ที่

ผลิตภ ัณฑ์/บริการ

รุน
่ /แบบ

1

สี

274

17

รถยนต์

24

2

กระดาษ

25

18

เครือ
่ งพิมพ์

1

3

กระดาษพิมพ์และเขียน

14

19

้ งซีเมนต์มุงหล ังคา
กระเบือ

2

4

กระดาษอนาม ัย

8

20

้ งคอนกรีตมุงหล ังคา
กระเบือ

2

5

ั า
ผลิตภ ัณฑ์ซกผ้

7

21

หล ังคาเหล็ ก

2

6

ก๊อกนา้ และอุปกรณ์ประหย ัดนา้

51

22

แผ่นอ ัดสาหร ับงานอาคาร ตกแต่ง และ
อุตสาหกรรมเครือ
่ งเรือน

5

7

ฉนวนก ันความร้อน: ฉนวนใยแก้ว

32

23

ผลิตภ ัณฑ์เครือ
่ งด ับเพลิงยกหิว้

31

8

ฉนวนก ันความร้อน: ฉนวนยาง

1

24

ซีเมนต์บอร์ด

2

9

ผลิตภ ัณฑ์ทส
ี่ าหร ับผ้าและผลิตภ ัณฑ์
ทีท
่ าจากผ้า

5

25

ว ัสดุกอ
่ ผน ัง

2

10

ผลิตภ ัณฑ์ทาความสะอาดสาหร ับถ้วย
ชาม

5

26

้ ประเภทพลาสติก
ว ัสดุตกแต่งพืน

3

11

เครือ
่ งเรือนเหล็ ก

6

27

กาว

9

12

สบู่

1

28

บริการทาความสะอาด

15

13

้ ผิว
ผลิตภ ัณฑ์ทาความสะอาดพืน

7

29ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

14

ผลิตภ ัณฑ์ลบคาผิด

1

30

ี ข็งสาหร ับนา้ ดืม
ท่อพีวซ
ี แ
่

2

15

เครือ
่ งถ่ายเอกสาร

100

31

หม้อแปลงไฟฟ้า

124

16

ผลิตภ ัณฑ์ตล ับหมึก ประเภทผลิตซา้

1

จานวนรุน
่ รวมทงหมด
ั้

4
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ิ ธิใ์ ห้ใชเ้ ครือ
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ด้ร ับสท
่ งหมายฉลากเขียว
ที่

บริษ ัท

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

TOA

้ ชนิด
จำนวน 3 ประเภท 12 รุน
่ ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ/สีทำระหว่ำงชัน
่ แบบด ้ำน จำนวน 7 รุน
สีอม
ิ ัลชัน
่ ได ้แก่ 1) 4Seasons 5in1
2) 4Seasons Expert for Ceiling (Paint&Primer in 1) 3) 4Seasons Expert for Exterior (Paint&Primer in 1)
4) 4Seasons Expert for Interior (Paint&Primer in 1)
5) 4Seasons Sunblock 6) TOA Walltex Smooth
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
7) TOA Walltex Texture
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว
่ แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 4 รุน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
่ ได ้แก่
1) Supershield Aqua Gloss 2) Supershield Duraclean
3) Supershield Duraclean A Plus 4) TOA Roof Paint
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
3. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 1 รุน
่ คือ
1) 7in1 Alkali Resisting Primer

12

GL2018/046

3 ปี

7 ส.ค. 64

TOA

้ ชนิดสีอม
จำนวน 1 ประเภท 12 รุน
่ คือ ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ/สีทำระหว่ำงชัน
ิ ัลชัน
แบบด ้ำน จำนวน 12 รุน
่ คือ 1) 4Seasons for Exterior/Interior
2) Supermatex for Exterior/Interior 3) Supertech for Exterior/Interior
4) TOA Shield-1 Nano for Exterior/Interior 5) MD Plus Exterior 6) MD Plus Interior
7) Supermatex Advance for Ceiling 8) Supermatex Advance for Exterior 9) Supermatex Advance for Interior 10)
Supermatex Expert for Ceiling (Paint&Primer In 1)
11) Supermatex Expert for Exterior (Paint&Primer In 1) 12) Supermatex Expert for Interior (Paint&Primer In 1)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

12

GL2019/026-1

3ปี

9 ก.ค. 65

TOA

จำนวน 1 ประเภท 11 รุน
่ คือ ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำและ
เงำ จำนวน 11 รุน
่ คือ 1) 4Seasons (Semi-gloss) 2) Classicshield
3) Extrashield Teflon 4) Supermatex (Semi-gloss) 5) Supershield
6) Supertech (Semi-gloss) 7) Timbershield 8) TOA 7in1
9) TOA Shield-1 Nano (Semi-gloss) 10) MD Plus Semi-gloss
11) Supermatex Advance Semi-gloss
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

11

GL2019/026-2

3ปี

9 ก.ค. 65

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

1. ผลิตภ ัณฑ์ส ี (TGL-4-R4-14)

1

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
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ที่

บริษ ัท

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2

บริษัท บริตช
ิ เพ ้นท์ส จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

TOA

จำนวน 1 ประเภท 8 รุน
่ คือ ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 8 รุน
่ คือ 1)
4Seasons Alkali Resisting Primer 2) Extrashield Alkali Resisting Primer
3) MD Plus Alkali Resisting Primer 4) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer
5) Supermatex Alkali Resisting Primer 6) Supershield Alkali Resisting Primer
7) Supertech Alkali Resisting Primer 8) TOA Shield-1 Nano Alkali Resisting Primer

8

GL2019/026-3

3ปี

9 ก.ค. 65

TOA

จำนวน 1 ประเภท 11 รุน
่ ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 11
รุน
่ คือ 1) 4Seasons for Ceiling 2) Classicshield 3) Extrashield Teflon
4) Supermatex for Ceiling 5) Supershield Duraclean 6) Supershield Duraclean A Plus
7) Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 8) Supershield Duraclean for Ceiling
9) Supertech for Ceiling 10) TOA Roofseal Sunblock 11) TOA Shield-1 Nano for Ceiling
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

11

GL2020/014-1

3 ปี

18 ก.พ. 66

TOA

จำนวน 2 ประเภท 5 รุน
่ คือ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำและ
เงำ จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่ 1) 4Seasons Sunblock 2) TOA 201 Roof Seal 3) TOA Roofpaint Sunblock
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่
1) Classicshield Alkali Resisting Primer 2) Extrashield Teflon Alkali Resisting Primer

5

GL2020/014-2

3 ปี

18 ก.พ. 66

TOA

จำนวน 3 ประเภท 16 รุน
่ ได ้แก่ 1. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดอิมัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 8
รุน
่ คือ 1) 4 Seasons Advance Matt for Exterior 2) 4 Seasons Advance Matt for Interior
3) 4 Seasons Advance Supermatt for Ceiling 4) Extracote Matt for Exterior 5) Extracote Matt for Interior
6) Supershield Advance Sheen 7) Supershield Expert for Exterior (Paint & Primer in 1)
8) Supershield Sheen
2. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดอิมัลชัน แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1) 4 Seasons Advance Semi-gloss 2) Extracote Semi-gloss 3) Supershield Advance Semi-gloss
3. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดอิมัลชัน จำนวน 5 รุน
่ ได่แก่
1) 4 Seasons Advance Alkali Resisting Primer 2) Extracote Alkali Resisting Primer
3) Supershield Advance Alkali Resisting Primer 4) TOA Pro Primer 5) TOA Ultimate Primer
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

16

GL2020/072

3 ปี

29 ธ.ค. 66

้ ชนิด
จำนวน 3 ประเภท 4 รุน
่ ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ/สีทำระหว่ำงชัน
่ แบบด ้ำน จำนวน 1 รุน
สีอม
ิ ัลชัน
่ คือ 1) Extrapam for Exterior/Interior (Matt) หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว
กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
่ แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 1 รุน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
่ คือ 1)
Extrapam for Exterior/Interior (Semi-gloss) หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สี
เหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
3. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1) Extrapam Alkali
Resisting Primer 2) Extrapam Alkali Resisting Primer for Interior

4

GL2018/047

3 ปี

7 ส.ค. 64

Extrapam
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ที่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

้ ชนิด
จำนวน 3 ประเภท 3 รุน
่ ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ/สีทำระหว่ำงชัน
่ แบบด ้ำน จำนวน 1 รุน
สีอม
ิ ัลชัน
่ คือ 1) Pamlite for Exterior/Interior (Matt)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
่ แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 1 รุน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
่ คือ
1) Pamlite for Exterior/Interior (Semi-gloss)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน 3. ประเภทสีสำหรับกำร
ก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 1 รุน
่ คือ
1) Pamlite Alkali Resisting Primer

3

GL2018/048

3 ปี

7 ส.ค. 64

Pammastic

Pammastic จำนวน 3 ประเภท 8 รุน
่ ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ/สีทำระหว่ำง
้ ชนิดสีอม
่ แบบด ้ำน จำนวน 2 รุน
ชัน
ิ ัลชัน
่ ได ้แก่
1) Pammastic Easy Clean (Matt) 2) Pammastic Vinyl Matt (Matt)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
่ แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 4 รุน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
่ ได ้แก่ 1 )
Pammastic Easy Clean (Semi-gloss) 2) Pammastic Pammacrylicshield 3) Pammastic Permoshield 4) Pammastic
Roof Paint
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
3. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่
1) Pammastic Clean Primer 2) Pammastic Prime Lime

8

GL2018/049

3 ปี

7 ส.ค. 64

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ
โคทติง้ (ประเทศไทย) จำกัด

n

่ แบบด ้ำน จำนวน
จำนวน 1 ประเภท 8 รุน
่ คือ ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
8 รุน
่ ได ้แก่ 1) Nippon Paint HybridShield Plus 2) Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Plus Matt 3) Nippon Paint
Weatherbond Advance
4) Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt 5) Nippon Paint TripleShield Sheen
6) Nippon Paint AirCare 7) Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Plus Matt
8) Nippon Paint SuperServe Interior หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และ
กลุม
่ สีน้ ำเงิน

8

GL2019/019

3ปี

20 พ.ค. 65

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ
โคทติง้ (ประเทศไทย) จำกัด

n

จำนวน 1 ประเภท 3 รุน
่ ได ้แก่ ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ
จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่ 1) Nippon Paint Tripleshield Semi Gloss
2) Nippon Paint Colourshield Plus Solareflect Semi Gloss 3) Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Semi Gloss
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

3

GL2019/022

3ปี

25 มิ.ย. 65

บริษัท บริตช
ิ เพ ้นท์ส จำกัด

บริษัท บริตช
ิ เพ ้นท์ส จำกัด

3

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

บริษ ัท

เครือ
่ งหมาย
การค้า

Pamlite

ผลิตภ ัณฑ์
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ที่

บริษ ัท

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ
โคทติง้ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ
โคทติง้ (ประเทศไทย) จำกัด

4

่ แนล จำกัด
บริษัท เครโดอินเตอร์เนชัน

่ แนล จำกัด
บริษัท เครโดอินเตอร์เนชัน

5

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ ้นท์ส (ประเทศ
ไทย) จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

n

จำนวน 3 ประเภท 11 รุน
่ ได ้แก่ สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดอิมัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 6 รุน
่
คือ 1) Nippon Paint Professional Topcoat Interior Matt 2) Nippon Paint Professional Topcoat Plus Interior Matt
3)Nippon Paint Hybridshield Interior Matt 4)Nippon Paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 5) Nippon
Paint Hybridshield Exterior Matt 6) Nippon Paint Hybridshield Ceiling Paint หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สี
ขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน 2. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำงพืน
้ ผิวแร่ สีทับหน ้ำ ประเภทสีอม
ิ ัลชัน
แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 4 รุน
่ คือ 1) Nippon Paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi Gloss
2) Nippon Paint Hybridshield Exterior Semi Gloss 3) Nippon Paint Weatherbond Semi Gloss 4)Nippon Paint
Hybridshield Interior Semi Gloss หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่
สีน้ ำเงิน
3. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีน้ ำเข ้มข ้นและสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 1 รุน
่ คือ 1) Nippon Paint
5100 Wall sealer

11

GL2020/048

3ปี

14 ก.ย. 66

n

จำนวน 2 ประเภท 4 รุน
่ ได ้แก่ 1. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง
กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดอิมัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 2 รุน
่ คือ
1) Nippon Paint SuperServe Exterior (Matt)
(สีภำยนอก) 2) Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior (Matt) (สีภำยใน)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ
กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน 2. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำงพืน
้ ผิวแร่ สีทับหน ้ำ ประเภทสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำและเงำ
จำนวน 2 รุน
่ คือ 1) Nippon Paint Colourshield Plus Solareflect (Sheen) (สีภำยนอก)
2) Nippon Paint HealthCare (SemiGloss) (สีภำยใน)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

4

GL2021/015

3ปี

4 มี.ค. 67

ซี ไอ ซี

จำนวน 2 ประเภท ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน
1 รุน
่ คือ 1) สีน้ ำอะครีลค
ิ “อินดอร์”
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 1 รุน
่ คือ
1) สีน้ ำอะครีลค
ิ 100% “โฮมชีล”
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

2

GL2020/059

3 ปี

18 ต.ค. 66

ซี ไอ ซี

จำนวน 2 ประเภท 2 รุน
่ ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ
และเงำ จำนวน 1 รุน
่ คือ 1) สีน้ ำอะครีลค
ิ 100% คลีน แอนด์ ชิลด์ หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ
กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
่ จำนวน 1 รุน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
่ คือ
2) สีรองพืน
้ สำหรับงำนปูน ซีไอซี No.4010

2

GL2018/019

3 ปี

1 มี.ค. 64

ดูลักซ์

จำนวน 1 ประเภท 14 รุน
่ คือ ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน
14 รุน
่ ได ้แก่ 1)Dulux Weathershield Ultima Sheen
2)Dulux Weathershield Hydrofresh 3)Dulux Easycare Sheen 4)Dulux Pentalite Extra Cover 5)Dulux
Weathershield Powerflexx Sheen 6) Dulux EasyCare Plus Sheen
7) Dulux Inspire Exterior Matt 8) Dulux Inspire Interior Matt 9)Dulux Inspire Ceiling 10) Dulux Professional
Exterior EX700 Matt 11)Dulux Professional Exterior EX500 Matt 12)Dulux Professional Diamond StainResist
Sheen 13) Dulux Professional Weathershield EX1000 Sheen
14) Dulux Professional Weathershield Express
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

14

GL2019/016-1

3 ปี

13 เม.ย. 65

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

Page 4

FM-204/04
Rev.00/2562

ที่

บริษ ัท

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ ้นท์ส (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ ้นท์ส (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ ้นท์ส (ประเทศ
ไทย) จำกัด

6

่ แนล
บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชัน
เพ็นท์ จำกัด

่ แนล
บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชัน
เพ็นท์ จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

ดูลักซ์

จำนวน 2 ประเภท 13 รุน
่ ได ้แก่ 1.ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ
และเงำ จำนวน 11 รุน
่ คือ 1) Dulux Weathershield Ultima Semi-gloss
2) Dulux Weathershield Powerflexx Semi-gloss 3) Dulux Pentalite Shield Semi-gloss
4) Dulux Easycare Plus Semi-gloss 5) Dulux Inspire Exterior Semi-gloss
6) Dulux Easycare Semi-gloss 7) Dulux Ambiance Topcoat Semi-gloss
8) Dulux Professional Exterior EX700 Semi-gloss 9) Dulux Professional Exterior EX500 Semi-gloss 10) Dulux
Professional Diamond StainResist Semi-gloss
11) Dulux Professional Weathershield EX1000 Semi-gloss
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 2 รุน
่
1) Dulux Weathershield Super Primer 2) Dulux PrimerShield

13

GL2019/016-2

3 ปี

13 เม.ย. 65

ดูลักซ์

จำนวน 3 ประเภท 4 รุน
่ ได ้แก่
1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่
1) Supercote Acrylic Emulsion for Interior Matt 2) Supercote Acrylic Emulsion for Exterior Matt หมำยเหตุ: ให ้กำร
รับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 1 รุน
่ คือ 1)
Supercote Nanotex หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
3. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 1 รุน
่ คือ
1) Supercote Acrylic Alkali Resisting Primer

4

GL2019/017

3 ปี

13 เม.ย. 65

ดูลักซ์, ซูเปอร์
โคท

จำนวน 2 ประเภท จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 1 รุน
่ คือ 1) Supercote
Ceiling หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับ
กำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 2 รุน
่ คือ
1) Supercote Nuvotex 2) Dulux Inspire Interior Semi-gloss หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สี
แดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

3

GL2019/049

3 ปี

19 พ.ย. 65

เจบีพ ี

จำนวน 2 ประเภท 3 รุน
่ ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ
และเงำ จำนวน 2 รุน
่ คือ 1) สีน้ ำอะครีลค
ิ คุณภำพสูง เจบีพแ
ี อร์คลีน ชนิดกึง่ เงำ สำหรับภำยใน 2) สีน้ ำอะครีลค
ิ ทำกันน้ ำ
รั่วซึม เจบีพ ี รูฟ ซีลเลอร์
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 1 รุน
่ คือ 1) สีน้ ำอะคลีลค
ิ
คุณภำพสูง เจบีพแ
ี อร์คลีน ชนิดเนียน สำหรับภำยใน
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

3

GL2018/030

3 ปี

5 มิ.ย. 64

เจบีพ ี

่ แบบด ้ำน จำนวน 7 รุน
ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
่ ได ้แก่ 1) สี
อิมัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี สมำร์ทชิลด์เอ็กซ์ตร ้ำกำร์ด ชนิดเนียน
2) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี สมำร์ทโค ้ท ชนิดด ้ำน สำหรับภำยนอกและภำยใน
3) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี สมำร์ทคลีน ชนิดด ้ำน สำหรับภำยใน
4) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ ซอร่ำ พี. สำหรับภำยใน
5) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ ซอร่ำ พี.สำหรับภำยนอกและภำยใน
6) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี เอสเอ สำหรับภำยใน 7) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี เอสเอ สำหรับภำยนอก หมำยเหตุ: ให ้กำร
รับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

7

GL2018/030(R1)-1

3 ปี

5 มิ.ย. 64

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

Page 5

FM-204/04
Rev.00/2562

ที่

บริษ ัท

่ แนล
บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชัน
เพ็นท์ จำกัด

่ แนล
บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชัน
เพ็นท์ จำกัด

7

บริษัท โจตันไทย จำกัด

บริษัท โจตันไทย จำกัด

บริษัท โจตันไทย จำกัด

8

ี ชัน
่ เอนยีเนียริง่ จำกัด
บริษัท พรีซส

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

เจบีพ ี

่ แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 8 รุน
ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
่ ได ้แก่ 1) สี
ิ ด์ ชนิดกึง่ เงำ
อิมัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี ฟิ วเจอร์ชล
ิ ด์ ชนิดเนียน
2) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี ฟิ วเจอร์ชล
3) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี สมำร์ทชิลด์เอ็กซ์ตร ้ำกำร์ด ชนิดกึง่ เงำ 4) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี สมำร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม๊กซ์
5) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี สมำร์ทชิลด์ 6) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี สมำร์ทโค ้ท ชนิดกึง่ เงำ สำหรับภำยนอกและภำยใน
7) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ ซอร่ำ พี. ชนิดกึง่ เงำ สำหรับภำยนอกและภำยใน
8) สีอม
ิ ัลชันอะคริลค
ิ เจบีพ ี เอสเอ ชนิดกึง่ เงำ สำหรับภำยนอกและภำยใน
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

8

GL2018/030(R1)-2

3 ปี

5 มิ.ย. 64

เจบีพ ี

่ จำนวน 8 รุน
ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
่ ได ้แก่ 1) สีรองพืน
้ ปูนกันด่ำงเจบี
ิ ด์ เบอร์ 988
พี ฟิ วเจอร์ชล
2) สีรองพืน
้ ปูนใหม่กันด่ำงเจบีพส
ี มำร์ทชิลด์เอ็กซ์ตร ้ำกำร์ด เบอร์ 5911
3) สีรองพืน
้ ปูนกันด่ำงเจบีพ ี สมำร์ทชิลด์ เวทเธอร์แม๊กซ์ เบอร์ 990
้ (สูตรน้ ำ) เจบีพ ี สุพรีมไพร์เมอร์ เบอร์ 2900
4) สีรองพืน
้ ปูนใหม่และปูนเก่ำกันชืน
5) สีรองพืน
้ ปูนกันด่ำงเจบีพ ี สมำร์ทชิลด์ เบอร์ 999
6) สีรองพืน
้ ปูนกันด่ำงเจบีพ ี สมำร์ทโค ้ท สำหรับภำยในและภำยนอก เบอร์ 8700
7) สีรองพืน
้ ปูนกันด่ำง ซอร่ำ พี. สำหรับภำยนอก เบอร์ 8711
8) สีรองพืน
้ ปูนกันด่ำงเจบีพเี อสเอ เบอร์ 8411

8

GL2018/030(R1)-3

3 ปี

5 มิ.ย. 64

โจตัน

จำนวน 3 ประเภท 4 รุน
่ ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน
จำนวน 2 รุน
่ คือ 1) Essence Interior Matt 2) Strax Matt หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง
กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ จำนวน 1 รุน
่ คือ
1) Majestic Perfect Beauty & Care
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
3. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่
1) Jotun Ultra Primer

4

GL2018/043

3 ปี

1 ส.ค. 64

โจตัน

จำนวน 3 ประเภท จำนวน 14 รุน
่ ได ้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน
แบบด ้ำน จำนวน 4 รุน
่ คือ 1) Jotaplast Interior 2) Essence Easyclean Matt
3) Majestic True Beauty Matt 4) Jotatough Hishield Matt หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สี
แดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบ
กึง่ เงำและเงำ จำนวน 7 รุน
่ คือ
1) Essence Easyclean Semigloss 2) Majestic True Beauty Semigloss 3)Jotatough Hishield Semigloss 4)Jotashield
AF Sheen 5)Jotashield AF Semigloss 6)Jotashield AF Flex 7) Jotashield Colour Extreme หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรอง
เฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน3. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่
ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 3 รุน
่
คือ 1) Essence Easy Primer 2) Majestic Primer 3) Jotashield Primer

14

GL2019/047(R1)

3 ปี

12 พ.ย. 65

โจตัน

จำนวน 3 ประเภท 3 รุน
่ ได ้แก่ 1. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ จำนวน 1
รุน
่ ได ้แก่ 1) มำเจสติก เพอร์เฟ็ กบิวตี้ แอนด์ แคร์ (สำหรับทำภำยใน)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
2. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง
กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่
1) เอสเซ ้นส์ คัฟเวอร์ พลัส แม็ท (สำหรับทำภำยใน)
2) โจตำชิลด์ อัลตร ้ำ คลีน (สำหรับทำภำยนอก)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
3. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่ 1) โจตัน อัลตร ้ำ ไพรเมอร์

3

GL2021/017

3 ปี

11 มี.ค. 67

3

GL2020/064

3 ปี

29 พ.ย. 66

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

จำนวน 2 ประเภท 3 รุน
่ ได ้แก่ 1. สำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดอิมัลชัน แบบกึง่ เงำและเงำ ทำ
ภำยในและภำยนอก จำนวน 2 รุน
่ คือ (วูดเทค และ ซุปปำร์ ฮีโร่) 1) WOODTECT ULTRA SHIELD 2) SUPAR HERO
วูดเทค, ซุปปำร์ ฮี
SHIELD 2. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวไม ้ ประเภทสีย ้อมไม ้ (สีย ้อมอนินทรีย)์ จำนวน 1 รุน
่ (วูดเทค) คือ
โร่
1) WOODTECT AQUA WOODSTIAN
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

Page 6
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ที่

9

บริษ ัท

บริษัท บี.เอ็น.บรำเดอร์ จำกัด

บริษัท บี.เอ็น.บรำเดอร์ จำกัด

10

บริษัท กัปตัน โค๊ทติง้ จำกัด

บริษัท กัปตัน โค๊ทติง้ จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

เบเยอร์

จำนวน 3 ประเภท 27 รุน
่ ได ้แก่
1. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ จำนวน 13 รุน
่ ได ้แก่
1) Beger Cool UV Shield 2) Beger Cool All Plus Semi-gloss 3) Beger Synotex Shield 4)Beger Shield Air Clean
5)Beger Shield Air Fresh 6)Beger Ceramic Clean 7) Beger NaNo Pro Shield 8) NaNo One Shield 9)Beger Cool
Diamond Shield Plus 10)Beger Shield Platinum 11) Beger Shield Weather Guard
12) Beger Super Hi-SHIELD Semi-gloss 13) Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-gloss
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
2. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 11 รุน
่ ได ้แก่
1) Beger Cool All Plus For Exterior 2) Beger Cool All Plus For Interior 3) Beger Delight Titanium For Exterior
4)Beger Delight Titanium For Interior 5)Beger NaNo Pro For Exterior 6) Beger NaNo Pro For Interior
7) NaNo One For Exterior 8) NaNo One For Interior 9) Beger Super Hi-SHIELD For Exterior and Interior
10) Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11) Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
3. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1) Beger Shield Alkali Resisting Primer 2) Beger Primer Pro#1003) Beger Cool Alkali Resisting Primer

27

GL2020/047

3 ปี

7 ก.ย. 66

เบเยอร์

จำนวน 3 ประเภท 10 รุน
่ ได ้แก่ 1. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ จำนวน
4 รุน
่ ได ้แก่ 1) Beger Cool Diamond Shield 15 2) Beger Cool Diamond Shield 10 Semi-gloss 3) Beger Shield 5 Star
Semi-Gloss 4) Beger Roofseal Cool หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และ
กลุม
่ สีน้ ำเงิน 2. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่ 1)
Beger Shield 5 Star For Interior 2) Beger Cool Diamond Shield 7 For Interior 3) Beger One 4) Beger Cool
Diamond Shield 7 For Exterior 5) Beger Shield 5 Star For Exterior หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ
กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน 3. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน จำนวน
1 รุน
่ ได ้แก่ 1) Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer

10

GL2020/069

3 ปี

21 ธ.ค. 66

กัปตัน

จำนวน 2 ประเภท จำนวน 11 รุน
่ ได ้แก่
1. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบด ้ำน จำนวน 4 รุน
่ คือ1) Captain
Shield Plus Exterior 2) Captain Shield Plus Interior 3) Welltech Exterior 4) Welltech Interior
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน
2. ประเภทสีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 7 รุน
่ คือ 1)
Captain Parashield CoolMax Semi-gloss 2) Captain Parashield CoolMax Sheen 3) Captain Parashield Freshiclean
CharcoalClean Semi-gloss 4) Captain repaint 5) Captain Studio 6) Longlife WaxyShield
7) Topshield หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลืองและกลุม
่ สีน้ ำเงิน

11

GL2020/010

3 ปี

3 ก.พ. 66

กัปตัน

กัปตัน จำนวน 3 ประเภท 17 รุน
่ ได ้แก่ 1. สำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดอิมัลชัน แบบด ้ำน สีทำ
ภำยใน – สีทำภำยนอก จำนวน 5 รุน
่ คือ 1) Captain Parashield Freshiclean CharcoalClean Matt 2) Longlife CoolMax
Int 3) Captain StudioShield Int 4) Longlife CoolMax Ext 5) Captain StudioShield Ext หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะ
กลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน 2. สำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ
ชนิดอิมัลชัน แบบกึง่ เงำ สีภำยนอก จำนวน 4 รุน
่ คือ 1) Captain All in 1 2) Welltech Semigloss 3) Captain Fiber
CementShield
4) Captain StudioShield Semigloss หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และ
กลุม
่ สีน้ ำเงิน
3. สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีรองพืน
้ ชนิดอิมัลชัน จำนวน 8 รุน
่ คือ 1) Captain Parashield Alkali
Resisting Primer
2) Catain All in 1 Alkali Resisting Primer 3) Captain StudioShield Alkali Resisting Primer
4) Captain Alkali Resisting Primer 5) Longlife Alkali Resisting Primer 6) Welltech Alkali Resisting Primer
7) Captain Super NanoPrimer 8) Captain All Shield Primer

17

GL2021/012

3ปี

24 ก.พ. 67

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์
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11

12

รายละเอียดส ัญญา

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

hato

่ แบบกึง่ เงำและเงำ จำนวน 3
จำนวน 1 ประเภท 3 รุน
่ คือ 1. สีสำหรับก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดอิมัลชัน
รุน
่ ได ้แก่ 1) ฮำโต ้ อัลติมำ ชิลด์ (Hato Ultima Shield) 2) ฮำโต ้ชิลด์ (Hato Shield) 3) ฮำโต ้ อีโคชิลด์ (Hato Eco Shield)
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

3

GL2020/065

3 ปี

1 ธ.ค. 66

คือ สีสำหรับกำรก่อสร ้ำง กลุม
่ พืน
้ ผิวแร่ ประเภทสีทับหน ้ำ ชนิดสีอม
ิ ัลชัน แบบกึง่ เงำ จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่
1) เดลต ้ำ ชิลด์ อีโค่ คลีน สำหรับภำยนอก
2) เดลต ้ำ ชิลด์ พลัส สำหรับภำยนอก
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะกลุม
่ สีขำว กลุม
่ สีดำ กลุม
่ สีแดง กลุม
่ สีเหลือง และกลุม
่ สีน้ ำเงิน

2

GL2021/001

3 ปี

5 ม.ค. 66

บริษัทสยำมครำฟท์อต
ุ สำหกรรม จำกัด

้ คุณภำพ จำนวน 8 รุน
ประเภทกระดำษผิวกล่อง แบบม ้วน ชัน
่
ได ้แก่ KA 125, KA 150, KA 185, KA 230, TA 125,
TA 150, TA 185 และ TA 230 กรัมต่อตำรำงเมตร

8

GL2020/024

3 ปี

10 พ.ค. 66

บริษัทสยำมครำฟท์อต
ุ สำหกรรม จำกัด

้ คุณภำพ จำนวน 2 รุน
ประเภทกระดำษผิวกล่อง แบบม ้วน ชัน
่
ได ้แก่ KT 125 และ KT 150 กรัมต่อตำรำงเมตร

4

GL2020/025

3 ปี

10 พ.ค. 66

บริษัทสยำมครำฟท์อต
ุ สำหกรรม จำกัด

้ คุณภำพ 2 จำนวน 2 รุน
ประเภทกระดำษผิวกล่อง แบบม ้วน ชัน
่ ได ้แก่ KT 125 และ KT 150 กรัมต่อตำรำงเมตร

2

GL2020/034

3ปี

28 มิ.ย. 66

ประเภทกระดำษกล่องเคลือบ จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่ ควำมหนำ 310, 350, 400, 450 และ 500 กรัมต่อตำรำงเมตร

5

GL2020/066

3 ปี

13 ธ.ค. 66

ประเภท กระดำษอนำมัย (กระดำษชำระ) จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่
้ ชัน
้ คุณภำพที่ 2
1. กระดำษชำระม ้วนเล็ก 2 ชัน
1.1 ขนำดบรรจุ 1 ม ้วน x 10 x 12 แพ็ค
1.2 ขนำดบรรจุ 1 ม ้วน x 12 x 10 แพ็ค
1.3 ขนำดบรรจุ 1 ม ้วน x (12x4) x 4 แพ็ค
1.4 ขนำดบรรจุ 6 ม ้วน แถม 2 ม ้วน
1.5 ขนำดบรรจุ 24 ม ้วน
1.6 ขนำดบรรจุ 24 ม ้วน แถม 6 ม ้วน
้ ชัน
้ คุณภำพที่ 2
2. กระดำษชำระม ้วนใหญ่ 2 ชัน
2.1 ขนำดบรรจุ 275 เมตร 3 ม ้วน 2.2 ขนำดบรรจุ 300 เมตร 4 ม ้วน

2

GL2020/031

1 ปี

9 มิ.ย. 64

บริษ ัท

บริษัท ฮำโต ้เพ ้นท์ (เจ.เค.อำร์.) จำกัด

บริษัท สีเดลต ้ำ จำกัด (มหำชน)

เดลต ้ำ

2. ผลิตภ ัณฑ์กระดาษ (TGL-8-R2-11)

1

2

4

บริษัท บำงเลนเปเปอร์มล
ิ ล์ จำกัด

บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด

BPM

เฟสต ้ำ เบสต ้ำ
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5

บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จำกัด

6

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหำชน)

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ริเวอร์โปร์

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

้
1. กระดำษชำระม ้วนใหญ่ ริเวอร์โปร์ อีโคโนมี่ 1 ชัน
้
2. กระดำษเช็ดมือแบบแผ่น ริเวอร์โปร์ แฮนด์ ทำว วี-โฟลด์ อีโคโนมี่ 2 ชัน

2

GL2020/062

1 ปี

22 พ.ย. 64

ประเภท กระดำษทำลูกฟูก จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1. CA115 2. CA125

2

GL2021/018

3 ปี

10 มี.ค. 67

ผลิตภ ัณฑ์

3.ผลิตภ ัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน (TGL-8/1-15)

1

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด

-

กระดำษพิมพ์และกระดำษเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่
กรีนออฟเซ็ต จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่ น้ ำหนั กมำตรฐำน 80, 100, 120 กรัมต่อตำรำงเมตร และ
กรีนกำร์ด จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ น้ ำหนั กมำตรฐำน 200, 250 กรัมต่อตำรำงเมตร

5

GL2020/002

1 ปี

-

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด

-

กระดำษพิมพ์และกระดำษเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่ กระดำษกรีนพลัส น้ ำหนั กมำตรฐำน 60, 70, 80 และ 100
กรัมต่อตำรำงเมตร

4

GL2019/005

3 ปี

6 ม.ค. 65

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด

ไอเดีย กรีน
สปริง
วัน กรีน

ประเภทกระดำษถ่ำยเอกสำร จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่
1. ไอเดีย กรีน น้ ำหนั กมำตรฐำน 80 กรัม/ตำรำงเมตร 2. สปริง น้ ำหนั กมำตรฐำน 70 กรัม/ตำรำงเมตร
3. สปริง น้ ำหนั กมำตรฐำน 80 กรัม/ตำรำงเมตร
4. วัน กรีน น้ ำหนั กมำตรฐำน 70 กรัม/ตำรำงเมตร
5. วัน กรีน น้ ำหนั กมำตรฐำน 80 กรัม/ตำรำงเมตร

5

GL2020/071

3 ปี

28 ธ.ค. 66

้ รุน
จำนวน 8 รุน
่ ได ้แก่ 1. กระดำษชำระแบบม ้วนใหญ่ ประเภทเยือ
่ ผสม ชนิด 2 ชัน
่ BJC Hygienist Value BRT 2 Ply
้ รุน
2. กระดำษชำระแบบม ้วนใหญ่ ประเภทเยือ
่ บริสท
ุ ธิ์ ชนิด 1 ชัน
่ BJC Hygienist Value BRT 1 Ply และ BJC Hygienist
Value MRT 1 Ply
้ รุน
3. กระดำษชำระแบบม ้วนเล็ก ประเภทเยือ
่ ผสม ชนิด 2 ชัน
่ BJC Hygienist Super Value Roll Tissue และ BJC Hygienist
ริบเี จซี ไฮจีนส
ิ ท์
Value Roll Tissue
้ รุน
4. กระดำษชำระแบบแผ่น ประเภทเยือ
่ บริสท
ุ ธิ์ ชนิด 1 ชัน
่ BJC Hygienist Value Interfold Tissue 1 ply
้ รุน
5. กระดำษเช็ดมือแบบม ้วนและแบบแผ่น ประเภทเยือ
่ ผสม ชนิด 1 ชัน
่ BJC Hygienist Value Roll Hand Towel และ BJC
Hygienist Value Interfold Hand Towel 1 ply

8

GL2020/063

3 ปี

29 พ.ย. 66

9

GL2021/023

3ปี

30 มี.ค. 67

4.ผลิตภ ัณฑ์ผลิตภ ัณฑ์กระดาษอนาม ัย (TGL- 8/2-19)

1

2

บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด

บริษัท คิมเบอร์ลย
ี่ -์ คล๊ำค ประเทศไทย
จำกัด

สก็อตต์ และ
คิมซอฟท์

ประเภทกระดำษอนำมัย จำนวน 9 รุน
่ ได ้แก่
้ รุน
1) กระดำษชำระแบบแผ่น ประเภทเยือ
่ เวียนทำใหม่ ชนิด 1 ชัน
่ SCOTT®HBT 1 Ply
้ รุน
2) กระดำษชำระแบบแผ่น ประเภทเยือ
่ เวียนทำใหม่ ชนิด 2 ชัน
่ SCOTT®HBT 2 Ply
้ รุน
3) กระดำษเช็ดมือแบบแผ่น ประเภทเยือ
่ เวียนทำใหม่ ชนิด 2 ชัน
่ SCOTT®Interfold Hand Towel 2 Ply
้ รุน
4) กระดำษเช็ดหน ้ำแบบแผ่น ประเภทเยือ
่ ผสม ชนิด 2 ชัน
่ SCOTT®FT
้ รุน
5) กระดำษชำระแบบม ้วนใหญ่ ประเภทเยือ
่ เวียนทำใหม่ ชนิด 1 ชัน
่ SCOTT®Essential JRT 1 Ply
้ รุน
6) กระดำษชำระแบบม ้วนใหญ่ ประเภทเยือ
่ เวียนทำใหม่ ชนิด 1 ชัน
่ KIMSOFT*JRT 1Ply
้ รุน
7) กระดำษชำระแบบม ้วนเล็ก ประเภทเยือ
่ เวียนทำใหม่ ชนิด 2 ชัน
่ KIMSOFT*Choice SRT
้ รุน
8) กระดำษชำระแบบม ้วนเล็ก ประเภทเยือ
่ เวียนทำใหม่ ชนิด 2 ชัน
่ KIMSOFT*SRT
้ รุน
9) กระดำษเช็ดมือแบบแผ่น ประเภทเยือ
่ เวียนทำใหม่ ชนิด 1 ชัน
่ KIMSOFT* Interfold Hand Towel 1 Ply
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เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

5. ผลิตภ ัณฑ์ซ ักผ้า (TGL-10-R1-10)

1

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหำชน)

กรีน แว๊กส์

ผงซักฟอก ชนิดซักฟอกด ้วยเครือ
่ งซักผ ้ำ คือ กรีน แว็กส์ ขนำด 25 กิโลกรัม

1

GL2019/039

3 ปี

21 ส.ค. 65

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหำชน)

PEERAPAT

ั ผ ้ำชนิดเหลว ชนิดซักผ ้ำด ้วยมือและชนิดซักด ้วยเครือ
ประเภทผลิตภัณฑ์ซก
่ ง จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1) เอ็นจอย 0.5 ลิตร, 5 ลิตร 2) ดีเทอร์เจนท์ บี 5 ลิตร, 20 ลิตร 3) จี ดีเทอร์เจนท์ 5 ลิตร, 20 ลิตร

3

GL2020/013

3 ปี

10 ก.พ. 66

3

บริษัท ไวท์เฮ ้ำส์คลีนนิง่ โปรดักส์ จำกัด

3M

ผงซักฟอก 3เอ็ม ชนิดซักฟอกด ้วยเครือ
่ งซักผ ้ำ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม และขนาด 25 กิโลกรัม

1

GL2020/019

1 ปี

23 เม.ย. 64

4

บริษัท ไลอ ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

โปร

ประเภทผงซักฟอกโปร ชนิดซักด ้วยมือหรือเครือ
่ งซักผ ้ำ

1

GL2021/006

1 ปี

10 ก.พ. 65

5

บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)

เอโร่

ประเภทผงซักฟอก ชนิดซักฟอกด ้วยเครือ
่ งซักผ ้ำ ตรำเอโร่

1

GL2021/022

3ปี

12 มี.ค. 67

จำนวน 1 รุน
่ 2 ประเภท คือ ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงชำม 1) ประเภทติดตัง้ ตำมแนวนอน ชนิดอยูน
่ อกผนั ง
1.1 แบบเดีย
่ ว แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
CT184C4, CT184C5, CT187C4(HM), CT187C5(HM), CT184C5(HM), CT185C11(HM), CT185C8N(HM),
CT1095C33, CT1095D, CT1095C33(HM), CT1095C26, CT1095C26(HM), CT1088C27(HM) และCT134C10(HM)
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
CT153N, CT153N(HM), CT157A, CT157A(HM), CT155A, CT155A(HM), CT155AE, CT156A, CT156A(HM),
CT1172A และ CT1172A#GRM
2) ประเภทติดตัง้ ตำมแนวนอน ชนิดอยูน
่ อกผนั ง แบบเดีย
่ วผสม
1.3 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
CT221A และCT221N

3

GL2018/025(1)

3 ปี

11 เม.ย. 64

6. ก๊อกนา้ และอุปกรณ์ประหย ัดนา้ (TGL-11-R2-11)

4

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

คอตโต ้
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บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

คอตโต ้

โต ้ จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงชำม ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ 1.1 แบบเดีย
่ ว แบบ
รุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ : CT1063, CT1063D,
CT1063(HM), CT1063LC, CT186C11(HM), CT186C8N(HM), CT186C3N(HM), CT186C7N(HM),
CT136C14XD(HM), CT136C14X, CT136C14XLC(HM), CT136C14X(HM), CT181D, CT181C4, CT181C4(HM),
CT181C5, CT181C5(HM), CT181C5LC(HM), CT181C5Z401(HM), CT137C18D, CT137C18,
CT137C18(HM),CT137C18LC(HM), CT137C18#SC(HM), CT137C18LC#SC(HM), CT137C18(HM), CT1076D(HM),
CT1076C30X(HM), CT1079C30X(HM), CT1079D(HM), CT1087C27(HM), CT1087D(HM), CT1094C26(HM),
CT1094C26Z401(HM), CT1094C26Z402(HM), CT1094C33, CT1094C33(HM), CT1094D(HM), CT137C17,
CT137C17D, CT137C17(HM), CT137C17LC(HM), CT137C17#SC(HM), CT137C17LC#SC(HM) และCT1127C35
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่ : CT1009C22,
CT1802C21(HM), CT1802C21D(HM), CT1802C21LC(HM), CT139C25ST, CT139C25E และ CT139C25ST#CuO
1.3 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
CT135A, CT135ALC, CT283A, CT1108A, CT1108D, CT1131A(HM), CT1132A(HM), CT1136A, CT135F, CT1109A,
CT1109AN, CT1133AY, CT1183A และ CT1183A#RG
1.4 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่ :
CT183N, CT151A, CT151A(HM), CT151ALC(HM), CT151N, CT151J, CT151JLC, CT151J#SC, CT151JLC#SC,
CT158A, CT158A(HM), CT188A, CT188D, CT188DLC, CT189A, CT189A(HM), CT159A, CT159D, CT159A(HM),
CT154A, CT154N, CT154N(HM), CT1084A และ CT1084D

4

GL2018/025(2)

3 ปี

11 เม.ย. 64

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 2 ประเภท คือ ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงชำม
1) ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบเดีย
่ วผสม
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
CT288A, CT288D, CT526A, CT526AD, CT2064, CT2064D, CT282N, CT282D, CT282A, CT283A, CT283D,
CT289A(AS), CT285A, CT285AVN, CT289AVN, CT289A, CT289AD, CT289D, CT289J, CT289J#SC, CT2142A,
CT2144AY, CT227A, CT2098A, CT2100A, CT526F, CT2150A, CT2126A, CT2126AN และ CT2099A
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่ :
CT2078A, CT2078J, CT2078D, CT287A, CT287AD, CT287(AS), CT2192A, CT2203A, CT2192A#GRM ,CT2230 และ
CT2203A#RG
2) ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบคูผ
่ สม
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลืองวำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ
รหัสรุน
่ : CT220C14X, CT220C14XD, CT220C14X(HM), CT220C14X(AS), CT2105C30XD, CT2105C30X(HM),
CT222C17, CT222C17D, CT222C17#SC และ CT222C18
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่
: CT2026C25, CT2026C25ST, CT2026C25STAE, CT2026C25ST#CuO, CT2026C25CuOAE, CT2088C25ST และ
CT2088C25ST#CuO

4

GL2018/025(3)

3 ปี

11 เม.ย. 64

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

Page 11

FM-204/04
Rev.00/2562

ที่

บริษ ัท

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 2 ประเภท คือ ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ
1) ประเภทติดตัง้ ตำมแนวนอน ชนิดฝั งในผนั ง แบบเดีย
่ ว
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ : CT1062,
CT1062LE, CT1062LC, CT1065, CT1065LC, CT1068 และ CT1067
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแผ่นเจำะรู รหัสรุน
่ : CT1111 และ
CT1111#BN
1.3 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
PM138A
2) ประเภทติดตัง้ ตำมแนวนอน ชนิดฝั งในผนั ง แบบคูผ
่ สม
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ
รหัสรุน
่ : CT237C16ST, CT237C16, CT237C19, CT237C20, CT211, CT2086, CT2086LC, CT2087, CT2083,
CT237C34WD, CT237C34WD#WH, CT2222C17ST#GR, CT2222C17ST#GR, CT2232, CT2222C18#GR,
CT2232#GRM และ CT2222C42#GR
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแผ่นเจำะรู รหัสรุน
่
: CT2027 และ CT2027#BN
1.3 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่
: CT2121C31ST#BN และ CT2121C32ST#BN

6

GL2018/025(4)

3 ปี

11 เม.ย. 64

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบเดีย
่ ว
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
CT164C1(HM), CT103C16, CT103D, CT103C16LC, CT103C16LCX, CT103C16ST, CT103C19, CT103C19LC,
CT103C19LCX, CT103C20, CT103C20LC, CT103C20LCX, CT104C16(HM), CT104C16LC(HM),
CT104C16LCX(HM), CT104C16ST(HM), CT104C19(HM), CT104C19LC(HM), CT104C19LCX(HM),
CT104C20(HM), CT104C20LC(HM), CT104C20LCX(HM), CT108C17ST, CT108C17(HM), CT108C17LC(HM),
CT108C17LCX, CT108C17LCX(HM), CT108C17#SC(HM), CT108C17LC#SC(HM), CT108C17LCX#SC(HM),
CT108C18(HM), CT108C18LC(HM), CT108C18LCX(HM), CT160C11(HM), CT160C11LC(HM),
CT160C11LCX(HM), CT160C11SET(HM), CT160C11E(HM), CT160C11ELC(HM), CT160C11ELCX(HM),
CT160C8N(HM), CT160C8NLC(HM), CT160C8NLCX(HM), CT160C8NSET(HM), CT1102C28, CT164C15(HM),
CT164C5(HM), CT117C17, CT117C17(HM), CT117C17LC(HM), CT117C17LCX(HM), CT117C17#SC(HM),
CT118C18, CT118C18(HM), CT118C18LC(HM), CT118C18LCX(HM), CT1007C22, CT102A(HM), CT102ALC(HM),
CT102ALCX(HM), CT102ALC#SC(HM), CT102ALCX#SC(HM), CT102C9(HM), CT102C9LC(HM),
CT102C9LCX(HM), CT102C9LC#SC(HM), CT102C9LCX#SC(HM), CT160C10(HM), CT160C10LC(HM),
CT160C10LCX(HM), CT1001(HM), CT1001LC(HM), CT1001LCX, CT1001LCX(HM), CT1001#SA(HM),
CT1001LC#SA(HM), CT1001LCX#SA(HM), CT1001AY, CT1001AYLC, CT1001AYLCX, CT1028, CT1091C26,
CT1091C26(HM), CT1091C26Z401(HM), CT1091C26Z402(HM), CT1091C33(HM), CT1058(HM), CT1033,
CT1061, CT101C14(HM), CT101C15(HM), CT1025C22, CT1006C21(HM), CT1086C27(HM), CT1054,
CT1104(HM), CT125#PW, CT1901(HM), CT1901Y(HM), CT1101C28(HM) CT1102C28#BN(HM), CT1200C17ST,
CT1200C18, CT1200C42, CT1200C18#GR, CT1301C43VR, CT1301C43VR#WH, CT1200C42#GR และ
CT1200C17ST#GR
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่ :
CT162C3N(HM), CT162C7N(HM), CT1026LC24(HM), CT1026RC24(HM), CT1052, CT1052LC, CT1057C30(HM),
CT1057C30LE(HM), CT1052X, CT1139A, CT104C34WD(HM), CT104C34WD, CT104C34WD(HM),
CT104C34WD#WH, CT104C34WD#WH(HM) และ CT1126C35

2

GL2018/025(5)

3 ปี

11 เม.ย. 64

Page 12

FM-204/04
Rev.00/2562

ที่

บริษ ัท

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบเดีย
่ ว
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
CT146A, CT141A, CT166N, CT166A, CT148A, CT147A, CT167D, CT1034A(HM), CT1034ALC(HM),
CT1034ALCX(HM), CT167D(HM), CT167DE(HM), CT167DLC(HM), CT167DLCX(HM), CT165A, CT165A(HM),
CT109A, CT109N(HM), CT109NW, CT109ALC, CT109ALCX, CT1035A, CT1011A, CT143A, CT144A, CT144ALC,
CT144AYLC, CT144N, CT144NW, CT144J, CT144J(HM), CT144JLC(HM), CT144JY(HM), CT144JYLC, CT144NJ,
CT144NJW, CT144J#SC(HM), CT144JLC#SC(HM), CT144JY#SC, CT144JY#SC(HM), CT144JYLC#SC, CT144NJ#SC,
CT144NJW#SC, CT1018A(HM), CT1018ALC(HM), CT145A, CT145AX, CT149A, CT144J#KT101, CT144JY#KT101,
CT100YST#BN, CT1142A, CT1142A#BL, CT1142A#GR, CT1142A#WH, CT1143A, CT1143AY#BL,
CT1143AY#GR, CT1143AY#WH, CT250F, CT1141A(HM), CT109F, CT1128A, CT1139A(LED), CT1164AE(HM),
CT1165AE(HM), CT1166AE(HM), CT1170A, CT1170A#GRM, CT1171A, CT1171A#GRM, CT1201C17ST,
CT1201C18, CT1201C42, CT1202A, CT1200C18#GR, CT1201C18#GR, CT1180A, CT1221A, CT302A, CT1222A,
CT1182AY, CT1182AY#RG, CT1222A#CRG, CT1222A#CG, CT1222A#BLBR, CT1180A#RG, CT1202A#GRM,
CT1221A#CRG, CT1221A#CG, CT1221A#BLBR, CT1181J, CT1181J#RG, CT1201C42#GR, CT1201C17ST#GR,
CT1211(LED), CT1213(LED), CT2179AE, CT2252A, CT2202AY, CT2252A#CRG, CT2252A#CG, CT2252A#BLBR,
CT2230A#GRM, CT2200A, CT2201J, CT2200A#RG, CT2174AE, CT2176AE และ CT2178AE
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลงและหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่ :
CT1046A, CT163A2(HM), CT202A, CT202AW, CT202AST, CT202(AS), CT202AY, CT1013A, CT1013AW,
CT1031A, CT1031AW, CT1043A, CT1043AW, CT1043AY, CT1041A, CT1041AW และ CT1071A(HM)

2

GL2018/025(6)

3 ปี

11 เม.ย. 64

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบเดีย
่ วผสม
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลง และหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่ :
CT550A, CT552A, CT315A, CT268N, CT268A, CT563A, CT260N, CT557A, CT142A, CT567A, CT555A, CT140A,
CT2017A, CT561D, CT565A, CT520A, CT520N, CT520NW, CT554A, CT569A, CT310A, CT542A(AS), CT2039C22,
CT2051A, CT300A, CT542A, CT542AST, CT542AY, CT542AYST, CT542N, CT542NW, CT201A, CT542J, CT542JY,
CT542NJ, CT202A, CT2043A, CT2043AY, CT540A, CT540AX, CT542J#SC, CT542JY#SC, CT542NJ#SC,
CT542NJW#SC, CT2056A, CT2061, CT2061LC, CT2065, CT2065LC, CT2031A, CT542NJW, CT2123A,
CT2123A#BL, CT2123A#GR, CT2123A#WH, CT2124AY, CT2124AY#BL, CT2124AY#GR, CT2124AY#WH,
CT2175AE, CT2230A, CT2190A, CT2191A, CT2251A, CT2190A#GRM, CT2191A#GRM, CT2202AY#RG,
CT2251A#CRG, CT2251A#CG, CT2251A#BLBR และ CT2201J#RG

1

GL2018/025(7)

3 ปี

11 เม.ย. 64

Page 13

FM-204/04
Rev.00/2562

ที่

บริษ ัท

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบคูผ
่ สม
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ
รหัสรุน
่ : CT239C16ST, CT205C17ST, CT2091C28, CT270C11, CT270C8N, CT239C16, CT239C19, CT239C20,
CT239YC16, CT239YC19, CT239YC20, CT205C17, CT205C18, CT210, CT205C17#SC, CT2091C28#BN,
CT2220C17ST, CT2220C18, CT2220C42, CT2220C18#GR, CT2220C42#GR, CT2220C17ST#GR, CT2223C17ST,
CT2223C18, CT2223C42, CT2223C18#GR, CT2223C42#GR และ CT2223C17ST#GR
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่
: TS203B13

2

GL2018/025(8)

3 ปี

11 เม.ย. 64

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดฝั งในพืน
้ แบบคูผ
่ สม
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลืองวำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ
รหัสรุน
่ : CT231C4, CT233C12, CT236C12, CT238C16ST, CT208C17ST, CT271C11, CT271C8N, CT231C15,
CT231C5, CT238C16, CT238C19, CT238C20, CT238YC16, CT238YC19, CT238YC20, CT208C17, CT208C17(HM),
CT208C18, CT2006C22 CT2221C17ST, CT2221C18, CT2221C42, CT2231, CT2221C17ST#GR, CT2221C42#GR,
CT2231#GRM, CT2221C18#GR, CT2222C17ST, CT2222C18 และ CT2222C42
1.2แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ-หันขวำ 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่ :
CT2120C31ST#BN และ CT2120C32ST#BN

2

GL2018/025(9)

3 ปี

11 เม.ย. 64

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ ำปิ ดอัตโนมัตส
ิ ำหรับล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ รูปแบบลักษณะแนวตัง้ แบบเดีย
่ ว
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วสปริงกดเปิ ด ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ : CT169, CT169(HM),
CT169LCX(HM), CT161, CT161(HM), CT161LCX(HM), CT1064, CT1064(HM), CT1066, CT1064LCX(HM),
CT1066(HM), CT1066LCX(HM) และ CT1128A
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยทองเหลือง วำล์วสปริงกดเปิ ด ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง รหัสรุน
่ : TS100

2

GL2018/025(10)

3 ปี

11 เม.ย. 64

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ชุดหัวฉีดชะล ้ำง ประเภทแบบเกลียวนอก รหัสรุน
่ : CT666K#IR(HM), CT666K#WH(HM),
CT666N#WH(HM), CT667N#WH(HM), CT667N#CR(HM), CT667NK#WH(HM), CT980H#WH(HM),
CT980NK#CR(HM), CT981BR#CR(HM), CT987HNK#WH(HM), CT992#WH(HM), CT992H#WH(HM),
CT992HNK#WH(HM), CT992K#CR(HM), CT992K#WH(HM), CT993#WH(HM), CT993H#WH(HM),
CT993K#CR(HM), CT993K#WH(HM), CT994#CR(HM), CT997H#WH(HM), CT999#WH(HM), CT999H#WH(HM),
CT999HNK#WH(HM) และ CT999K#WH(HM)

1

GL2018/025(11)

3 ปี

11 เม.ย. 64

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์
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FM-204/04
Rev.00/2562

ที่

บริษ ัท

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ฝั กบัวอำบน้ ำ ประเภทฝั กบัวอำบน้ ำแบบสำยอ่อน
1.1 แบบรุน
่ : 1 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแผ่นเจำะรู ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z07(HM), Z75V(HM),
Z75H#WH(HM), Z75HV#WH(HM), Z92(HM), Z92V(HM) และ ZH011(HM)
1.2 แบบรุน
่ : 1 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z72(HM), Z57(HM),
Z57V(HM), Z59(HM), Z59V(HM), Z71(HM), Z71V(HM), Z77(HM), Z77#BN(HM), Z77MN#BN(HM), S45(HM),
S45(SSI), S45N(SSI), Z10(HM), Z10V(HM), Z11(HM), Z11V(HM), Z52, Z52(HM), Z44(HM), Z44V(HM), Z70(HM),
Z70V(HM), Z51, Z51(HM), Z60(HM), Z60V(HM), Z60(SSI), Z78#GR(HM), S17(HM), S17V(HM), S17#EB(HM),
S17#ER(HM), S17#IR(HM), S17#WH(HM), S17K#EB(HM), S17K#ER(HM), S17K#IR(HM), S17K#WH(HM),
Z54LC(HM), Z54LC#WH(HM), Z54K#WH(HM), Z54K(HM), Z54H#WH(HM), Z54H(HM), Z54V(HM),
Z54VH#WH(HM), Z54V#SC(HM), Z54V#IR(HM), Z54V#WH(HM) และ ZH013(HM)
1.3 แบบรุน
่ : 2 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z66(HM), Z66V(HM),
Z66H#WH(HM), Z66HV#WH(HM), Z42(HM), Z42V(HM), Z86(HM) และ Z86V(HM)
1.4 แบบรุน
่ : 3 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z61(HM), Z61V(HM),
S41(HM), S41V(HM), Z82(AS)(HM), Z82(AS)V(HM), Z69(HM), Z69V(HM), Z21(HM), Z21V(HM), Z88(HM),
Z88V(HM), Z89(HM), Z89V(HM), ZH012(HM) และ Z001(HM)
1.5 แบบรุน
่ : 4 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z68(HM) และ Z68V(HM)
1.6 แบบรุน
่ : 5 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z84(HM) และ Z84V(HM)

6

GL2018/025(12)

3 ปี

11 เม.ย. 64

คอตโต ้

จำนวน 1 รุน
่ 1 ประเภท คือ 1. ฝั กบัวอำบน้ ำ ประเภทฝั กบัวอำบน้ ำแบบก ้ำนแข็ง
1.1 แบบรุน
่ : 1 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z01, Z01V, Z05, Z05#CuO,
Z55(HM), Z55V(HM), Z12, Z13, Z02, Z02V, Z03, Z03V, Z04, Z04V, Z46X1, Z46X1V, Z46X2, Z46X2V, Z46X3,
Z46X3V, S67, Z63X1, Z63X1V, Z63X2, Z63X2V, Z63X3, Z63X3V, Z64X1, Z64X1V, Z64X2, Z64X2V, Z64X3, Z64X3V,
Z95 Z98 Z99 Z002, Z002#BL, Z002#GR, Z002#WH, Z002V, Z002V#BL, Z002V#GR และ Z002V#WH
1.2 แบบรุน
่ : 1 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยปลอกอัด ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : S11, S11#IR, S11#ER,
S11#EB, S11#WH, S11#CR, S26(HM), S26V(HM), S61(HM), Z81(HM), Z53(HM), Z53#WH(HM), Z53#IR(HM),
Z53#SC(HM), Z53V(HM), Z53V#WH(HM), Z53V#IR(HM), Z53V#SC(HM), Z24#CR(HM), Z24#BL(HM) และ
Z24#WH(HM)
1.3 แบบรุน
่ : 2 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยปลอกอัด ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z22(HM) 1.4 แบบรุน
่ : 3 ระดับ
ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแหวนยำง ไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : S37(HM) และ S218(HM)
1.5 แบบรุน
่ : 3 ระดับ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยปลอกอัดไม่มก
ี ลไกควบคุมกำรปิ ดน้ ำ รหัสรุน
่ : Z48(HM), S32(HM), S38(HM),
S38LC(HM), Z67(HM), Z67V(HM), S36(HM) และ S36LC(HM)

5

GL2018/025(13)

3 ปี

11 เม.ย. 64

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

Page 15

FM-204/04
Rev.00/2562

ที่

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

VRH

จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่ 1. ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงชำม ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบเดีย
่ ว
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยเหล็กกล ้ำไร ้สนิม วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
B-1000D1, B-1000G1, B-1000H1, B-1000X1, B-1000D2, B-1000O1, B-1000G8, B-1000P1 และ B-1000J1
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยเหล็กกล ้ำไร ้สนิม วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแผ่นเจำะรู รหัสรุน
่ :
B-100023, B-1000K1, B-1000G4, B-1000G6 และ B-1000G9
1.3 แบบรุน
่ : ทำด ้วยเหล็กกล ้ำไร ้สนิม วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลงและหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัส
รุน
่ : P-100032, P-100081, P-1000A1, P-1000A3, P-1000A8, P-1000H8, P-1000A9, P-1000H9, P-1000V1,
P-100091, P-100092, P-1000H5 และ P-100072
1.4 แบบรุน
่ : ทำด ้วยเหล็กกล ้ำไร ้สนิม วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลงและหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแผ่นเจำะรู รหัสรุน
่ :
P-100033 และ P-100043

4

GL2020/021-1

3 ปี

19 เม.ย. 66

บริษัท วี.อำร์.ยูเนีย
่ น จำกัด

VRH

จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่ 1. ก๊อกน้ ำสำหรับอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบเดีย
่ ว
1.1 แบบรุน
่ : ทำด ้วยเหล็กกล ้ำไร ้สนิม วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ :
B-2000D1, B-2000D3, B-2000G1, B-2000O1, B-2000H4, B-2000X4, B-2000G7 และ B-2000P4
1.2 แบบรุน
่ : ทำด ้วยเหล็กกล ้ำไร ้สนิม วำล์วเซรำมิกหันซ ้ำย 90 องศำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยแผ่นเจำะรู รหัสรุน
่ :
B-200021, B-200022, B-200023, B-2000K1, B-2000K2, B-2000K3, B-2000H1, B-2000X1, B-2000H2, B-2000X2,
B-2000G6 และ B-2000K8
1.3 แบบรุน
่ : ทำด ้วยเหล็กกล ้ำไร ้สนิม วำล์วเซรำมิกโยกขึน
้ -ลงและหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัส
รุน
่ : P-200031, P-2000I1, P-200042, P-200081, P-2000H3, P-2000X3, P-2000V1, P-2000Q1, P-200073,
P-2000H5, P-2000P5, P-2000A4 และ P-200091

3

GL2020/021-2

3 ปี

19 เม.ย. 66

บริษัท วี.อำร์.ยูเนีย
่ น จำกัด

VRH

จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่ 1. ก๊อกน้ ำปิ ดอัตโนมัตส
ิ ำหรับอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ รูปแบบลักษณะแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบเดีย
่ ว
แบบรุน
่ : ทำด ้วยเหล็กกล ้ำไร ้สนิม วำล์วสปริงกดเปิ ด ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ : R-5000G1, R-5000B1,
R-5000B2, R-5000S2, R-5000G3, R-5000S4, R-5000B3 และ R-5000B6

1

GL2020/021-3

3 ปี

19 เม.ย. 66

จำนวน 1 ประเภท 3 รุน
่ ได ้แก่
1. ก๊อกเดีย
่ วอ่ำงล ้ำงหน ้ำ-ล ้ำงมือ ประเภทติดตัง้ ตำมแนวตัง้ ชนิดอยูบ
่ นพืน
้ แบบเดีย
่ ว แบบรุน
่ ทำด ้วยสังกะสี วำล์วเซรำมิ
กโยกขึน
้ -ลงและหันซ ้ำย-ขวำ ควบคุมปริมำตรน้ ำด ้วยตัวเติมอำกำศ รหัสรุน
่ จำนวน 3 รุน
่ คือ 1) 74013X-4ACD-CP
2) 74013X-4CD-CP 3) 98827T-4CD-CP

3

GL2021/019

3ปี

11 มี.ค. 67

จำนวน 1 ประเภท 8 รุน
่ ได ้แก่ ประเภทฉนวนใยแก ้วกันควำมร ้อน ได ้แก่ 1. 12K50mm.
2. 12K75mm. 3. 12K100mm. 4. 16K25mm. 5. 16K50mm. 6. 16K.75mm.
7. 16K100mm. 8. 24K25mm. 9. 24K50mm. 10 24K75mm. 11. 24K100mm.
12. 32K25mm. 13. 32K50mm. 14. 48K25mm. 15. 48K50mm. 16. 64K25mm.
17. 80K25mm. 18. 96K25mm.

18

GL2019/023

3 ปี

1 ก.ค. 65

ประเภท ใยแก ้ว จำนวน 14 รุน
่ ได ้แก่
1. 12K 50mm 2. 12K 75mm 3. 12K 100mm 4. 12K 150mm 5. 16K 25mm
6. 16K 50mm 7. 16K 75mm 8. 16K 100mm 9. 24K 25mm 10. 24K 50mm
11. 32K 25mm 12. 32K 50mm 13. 48K 25mm 14. 48K 50mm

14

GL2020/026

3 ปี

24 มิ.ย. 64

บริษ ัท

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

6. ก๊อกนา้ และอุปกรณ์ประหย ัดนา้ (TGL-11-R3-17)

บริษัท วี.อำร์.ยูเนีย
่ น จำกัด

2

3

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

7. ฉนวนก ันความร้อน : ฉนวนใยแก้ว (TGL-14-R1-11)

1

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อต
ุ สำหกรรม
จำกัด

MICROFIBER

2

บริษัท สยำมไฟเบอร์กลำส จำกัด

SCG
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่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

1

GL2018/040

3 ปี

18 ก.ค. 64

้ ในสตรี จำนวน 3 รุน
เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ WACOAL ประเภทชุดชัน
่
1. เส ้นใยธรรมชำติ จำนวน 1 รหัส ได ้แก่ 1) Cotton
2. เส ้นใยประดิษฐ์ จำนวน 2 รหัส ได ้แก่ 1) Nylon 2) Polyester
3. เส ้นใยผสม จำนวน 6 รหัส ได ้แก่ 1) Cotton / Elastane 2) Viscose / Elastane
3) Polyester / Elastane 4) Nylon / Elastane 5) Nylon / Cotton / Elastane
6) Nylon / Cotton / Viscose / Elastane

3

GL2019/048

3 ปี

14 พ.ย. 65

ประเภททำจำกเส ้นใยประดิษฐ์ชนิดโพลีโพรพิลน
ี (PP) ผ ้ำไม่ทอ (non-woven) ชนิดที่ 1 ใช ้สำหรับทำผลิตภัณฑ์สำหรับ
เด็กอ่อน จำนวน 1 รุน
่ คือ TPQ1156 (SSMS Spunbond HO Nonwovens 15 g)

1

GL2018/034

3 ปี

17 มิ.ย. 64

CNC
จำนวน 1 ประเภท 1 รุน
่ คือ ประเภท ผ ้ำทำจำกเส ้นใยประดิษฐ์ชนิดโพลีโพรพิลน
ี ผ ้ำไม่ทอ (non-woven) ชนิดที่ 1 ผ ้ำที่
INTERNATIONAL ใช ้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อนคือ 3N3L III
CO., LTD.

1

GL2019/024

3 ปี

9 ก.ค. 65

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

8. ผลิตภ ัณฑ์ฉนวนก ันความร้อน: ฉนวนยาง (TGL-14/2-R1-11)

1

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

Aeroflex-HF

ประเภทฉนวนยำงกันควำมร ้อน จำนวน 1 รุน
่ คือ 1. Aeroflex-HF (Tube and Sheet)

9. ผลิตภ ัณฑ์ทส
ี่ าหร ับผ้าและผลิตภ ัณฑ์ทท
ี่ าจากผ้า (TGL-16-R2-11)

บริษัท ไทยวำโก ้ จำกัด (มหำชน)

WACOAL

2

บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์
(ประเทศไทย) จำกัด

-

3

่ แนล จำกัด
บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชัน

1

10. ผลิตภ ัณฑ์ทาความสะอาดสาหร ับถ้วยชาม (TGL-19-R2-13)

1

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหำชน)

เฟรช

ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดสำหรับถ ้วยชำม
ชนิดธรรมดำ คือ เฟรช ขนำด 5 และ 20 ลิตร

1

GL2019/038

3 ปี

21 ส.ค. 65

2

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

3เอ็ม

3เอ็ม ผลิตภัณฑ์ล ้ำงจำน (รุน
่ ฉลำกเขียว)

1

GL2018/041

3 ปี

16 ก.ค. 64

3

บริษัท สแตนดำร์ด แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด

ไดวำ

ชนิดธรรมดำ 1) ไดวำ ผลิตภัณฑ์ล ้ำงจำน ขนำดบรรจุ 160 มล. และ 500 มล

1

GL2018/042

3 ปี

24 ก.ค. 64

4

บริษัท พี.เอส.อินดัสเตรียล แอนด์ เคมีคอล
จำกัด

PSI

ประเภทผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดสำหรับถ ้วยชำม ชนิดธรรมดำ จำนวน 1 รุน
่
คือ ผลิตภัณฑ์ล ้ำงจำน เลมอน ว๊อช ขนำด 3800 มิลลิลต
ิ ร และ 20 ลิตร

1

GL2020/004

3ปี

5 ม.ค. 66

5

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด

จำนวน 1 รุน
่ คือ ซูมำ่ สตำร์ 5 ลิตร

1

GL2020/020

3ปี

26 มี.ค. 66

ไดเวอร์ซ ี่

Page 17

FM-204/04
Rev.00/2562

ที่

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ ลักกี้ จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1. ตู ้เหล็กเก็บสัมภำระ แบบ 6 บำน รหัสรุน
่ LK 6106
้ ผ ้ำ แบบเปิ ดปิ ด 1 บำน มีลน
2. ตู ้เหล็กเก็บเสือ
ิ้ ชัก รหัสรุน
่ LK-01 หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะรหัสสี (TOA PC-PE
GA95-30 WHITE-9010)
เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ คิงดอม จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่ 1. โต๊ะทำงำนเหล็กกล ้ำ รหัสรุน
่ TC-2642
2. เก ้ำอีท
้ ำงำนปรับได ้ แบบไม่มเี ท ้ำแขน รหัสรุน
่ CH-400A
3. เก ้ำอีท
้ ำงำนปรับได ้ แบบมีเท ้ำแขน รหัสรุน
่ CH-400 4. เก ้ำอีโ้ ลหะ แบบไม่มเี ท ้ำแขน ชนิดพับไม่ได ้ รหัสรุน
่ CM-004
หมำยเหตุ: ให ้กำรรับรองเฉพำะรหัสสี (TOA PC-PE GA95-30 WHITE-9010 )

6

GL2018/057

3 ปี

13 พ.ย. 64

ประเภทสบูเ่ หลว
จำนวน 1 รุน
่ คือ สบูเ่ หลวธรรมชำติบม
ู กรีน

1

GL2020/040

3 ปี

28 ก.ค. 66

โปร เคลียร์ ได ้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดสำหรับกระเบือ
้ งและเครือ
่ งสุขภัณฑ์เซรำมิก ประเภทสำรลดแรงตึงผิว
1) โปร เคลียร์ ขนำด 5 ลิตร 2) โปร เคลียร์ ขนำด 20 ลิตร และ
โปร คลีน จำนวน 1 รุน
่ คือ ประเภทผลิตภัณฑ์ชำระล ้ำง 1) โปร คลีน ขนำด 25 กิโลกรัม

2

GL2019/034

3 ปี

15 ส.ค. 65

1. V P KLEEN ขนำดบรรจุ 4 กิโลกรัม

1

GL2018/056

3 ปี

2 ก.ย. 64

จำนวน 2 ประเภท ได ้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดพืน
้
จำนวน 1 รุน
่ คือ 3เอ็ม รุน
่ ฉลำกเขียว ขนำด 3500 มิลลิลต
ิ ร
2. ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดสำหรับกระเบือ
้ งและเครือ
่ งสุขภัณฑ์เซรำมิก
ประเภทสำรลดแรงตึงผิว
จำนวน 1 รุน
่ คือ 3เอ็ม รุน
่ ฉลำกเขียว ขนำด 3500 มิลลิลต
ิ ร

2

GL2019/006

3ปี

15 ม.ค. 65

1. ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดอเนกประสงค์ เทรำ ขนำด 3800 มิลลิลต
ิ ร และ 20 ลิตร
2. ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดหลำยพืน
้ ผิว เคลียร์ คลีนเนอร์ ขนำด 3800 มิลลิลต
ิ ร และ 20 ลิตร

2

GL2020/003

3ปี

5 ม.ค. 66

เครือ
่ งหมาย
การค้า

บริษ ัท

ผลิตภ ัณฑ์

11. ผลิตภ ัณฑ์เครือ
่ งเรือนเหล็ก (TGL-21-R2-14)

1

่ แนล จำกัด
บริษัท สยำมสตีล อินเตอร์เนชัน
(มหำชน)

ลักกี,้ คิงดอม

12. ผลิตภ ัณฑ์สบู่ (TGL-24-R1-11)

1

บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บูมกรีน

้ ผิว (TGL-25-R2-15)
13 ผลิตภ ัณฑ์ทาความสะอาดพืน

1

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหำชน)

2

บริษัท สำธรเคม จำกัด

3

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

4

บริษัท พี.เอส.อินดัสเตรียล แอนด์ เคมีคอล
จำกัด

โปร เคลียร์, โปร
คลีน

V P KLEEN

3เอ็ม

PSI
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1

GL2020/053

3 ปี

25 ต.ค. 66

14. ผลิตภ ัณฑ์ลบคาผิด (TGL-26-R2-14)

บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย)
จำกัด

1

Liquid Paper ประเภท สำรอินทรียเ์ ป็ นตัวทำละลำย จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่
(ลิควิด เปเป้ อร์) ชนิดปำกกำ ขนำดบรรจุ 3.5, 4 และ 7 มิลลิลต
ิ ร

15. ผลิตภ ัณฑ์เครือ
่ งถ่ายเอกสาร (TGL-27-R4-15)

Fuji Xerox

ประเภท เครือ
่ งถ่ำยเอกสำร ประเภทสี เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ Fuji Xerox จำนวน 1 รุน
่ คือ DocuCentre SC2022

1

GL2018/058

3 ปี

8 ต.ค. 64

บริษัท ฟูจ ิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Fuji Xerox

ั่ ประเภทสี จำนวน 12 รุน
ประเภทเครือ
่ งถ่ำยเอกสำรมัลติฟังก์ชน
่ ได ้แก่
1. DocuCentre-VII C7773
2. DocuCentre-VII C6673
3.DocuCentre-VII C5573
4. DocuCentre-VII C4473
5. DocuCentre-VII C3373
6. DocuCentre-VII C2273
7. ApeosPort-VII C7773
8. ApeosPort-VII C6673
9. ApeosPort-VII C5573
10. ApeosPort-VII C4473
11. ApeosPort-VII C3373
12. ApeosPort-VII C2273

12

GL2020/045

1 ปี

5 ก.ย. 64

บริษัท ฟูจ ิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Fuji Xerox

ประเภท Multifunction copiers จำนวน 6 รุน
่ ได ้แก่
1. ApeosPort-VII C7788
2. ApeosPort-VII C6688
3. ApeosPort-VII C5588
4. DocuCentre-VII C7788
5. DocuCentre-VII C6688
6. DocuCentre-VII C5588

6

GL2020/035

3ปี

28 มิ.ย. 66

บริษัท ฟูจ ิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Fuji Xerox

ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 ประเภท 10 รุน
่ คือ ประเภทสี จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่
1. ApeosPort-VII C4421 2. ApeosPort-VII C3321 3. ApeosPort C3060 4. ApeosPort C2060 5. ApeosPort C2560
และประเภทขำวดำ จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่ 1. ApeosPort-VII 5021 2. ApeosPort-VII 4021 3. ApeosPort 3060 4.
ApeosPort 2560 5. ApeosPort 3560

10

GL2020/070

3 ปี

24 ธค. 66

บริษัท ฟูจ ิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Fuji Xerox

ประเภท Multifunction copiers จำนวน 8 รุน
่ ได ้แก่ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทขำวดำ 1) ApeosPort 4570 2) ApeosPort
5570 3) ApeosPort C3070 4) ApeosPort C3570 5) ApeosPort C4570 6) ApeosPort C5570 7) ApeosPort C6570 8)
ApeosPort C7070

8

GL2021/013

3ปี

24 ก.พ. 67

บริษัท ชำร์ป แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

Sharp

ประเภทเครือ
่ งถ่ำยเอกสำรขำว-ดำ เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ SHARP จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่ 1) MX-M3050 2) MX-M4050 3)
MX-M5050

4

GL2020/086

1 ปี

13 พ.ย. 64

บริษัท ชำร์ป แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

Sharp

ประเภท Multifunction copiers จำนวน 8 รุน
่ ได ้แก่ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทสี 1) MX-6071 2) MX-5071 3) MX-4071
4) MX-3561 5) MX-3061 6) MX-3551 7) MX-3051 8) MX-2651

8

GL2020/085

1 ปี

31 ต.ค. 64

บริษัท ชำร์ป แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

Sharp

ประเภท Multifunction copiers จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทขำว-ดำ 1. MX-M3051 2. MX-M4051 3.
MX-M5051 4. MX-M6051

4

GL2020/050

1 ปี

28 ก.ย. 64

บริษัท ฟูจ ิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1

2
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บริษัท ชำร์ป แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

Sharp

ประเภท Multifunction copiers จำนวน 1 รุน
่ คือ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทสี
รุน
่ BP-30C25Z

1

GL2021/002

3 ปี

11 ม.ค.67

บริษัท ชำร์ป แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

Sharp

ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 รุน
่ คือ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทขำวดำ 1) BP-20M31 2) BP-21M22

2

GL2021/020

3 ปี

15 มี.ค. 67

บริษัท โตชิบำ เทค (ประเทศไทย) จำกัด

TOSHIBA

จำนวน 7 รุน
่ ได ้แก่ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำร ประเภท ขำว-ดำ จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่
1) e-STUDIO2518A, 2) e-STUDIO3518A, 3) e-STUDIO4518A, 4) e-STUDIO5018A
และเครือ
่ งถ่ำยเอกสำร ประเภท สี จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1) e-STUDIO2510AC, 2) e-STUDIO3515AC 3) e-STUDIO5015AC

7

GL2021/008

1 ปี

10 ก.พ. 65

บริษัท โตชิบำ เทค (ประเทศไทย) จำกัด

TOSHIBA

ประเภท เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรสี และขำว-ดำ เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ TOSHIBA จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่
เครือ
่ งถ่ำยเอกสำร ประเภท ขำว-ดำ จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1) e-STUDIO6518A 2) e-STUDIO8518A และ
เครือ
่ งถ่ำยเอกสำร ประเภท สี จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1) e-STUDIO5516AC 2) e-STUDIO7516AC

4

GL2021/009

1 ปี

4 เม.ย. 64

บริษัท ริโก ้ (ประเทศไทย) จำกัด

RICOH

ประเภทเครือ
่ งถ่ำยเอกสำรสี จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1) IM C4500 2) IM C6000

2

GL2019/018

3 ปี

11 เม.ย. 65

บริษัท ริโก ้ (ประเทศไทย) จำกัด

RICOH

ประเภทเครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทขำว-ดำ จำนวน 1 รุน
่ คือ 1) IM 430F

1

GL2019/025

3ปี

8 ก.ค. 65

บริษัท ริโก ้ (ประเทศไทย) จำกัด

RICOH

ประเภทเครือ
่ งถ่ำยเอกสำรสี จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่ 1) IM C2000 2) IM C2500 3) IM C3000 4) IM C3500

4

GL2019/027

3ปี

21 ก.ค. 65

บริษัท ริโก ้ (ประเทศไทย) จำกัด

RICOH

ประเภทเครือ
่ งถ่ำยเอกสำร ประเภทขำว-ดำ จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1) M 2701 2) IM 2702

2

GL2019/044

3ปี

10 ต.ค. 65

บริษัท ริโก ้ (ประเทศไทย) จำกัด

RICOH

ประเภท Multifunction copiers จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทสี จำนวน 3 รุน
่ คือ
1) IM C300 (MRA) 2) IM C300F (MRA) 3) IM C400F (MRA) และและ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทขำว-ดำ จำนวน 2 รุน
่
คือ 1) IM 550F 2) IM 600F

5

GL2020/042

3ปี

29 ก.ค. 66

บริษัท ริโก ้ (ประเทศไทย) จำกัด

RICOH

ประเภท Multifunction copiers คือ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทสี จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่
1) IM C6500 2) IM C8000 3) Pro C5300S 4) Pro C5310S

4

GL2020/056

3ปี

7 ต.ค. 66

บริษัท ริโก ้ (ประเทศไทย) จำกัด

RICOH

ประเภทMultifunction copiers จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำร ประเภท ขำว-ดำ จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่ 1) IM 7000
2) IM 8000 3) IM 9000

3

GL2021/011

3ปี

7 ก.พ. 67
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9

GL2020/057-1

3 ปี

11 ต.ค. 64

บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์)
จำกัด

Canon

ประเภท Multifunction copiers คือ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทขำวดำ จำนวน 9 รุน
่ ได ้แก่
1. imageRUNNER ADVANCE DX 6765i 2. imageRUNNER ADVANCE DX 6780i
3. imageRUNNER ADVANCE DX 8786 4. imageRUNNER ADVANCE DX 8795
5. imageRUNNER ADVANCE DX 8705 6. imageRUNNER ADVANCE DX 4725i
7. imageRUNNER ADVANCE DX 4735i 8. imageRUNNER ADVANCE DX 4745i
9. imageRUNNER 2625i

บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์)
จำกัด

Canon

ประเภท Multifunction copiers คือ เครือ
่ งถ่ำยเอกสำรประเภทสี จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1. imageRUNNER ADVANCE DX C3720i 2. imageRUNNER ADVANCE DX C3730i
3. imagePRESS C165

3

GL2020/057-2

1 ปี

11 ต.ค. 64

1) TG85P7008

1

GL2018/053

3 ปี

22 ส.ค. 64

3

GL2021/010

1 ปี

10 มี.ค. 65

ประเภทรถยนต์นั่งจำนวน 6 รุน
่ ได ้แก่ 1. บีอำร์-วี (เกียร์ระบบเปลีย
่ นอัตรำทดอย่ำงต่อเนือ
่ ง) 2. ซีอำร์-วี ดีท ี (เกียร์อัตโนมัต)ิ
3. ซิต ี้ 1.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลีย
่ นอัตรำทดอย่ำงต่อเนือ
่ ง) 4. ซีวค
ิ 1.8 ลิตร (เกียร์ระบบเปลีย
่ นอัตรำทดอย่ำงต่อเนือ
่ ง) 5. ซี
วิค เทอร์โบ (เกียร์ระบบเปลีย
่ นอัตรำทดอย่ำงต่อเนือ
่ ง) 6. ซีวค
ิ แฮทช์แบ็ค เทอร์โบ (เกียร์ระบบเปลีย
่ นอัตรำทดอย่ำง
ต่อเนือ
่ ง)

6

GL2021/007

1 ปี

31 ม.ค. 65

โตโยต ้ำ

จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่ 1. Camry 2.5L HV E-CVT 2. Camry 2.5L 8A/T 3. Camry 2.0L 6A/T

3

GL2019/028

3ปี

21 ก.ค. 65

โตโยต ้ำ

จำนวน 12 รุน
่ ได ้แก่ 1. Hilux Revo (B-Cab) 2.8L 6M/T (4x4)
2. Hilux Revo (C-Cab) 2.4L 6M/T (4x4, 2x4) 3. Hilux Revo (C-Cab) 2.4L 6M/T (4X2)
4. Hilux Revo (C-Cab) 2.4L 6A/T (2x4) 5. Hilux Revo (C-Cab) 2.8L 6M/T (4x4)
6. Fortuner 2.4L 6A/T (4x4, 2x4) 7. Fortuner 2.8L 6A/T (4x4, 2x4)
8. Hilux Revo (D-Cab) 2.4L 6M/T (4x4, 2x4) 9. Hilux Revo (D-Cab) 2.4L 6M/T (4x2)
10. Hilux Revo (D-Cab) 2.4L 6A/T (2x4) 11. Hilux Revo (D-Cab) 2.8L 6M/T (4x4)
12. Hilux Revo (D-Cab) 2.8L 6A/T (4x4, 2x4)

12

GL2020/039

3ปี

20 ก.ค. 66

16. ผลิตภ ัณฑ์ตล ับหมึก ประเภทผลิตซา้ (TGL-30/2-17)

1

บริษัท เทอร์บอน ไทยแลนด์ จำกัด

IBM

17. ผลิตภ ัณฑ์รถยนต์ (TGL-33-R1-11)

บริษัท ฮอนด ้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
จำกัด

1

บริษัท ฮอนด ้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
จำกัด

บริษัท โตโยต ้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ฮอนด ้ำ

ฮอนด ้ำ

2
บริษัท โตโยต ้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ประเภทรถยนต์นั่ง จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่ 1. แอคคอร์ด 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลีย
่ นอัตรำทดอย่ำงต่อเนือ
่ ง)
2. แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลีย
่ นอัตรำทดอย่ำงต่อเนือ
่ ง)
3 . เอชอำร์-วี 1.8 ลิตร (เกียร์ระบบเปลีย
่ นอัตรำทดอย่ำงต่อเนือ
่ ง)
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ประเภท Printer จำนวน 1 รุน
่ คือ เครือ
่ งพิมพ์ประเภทสี ApeosPort Print C5570

1

GL2021/005

3 ปี

24 ม.ค. 67

ประเภทกระเบือ
้ งซีเมนต์เส ้นใยแผ่นลอน ชนิดลอนเล็ก จำนวน 1 รุน
่ คือ รุน
่ ลอนคู่
สีส ้มประกำยมุก ควำมหนำ 5.5 มิลลิเมตร และ รุน
่ พรีมำ่ สีส ้มทอประกำย ควำมหนำ 5.0 มิลลิเมตร

1

GL2018/064(R1)

3 ปี

13 พ.ย. 64

ประเภทกระเบือ
้ งซีเมนต์เส ้นใยแผ่นลอน ชนิดลอนเล็ก ควำมหนำ 5 มิลลิเมตร
จำนวน 1 รุน
่ คือ ไตรลอน คูล พลัส สีขำว

1

GL2020/051

3 ปี

30 ก.ย. 66

ประเภท: กระเบือ
้ งหลังคำคอนกรีต แบบแผ่นเรียบ จำนวน 1 รุน
่ คือ เพรสทีจ
เอ็กชีลด์ สีไอวอรี่ เกรย์ ขนำด 297.5 x 420 มิลลิเมตร
และ ประเภท: กระเบือ
้ งหลังคำคอนกรีต แบบแผ่นลอน จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่
ซีแพค สีเงินวิเศษสุข ขนำด 297 x 420 มิลลิเมตร

2

GL2018/065

3 ปี

13 พ.ย. 64

้ คุณภำพ C980 ขนำด 760 x 28 x 190 มิลลิเมตร รุน
จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1. แผ่นเหล็กมุงหลังคำ ชัน
่ LYSAGHT®
TRIMDEK® (ZINCALUME®, COLORBOND® (สี Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green,
้ คุณภำพ C980 ขนำด
Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey และ Custard Orange)) 2. แผ่นเหล็กมุงหลังคำ ชัน
700 x 39 x 233 มิลลิเมตร รุน
่ LYSAGHT®KLIP-LOK®700 (ZINCALUME®, COLORBOND® (สี Desert Wind, Off
White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey และ Custard Orange))

2

GL2019/010

3 ปี

20 ก.พ. 65

1

GL2018/029

3 ปี

21 พ.ค. 64

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

18. ผลิตภ ัณฑ์เครือ
่ งพิมพ์ (TGL-37-R2-15)

1

บริษัท ฟูจ ิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Fuji Xerox

้ งซีเมนต์มง
19. ผลิตภ ัณฑ์กระเบือ
ุ หล ังคา ( TGL-40/1-R1-13)

1

บริษัท สยำมไฟเบอร์ซเี มนต์กรุป
๊ จำกัด

2

บริษัท เฌอร่ำ จำกัด (มหำชน)

SCG

ห ้ำห่วง

้ งคอนกรีตมุงหล ังคา (TGL-40/3-R1-13)
20. ผลิตภ ัณฑ์กระเบือ

1

บริษัท เอสซีจ ี รูฟฟิ่ ง จำกัด

SCG

21. ผลิตภ ัณฑ์หล ังคาเหล็ก (TGL-40/4-13)

1

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสำจท์
(ประเทศไทย) จำกัด

LYSAGHT®

22. แผ่นอ ัดสาหร ับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครือ
่ งเรือน (TGL-41-R1-11)

1

บริษัท วนชัย กรุป
๊ จำกัด (มหำชน)

วนชัย ฟลอร์ลงิ่

จำนวน 1 ประเภท คือ พืน
้ ลำมิเนต จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1. รุน
่ Standard ควำมหนำ 8 มม. และ 12 มม.
2. รุน
่ V Groove ควำมหนำ 12 มม.
3. รุน
่ Elegance ควำมหนำ 12 มม.
(จำนวน 10 สี ได ้แก่ Beech, Butternut, Cherry, Maple, Oak, Teak, Walnut, Elm, Wenge และ Ash)
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วนชัย

ประเภท ปำร์ตเิ กิลบอร์ดและแผ่นใยไม ้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง จำนวน 4 รุน
่ คือ 1. ปำร์ตเิ กิลบอร์ด ควำมหนำ 9, 12, 15,
16 และ 19 มิลลิเมตร 2. แผ่นใยไม ้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง ควำมหนำ 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร 3. ปำร์ตเิ กิล
บอร์ด ปิ ดผิวเมลำมีน ควำมหนำ 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร จำนวน 13 สี (ลำย) ได ้แก่ สีพน
ื้ รหัส 10120, 10310,
10330, 10400 และสีลำยไม ้ รหัส 20210, 20220, 20413, 20440, 20500, 20610, 20626, 20681 และ 20682 4. แผ่น
ใยไม ้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง ปิ ดผิวเมลำมีน ควำมหนำ 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร จำนวน 13 สี (ลำย) ได ้แก่ สี
พืน
้ รหัส 10120, 10310, 10330, 10400 และสีลำยไม ้ รหัส 20210, 20220, 20413, 20440, 20500, 20610, 20626,
20681 และ 20682

4

GL2020/068

3 ปี

23 ธ.ค. 66

23. ผลิตภ ัณฑ์เครือ
่ งด ับเพลิงยกหิว้ (TGL-42-R1-13)

1

2

3

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

นิปปอน

ชนิดผงเคมีแห ้ง จำนวน 6 รุน
่ ได ้แก่ 1. ขนำด 1 กิโลกรัม 2-Aและ2-B 2. ขนำด 2.3 กิโลกรัม 3-Aและ5-B
3. ขนำด 4.6 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 6-Aและ30-B
4. ขนำด 6.9 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 6-Aและ30-B
5. ขนำด 7 กิโลกรัม 6-Aและ30-B, 10-Aและ40-B
6. ขนำด 9.1 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 6-Aและ30-B

6

GL2018/045

3 ปี

5 ส.ค. 64

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

นิปปอน

ชนิดน้ ำ จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่
1. EN-10 lbs Fire Rating 6A 20B
3. EN-15 lbs Fire Rating 10A 40B
5. EN-20 lbs Fire Rating 10A 40B

5

GL2020/015

3 ปี

20 ก.พ. 66

ไฟร์แมน

แมน จำนวน 7 รุน
่ ได ้แก่
ชนิดผงเคมีแห ้ง จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่ 1) ขนำด 1 กก. 1-A และ 1-B
2) ขนำด 1.2 กก. 2-A และ 2-B 3) ขนำด 4.6 กก. 4-A และ 5-B, 10-A และ 20-B
4) ขนำด 7.0 กก. 6-A และ 30-B, 6-A และ 40-B, 10-A และ 20-B, 10-A และ 40-B
5) ขนำด 9.5 กก. 6-A และ 10-B, 10-A และ 20-B, 10-A และ 30-B, 10-A และ 40-B
ชนิดน้ ำ จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่ 1) ขนำด 10 ปอนด์ 10-A และ 20-B 2) ขนำด 15 ปอนด์ 10-A และ 40-B

11

GL2020/054

1 ปี

29 ก.ย. 64

ซำนโต

จำนวน 3 ประเภท 9 รุน
่ ได ้แก่ 1. ชนิดสูตรน้ ำ จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1) 10 ปอนด์ 6A20B, 6A30B 2) 15 ปอนด์ 6A20B, 10A20B, 10A40B 3) 20 ปอนด์ 6A20B, 10A40B
2. ชนิดผงเคมีแห ้ง จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่ 1) ขนำด 1.0 กิโลกรัม 2-Aและ2-B
2) ขนำด 2.3 กิโลกรัม 3-Aและ5-B 3) ขนำด 4.6 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 6-Aและ30-B
4) ขนำด 6.9 - 7.0 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 6-Aและ30-B, 6-Aและ40-B, 10-Aและ40-B
5) ขนำด 9.1 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 10-Aและ40-B
3. ชนิดโฟม จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่ 1) ขนำด 9.0 ลูกบำศก์เดซิเมตร 10-B

9

GL2017/078

3 ปี

-

้ ไม ้อัดซีเมนต์ ควำมหนำ 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 และ 24 มม.
แผ่นชิน

1

GL2019/051

3 ปี

26 พ.ย. 65

กระเบือ
้ งซีเมนต์เส ้นใยแผ่นเรียบ เฌอร่ำบอร์ด ควำมหนำ 3.2, 3.5, 4, 6, 8, 10, และ 12 มม.

1

GL2019/052

3 ปี

1 ธ.ค. 65

บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ซำนโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด

2. EN-10 lbs Fire Rating 6A 30B
4. EN-15 lbs Fire Rating 20A 40B

24. ผลิตภ ัณฑ์ซเี มนต์บอร์ด (TGL-47-11)

1

บริษัท วิบล
ู ย์วัฒนอุตสำหกรรม จำกัด

2

บริษัท เฌอร่ำ จำกัด (มหำชน)

VIVA

SHERA
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้ คุณภำพ 4
คือ 1. คอนกรีตมวลเบำแบบมีฟองอำกำศอบไอน้ ำ ชัน

1

GL2018/044

3 ปี

1 ส.ค. 64

้ ส่วนคอนกรีตมวลเบำแบบมีฟองอำกำศ-อบไอน้ ำ รุน
้ คุณภำพ 4)
ประเภท ชิน
่ G4 (ชัน

1

GL2021/020

3 ปี

14 มี.ค. 67

เครือ
่ งหมาย
การค้า

ผลิตภ ัณฑ์

25 .ผลิตภ ัณฑ์ว ัสดุกอ
่ ผน ัง (TGL-61-11)

1

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

2

่ โปรดัคส์ จำกัด
บริษัท ควอลิตค
ี้ อนสตรัคชัน
(มหำชน)

INSEE
SUPERBLOCK

คิวคอน

้ ประเภทพลาสติก (TGL-71/2-12)
26. ผลิตภ ัณฑ์ว ัสดุตกแต่งพืน

1

.

จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่ 1. Excellent Green ควำมหนำ 2.0 มิลลิเมตร และ 2.5 มิลลิเมตร รหัสรุน
่ G-501, G-511, G-515, G-516,
G-517, G-523, G-525, G-527, G-535, G-539, G-571 และ G -585
2. Starflor Green ควำมหนำ 2.0 มิลลิเมตร และ 2.5 มิลลิเมตร รหัสรุน
่ G -11, G -15, G -17, G -23, G -27, G -35, G -39, G 70, G -74, G -85 3. Green wood ควำมหนำ 2.5 มิลลิเมตร และ
3.0 มิลลิเมตร รหัสรุน
่ : GW-939, GW-969, GW-181,GW-183, GW-1221, GW-0124, GW-8112, GW-5317, GW-7417,
GW-5311, GW-833, GW-2916, GW-2913, GW-1681, GW-1683, GW-1688, GW-1819, GW-1623, GW-4211,
GW-4214, GW-107, GW-112, GW-133, GW-205, GW-308, GW-353, GW-508, GW-616, GW-674, GW-742, GW-001,
GW-002, GW-003, GW-004, GW-005, GW-006, GW-007, GW-008, GW-009, GW-010, GW-011, GW-012, GW-013,
GW-014, GW-015, GW-016, GW-017, GW-018, GW-019 และ GW-020

3

GL2018/054

3 ปี

2 ก.ย. 64

บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลโิ คนส์ (ประเทศไทย) จำกัด Shin-Etsu

1) Sealant N

1

GL2018/022

3ปี

2 มี.ค. 64

่ จำกัด
บริษัท จระเข ้ คอร์ปอเรชัน

จระเข ้

้ คุณภำพทั่วไป)
1. กำวซีเมนต์ จระเข ้แดง (ชัน
้ คุณภำพทั่วไป)
2. กำวซีเมนต์ จระเข ้เขียว (ชัน
้ คุณภำพสูง)
3. กำวซีเมนต์ จระเข ้เงิน (ชัน
4. กำวยำแนว จระเข ้เทอร์โบพลัส

4

GL2019/014(R1)

3ปี

4 เม.ย. 65

่ จำกัด
บริษัท จระเข ้ คอร์ปอเรชัน

จระเข ้

1. กำวซีเมนต์ จระเข ้ทอง
2. กำวยำแนว จระเข ้แพลทินัม

2

GL2020/030

3ปี

9 มิ.ย. 66

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด

เวเบอร์

1. เวเบอร์คัลเลอร์ พำวเวอร์
2. เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม

2

GL2020/046

3ปี

1 ก.ย. 66

บริษัท ยูเนีย
่ นปรอพเปอร์ต ี้ จำกัด

สตำร์เฟล็กซ์

27. ผลิตภ ัณฑ์กาว (TGL-76-13)

1

2

3
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28. บริการทาความสะอาด (TGL-78 -13)

1

่ แนลเยนเนอรัล
บริษัท นิวอินเตอร์เนชัน
จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2020/067

3 ปี

13 ธ.ค. 66

2

บริษัท ดวงบรรฎกำร เซอร์วส
ิ จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2021/014

3 ปี

3 มี.ค. 67

3

บริษัท สยำมยูเนีย
่ นเคมีคอล จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2018/027

3 ปี

19 เม.ย. 64

4

บริษัท เจเอสพี คลีนนิง่ จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2018/039

3 ปี

15 ก.ค. 64

5

่ จำกัด
บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชัน

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2018/052

3 ปี

16 ส.ค. 64

6

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วส
ิ จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2019/030

3ปี

25 ก.ค. 65

7

บริษัท ธีภพ กรุป
๊ จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2019/041

3ปี

19 ก.ย. 65

8

บริษัท โอวำท โปร แอนด์ ควิก จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2020/027

3ปี

4 มิ.ย. 66

9

บริษัท 109 คอนเซ๊ำแอนด์เซอร์วส
ิ จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2020/028

3ปี

4 มิ.ย. 66

ั่ จำกัด
10 บริษัท อำร์. แล็บ ซอฟท์ โซลูชน

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2020/036

3ปี

30 มิ.ย. 66

11

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย และ ถลำง
พรอพเพอร์ต ี้ แมเนจเม ้นท์ จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2020/038

3ปี

19 ก.ค. 66

12

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล
จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2020/044

3 ปี

4 ส.ค. 66

13 บริษัท กำแพงเพ็ชร คลีนนิง่ เซอร์วส
ิ จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2021/003

3 ปี

10 ม.ค. 67

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เอเซีย คลีนนิง่
เซอร์วส
ิ จำกัด

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2021/004

3 ปี

10 ม.ค. 67

-

บริกำรทำควำมสะอำด

1

GL2021/016

3 ปี

4 มี.ค. 67

14

15 บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิง่ เซอร์วส
ิ จำกัด
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GL2018/068(1)

3 ปี

12 ธ.ค. 64

GL2018/068(2)

3 ปี

12 ธ.ค. 64

GL2018/068(3)

3 ปี

12 ธ.ค. 64

29. ผลิตภ ัณฑ์ปน
ู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (TGL-99-15 )

บริษัท เอสซีจ ี ซิเมนต์ จำกัด ได ้แก่

1

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

เอสซีจ ี

ประเภท ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช ้งำนทั่วไป สัญลักษณ์ GU จำนวน 1 รุน
่ คือ
ปูนงำนโครงสร ้ำง เอสซีจ ี สูตรไฮ บริด

2

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

เอสซีจ ี

ประเภท ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช ้งำนทั่วไป สัญลักษณ์ GU จำนวน 1 รุน
่ คือ
ปูนงำนโครงสร ้ำง เอสซีจ ี สูตรไฮ บริด

3

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จำกัด
โรงงำนท่ำหลวง

เอสซีจ ี

ประเภท ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช ้งำนทั่วไป สัญลักษณ์ GU จำนวน 1 รุน
่ คือ
ปูนงำนโครงสร ้ำง เอสซีจ ี สูตรไฮ บริด

4

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหำชน)

ปูนอินทรี

1

ประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จำนวน 3 รุน
่ ได ้แก่
1. อินทรีเพชร Easy flow (INSEE Petch Easy Flow)
2. อินทรีเพชรพลัส (INSEE Petch Plus)
3. อินทรีเพชร Quick Cast (INSEE Petch Quick Cast)

3

GL2020/005

3 ปี

8 ม.ค. 66

1

GL2018/066

3 ปี

14 พ.ย. 64

GL2020/032(1)

3ปี

11 มิ.ย. 66

ี ข็งสาหร ับนา้ ดืม
30.ผลิตภ ัณฑ์ทอ
่ พีวซ
ี แ
่ (TGL-103-15)

1

บริษัท อุตสำหกรรมท่อน้ ำไทย จำกัด

้ คุณภำพ PVC 5 ชือ
่ ขนำด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250
จำนวน 1 รุน
่ 3 แบบ ได ้แก่ 1. แบบท่อปลำยธรรมดำชัน
้ คุณภำพ PVC 8.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300
300 350 400 450 500 และ 600 ชัน
้ คุณภำพ PVC 13.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350
350 400 450 500 และ 600 ชัน
400 450 500 และ 600
้ คุณภำพ PVC 5 ชือ
่ ขนำด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350
2. แบบท่อปลำยบำนชนิดต่อด ้วยน้ ำยำ ชัน
้ คุณภำพ PVC 8.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
400 450 500 และ 600 ชัน
้ คุณภำพ PVC 13.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450
450 500 และ 600 ชัน
500 และ 600
้ คุณภำพ PVC 5
3. แบบท่อปลำยบำนชนิดต่อด ้วยแหวนยำง ชัน
่ ขนำด 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 ชัน
้ คุณภำพ PVC 8.5 ชือ
่ ขนำด 55 65 80
ชือ
้ คุณภำพ PVC 13.5 ชือ
่ ขนำด 55 65 80 100 125 150 200
100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 ชัน
250 300 350 400 450 500 และ 600

2

บริษัท นวพลำสติกอุตสำหกรรม จำกัด
(โรงงำนระยอง)

้ คุณภำพ PVC 5 ชือ
่ ขนำด 35 40 55 65 80 100 125
SCG Green Premium จำนวน 2 แบบ ดังนี้ 1. แบบท่อปลำยธรรมดำ ชัน
้ คุณภำพ PVC 8.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชัน
้ คุณภำพ PVC 13.5
150 และ 200 ชัน
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 2. แบบท่อปลำยบำน ชนิดต่อด ้วยน้ ำยำ ชัน
้ คุณภำพ PVC 5
ชือ
่ ขนำด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชัน
้ คุณภำพ PVC 8.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125
ชือ
้ คุณภำพ PVC 13.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
150 และ 200 ชัน
1
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้ คุณภำพ PVC 5 ชือ
่ ขนำด 35 40 55 65 80 100 125
SCG Green Premium จำนวน 2 แบบ ดังนี้ 1.แบบท่อปลำยธรรมดำ ชัน
้ คุณภำพ PVC 8.5
150 200 250 300 และ 400 ชัน
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชัน
้ คุณภำพ PVC 13.5 ชือ
่ ขนำด 18 20
ชือ
้ คุณภำพ PVC 5
25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400 2. แบบท่อปลำยบำน ชนิดต่อด ้วยน้ ำยำ ชัน
่ ขนำด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400 ชัน
้ คุณภำพ PVC 8.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65
ชือ
้ คุณภำพ PVC 13.5 ชือ
่ ขนำด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
80 100 125 150 และ 200 ชัน
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GL2020/032(2)

3ปี

11 มิ.ย. 66

1

31. ผลิตภ ัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

1

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหำชน)

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหำชน)

2

บริษัท เจริญชัย หม ้อแปลงไฟฟ้ ำ จำกัด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหำชน)

3

TIRATHAI

ประเภท หม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 6 รุน
่ ได ้แก่
1) ขนำด 160 kVA3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32109 A3)
2) ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32110 A3)
3) ขนำด 315 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32497 A3)
4) ขนำด 400 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32498 A3)
5) ขนำด 500 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32499 A3)
6) ขนำด 1000 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32501 A3)

6

GL2020/052

3 ปี

1 ต.ค. 66

TIRATHAI

ประเภท หม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 12 รุน
่ ได ้แก่ หม ้อแปลงไฟฟ้ ำ 3 เฟส
1) ขนำด 50 kVA แรงดันระบบ 22kV และ 33kV 2) ขนำด 100 kVA แรงดันระบบ 22kV และ 33kV
3) ขนำด 630 kVA แรงดันระบบ 24kV
4) ขนำด 1,500 kVA แรงดันระบบ 22kV
5) ขนำด 1,600 kVA แรงดันระบบ 22kV
6) ขนำด 2,000 kVA แรงดันระบบ 24kV
7) ขนำด 2,500 kVA แรงดันระบบ 24kV
8) ขนำด 160 kVA แรงดันระบบ 33kV
9) ขนำด 250 kVA แรงดันระบบ 33kV
10) ขนำด 315 kVA แรงดันระบบ 33kV
11) ขนำด 400 kVA แรงดันระบบ 33kV
12) ขนำด 500 kVA แรงดันระบบ 33kV

12

GL2018/017

3 ปี

27 ก.พ. 64

เจริญชัย

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่
1. ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
2. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
3. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
4. ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

4

GL2020/022

3 ปี

20 เม.ย. 66

เอกรัฐ

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 9 รุน
่ ได ้แก่
1) ขนำด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2) ขนำด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
3) ขนำด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
4) ขนำด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
5) ขนำด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
6) ขนำด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
7) ขนำด 1250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
8) ขนำด 1500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
9) ขนำด 2000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV

18

GL2019/054(R1)

3 ปี

17 ธ.ค. 65
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4

บริษัท วิสต ้ำ ทรำโฟ จำกัด

บริษัท วิสต ้ำ ทรำโฟ จำกัด

บริษัท คิวทีซ ี เอนเนอร์ย ี่ จำกัด (มหำชน)
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18

GL2019/054(R1)
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17 ธ.ค. 65

เอกรัฐ

10) ขนำด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
11) ขนำด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
12) ขนำด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
13) ขนำด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
14) ขนำด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
15) ขนำด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
16) ขนำด 1250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
17) ขนำด 1500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
18) ขนำด 2000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

เอกรัฐ

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 8 รุน
่ ได ้แก่
1. ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
3. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
4. ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
5. ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
6. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
7. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
8. ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

8

GL2020/043

3ปี

2 ส.ค. 66

Vista Trafo

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่
1. ขนำด 50 kVA 3 เฟส แรงดันระบบ 22 kV
2. ขนำด 100 kVA 3 เฟส แรงดันระบบ 22 kV
3. ขนำด 160 kVA 3 เฟส แรงดันระบบ 22 kV
4. ขนำด 250 kVA 3 เฟส แรงดันระบบ 22 kV

4

GL2018/035

3 ปี

24 มิ.ย. 64

Vista Trafo

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่
1) ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
2) ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
3) ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
4) ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

4

GL2020/029

3ปี

7 มิ.ย. 66

QTC

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 1 รุน
่ คือ
1. 500kVA 3Ph 50Hz 24000-240/416 V

1

GL2018/036

3 ปี

24 มิ.ย. 64

QTC

ประเภท หม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 6 รุน
่ ได ้แก่
1. ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
3. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
4. ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
5. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
6. ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
7. ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
8. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

8

GL2019/042(R1)

3ปี

25 ก.ย. 65

5
บริษัท คิวทีซ ี เอนเนอร์ย ี่ จำกัด (มหำชน)

จานวน
รุน
่
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ที่

บริษ ัท

เครือ
่ งหมาย
การค้า

8

9

รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่
1. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2. ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV

2

GL2018/037

3 ปี

3 ก.ค. 64

บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 6 รุน
่ ได ้แก่
1. กำลังไฟฟ้ ำ 100 kVA 3 เฟส ควำมถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้ ำของระบบ 22 kV
2. กำลังไฟฟ้ ำ 50 kVA 3 เฟส ควำมถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้ ำของระบบ 33 kV
3. กำลังไฟฟ้ ำ 100 kVA 3 เฟส ควำมถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้ ำของระบบ 33 kV
4. กำลังไฟฟ้ ำ 160 kVA 3 เฟส ควำมถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้ ำของระบบ 33 kV
5. กำลังไฟฟ้ ำ 250 kVA 3 เฟส ควำมถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้ ำของระบบ 33 kV
6. กำลังไฟฟ้ ำ 50 kVA 3 เฟส ควำมถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้ ำของระบบ 22 kV

6

GL2018/067

3 ปี

20 พ.ย. 64

6

7

ผลิตภ ัณฑ์

บริษัท ทริปเปิ้ ล ที เอ็นเท็ค จำกัด

-

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 2 รุน
่ ได ้แก่
1. 10022SC-1 ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2. 10033SC-1 ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

2

GL2018/038

3 ปี

15 ก.ค. 64

บริษัท ทริปเปิ้ ล ที เอ็นเท็ค จำกัด

-

ประเภท หม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 1 รุน
่ ได ้แก่
1. 16033C-1 ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

1

GL2020/061

1 ปี

22 พ.ย.64

บริษัท ทริปเปิ้ ล ที เอ็นเท็ค จำกัด

-

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 4 รุน
่ ได ้แก่
1) ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนำด 160
kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV

4

GL2020/060

3ปี

25 ต.ค. 66

-

ประเภท หม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 6 รุน
่ ได ้แก่
1. ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
3. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
4. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
5. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
6. ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
7) ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
8) ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

8

GL2020/033(R1)

1ปี

21 ก.ค. 64

TTM

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 6 รุน
่ ได ้แก่
1) ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2) ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
3) ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
4) ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
5) ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
6) ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
7) ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV

7

GL2019/053(R1)

3 ปี

10 ธ.ค. 65

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด

บริษัท ไทยทรำโฟแมนูแฟคเจอริง่ จำกัด
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รายละเอียดส ัญญา

จานวน
รุน
่

เลขทีส
่ ัญญา

ระยะ
เวลา

ว ันหมดอายุ

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 9 รุน
่ ได ้แก่
1) Rated Power 50 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 22 kV
2) Rated Power 100 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 22kV
3) Rated Power 160 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 22kV
4) Rated Power 100 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 33kV
5) Rated Power 250 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 33 kV
6) Rated Power 250 kVA 3 Phase Frequency 50 Hz System voltage 22 kV
7) Rated Power 500 kVA 3 Phase Frequency 50 Hz System voltage 22 kV
8) Rated Power 50 kVA 3 Phase Frequency 50 Hz System voltage 33 kV
9) Rated Power 160 kVA 3 Phase Frequency 50 Hz System voltage 33 kV

9

GL2020/008(R1)

3 ปี

21 ม.ค. 66

11 บริษัท เอเซีย ทรำโฟ จำกัด

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 5 รุน
่ ได ้แก่
1) ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2) ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
3) ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
4) ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
5) ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

5

GL2020/009

3ปี

26 ม.ค. 66

12 บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 7 รุน
่ ได ้แก่
1. ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
3. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
4. ขนำด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
5. ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
6. ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
7. ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

7

GL2020/018

3ปี

22 มี.ค. 66

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน จำนวน 2 รุน
่ คือ
1. 50STS223416SC-PEA ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2. 100STS223416SC-PEA ขนำด 100 kVA3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV

2

GL2020/023(R1)

3 ปี

6 พ.ค. 66

ที่

บริษ ัท

10 บริษัท ซีซ ี หม ้อแปลงไฟฟ้ ำ จำกัด

13 บริษัท ไทยพัฒนกิจหม ้อแปลงไฟฟ้ ำ จำกัด

14

เครือ
่ งหมาย
การค้า

-

ฟูลไล ้ท์

ไทยพัฒนกิจ

ผลิตภ ัณฑ์

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริง่
จำกัด

พรีไซซ

ประเภท : หม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน
1) ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
2) ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV
3) ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV

3

GL2020/037(R1)

3ปี

12 ก.ค. 66

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริง่
จำกัด

พรีไซซ

ประเภทหม ้อแปลงไฟฟ้ ำระบบจำหน่ำยแบบน้ ำมัน
1) ขนำด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
2) ขนำด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV
3) ขนำด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV

3

GL2020/055

3 ปี

6 ต.ค. 66
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ิ ธิ์
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อผูผ
้ ลิตทีไ่ ด้ร ับสท
ให้ใชเ้ ครือ
่ งหมายฉลากเขียว
ที่
1

บริษ ัท
บริษัท บริตช
ิ เพ ้นท์ส จำกัด

ทีอ
่ ยู่

เบอร์ตด
ิ ต่อ

31/2 หมู่ 3 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงเสำธง
อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

โทรศัพท์. 02-3128131
โทรสำร.02-3128136

2

่ แนล จำกัด
บริษัท เครโดอินเตอร์เนชัน

794 ถนนอุดมสุข แขวงบำงนำ
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2398-0131-3
โทรสำร : 0-2743-2050

3

่ แนล
บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชัน
เพ็นท์ จำกัด

108 ถ.บำงแวก แขวงบำงแวก
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ10160

โทรศัพท์ : 02-4104268-72
โทรสำร : 02-8658708-9

4

บริษัท วี.อำร์.ยูเนีย
่ น จำกัด

137/16 ม.9 ซอย เพชรเกษม91 ถ. เพชรเกษม
ต.สวนหลวง อ. กระทุม
่ แบน จ. สมุทรสำคร
74110

โทรศัพท์ : 02-811 -1180-4
โทรสำร : 02- 811-1185-6

5

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหำชน)

516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนสุขม
ุ วิท
โทรศัพท์: 02-769-7699
ตำบลแพรกษำ อำเภอเมือง
โทรสำร : 02-709-3236
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

6

บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตติง้ (ไทย
แลนด์) จำกัด

98 อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
้ 22-24, ถ.สำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
ชัน
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2344-9999
โทรสำร : 02-344-9922

7

บริษัท โจตันไทย จำกัด

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6
่ อำเภอเมืองชลบุร ี
ตำบลดอนหัวฬอ
จังหวัดชลบุร ี 20000

โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425
โทรสำร : 0-38214-451

8

บริษัท บำงเลนเปเปอร์มล
ิ ล์ จำกัด

89 หมู่ 1 ถนนสุชำติพัฒนำ ตำบลหินมูล
อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม 73190

โทรศัพท์ :034-399-396-7 ,
034-300-293-4
โทรสาร :034-399-398

9

บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด

39/6 หมู่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุม
่ แบน
จังหวัดสมุทรสำคร 74110

โทรศัพท์ : 034 875 261-7
โทรสำร : 034 875 258-260

10

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด
(มหำชน)

118 หมู่ 4 ซ.วัดสวนสันติ ถ.เพชรเกษม
ต.ทับคำง อ.เขำย ้อย จ.เพชรบุร ี 76140

โทรศัพท์ : 0-2276-2700
โทรสำร : 0-3243-9230

11

บริษัท ชำร์ป แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

58 หมู่ 3 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120

โทรศัพท์ : 0-3438-9200-2,
0-3422-7947-9
โทรสำร : 0-3438-9203

12

บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)

31/2 หมู่ 3 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.23 ต.บำงเสำธง
อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

โทรศัพท์ : 0-2312-8370
โทรสำร : 0-2312-8904

13

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ
โคทติง้ (ประเทศไทย) จำกัด

101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บำงจำก
อ.พระประแดง สมุทรปรำกำร 10130

โทรศัพท์ : 0 246 25299
โทรสำร : 0 2463 2863

่ แขวงบำงซือ
่
1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบำงซือ
กรุงเทพมหำนคร 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-4654
โทรสำร : 0-2586-2999

14 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด

1/7
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ที่
15

บริษ ัท
บริษัท ฟูจ ิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จำกัด

16 บริษัท ริโก ้ (ประเทศไทย) จำกัด

ทีอ
่ ยู่

เบอร์ตด
ิ ต่อ

้ 23-26
123 อำคำรซันทำวเวอร์ส เอ ชัน
โทรศัพท์ : 0-2660-8000
ถ.วิภำวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสำร : 0-2617-6736
341 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0-2322-9840
โทรสำร : 0-2322-9840 ต่อ
1170

17

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ ้นท์ส (ประเทศ 34/5 ม.1 ถ.แจ ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปำกเกร็ด
ไทย) จำกัด
นนทบุร ี 11120

โทรศัพท์ : 02-572-8888
โทรสำร : 0-2572-8889

18

103/2 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนถวำย ถนนติวำนนท์
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอ
ตำบลบ ้ำนใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี
ริง่ จำกัด
12000

โทรศัพท์ :02-9614501-23
โทรสำร : 02-9614528

19 บริษัทสยำมครำฟท์อต
ุ สำหกรรม จำกัด

99 หมู่ 6 ถ.แสงชูโต ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง
กำญจนบุร ี 71130

โทรศัพท์ : 02-586-3333,
0-3461-2261-5
โทรสำร : 0-3456-1199,
0-3461-5070

20 บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด

32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ
จังหวัดปทุมธำนี 12130

โทรศัพท์ : 02-987-2128
โทรสาร :

21 บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิง่ เซอร์วส
ิ จำกัด

22/19 ซอยนวมินทร์ 24 แยก 1 แขวงคลองกุม
่
เขตบึงกุม
่ กรุงเทพมหำนคร 10240

22 บริษัท กัปตัน โค๊ทติง้ จำกัด

906 หมู่ 15 ถนนเทพำรักษ์ กม.22 ตำบลบำงเสำ โทรศัพท์ : 02-706-1792-6
ธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 โทรสำร : 02-706-1791

23 บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด

99 หมู่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่ำหลวง
จังหวัดลพบุร ี 15230

โทรศัพท์ : 036-497106
โทรสำร :

โทรศัพท์:02-153-2653-3
โทรสำร:02-153-2654

24

บริษัท พี.เอส.อินดัสเตรียล แอนด์ เคมี
คอล จำกัด

3/354 หมู่ 9 ซอยสุวน
ิ ทวงศ์ 39 ถนนสุวน
ิ ทวงศ์
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์ : 02- 543-5200-1
โทรสำร : 02- 543-5203

25

บริษัท โตชิบำ เทค (ประเทศไทย)
จำกัด

เลขที่ 43 อำคำรไทย ซีซ ี ทำวเวอร์ ห ้องเลขที่
้ 16 ถนนสำทรใต ้ แขวงยำนนำวำ
164-166 ชัน
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

โทรศัพท์ : 02-672-3728
โทรสำร: 02-672-3730

1831/5-7 ถ.เพชรบุร ี แขวงบำงกะปิ
เขตห ้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

โทรศัพท์ :0-2652-7831-8
โทรสาร : 0-2652-7839,
0-2254-3671

27 บริษัท เฌอร่ำ จำกัด (มหำชน)

2426/3 อำคำรมหพันธ์ ถ.เจริญกรุง เขตบำงคอ
แหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

โทรศัพท์ : 036-770011
โทรสาร : 036-368777

ี ชัน
่ เอนยีเนียริง่ จำกัด
28 บริษัท พรีซส

153/13 ซอยรองเมือง 3 ถนนรองเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2613-8989
โทรสำร : 0-2217-0214

29 บริษัท นวพลำสติกอุตสำหกรรม จำกัด

่ เขตบำงซือ
่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซือ
กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 02555-0888
โทรสาร : 02506-4305

26 บริษัท นิปปอน

เคมิคอล จำกัด
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บริษัท เอสซีจ ี ซิเมนต์ จำกัด

่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบำงซือ
กรุงเทพฯ 10800

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

33/1 หมู่ 3 ถนนมิตรภำพ ตำบลบ ้ำนป่ ำ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 18110

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุง่ สง) จำกัด

52 หมู่ 6 ตำบลทีว่ งั อำเภอทุง่ สง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง)
จำกัด โรงงำนท่ำหลวง

1 หมู่ 9 ถนนพัฒน์พงศ์ ตำบลบ ้ำนครัว
อำเภอบ ้ำนหมอ จังหวัดสระบุร ี 18270

31

บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศ
ไทย) จำกัด

135 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ซอยฉลองกรุง
31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว เขต
ลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์: 02-327-9200
โทรสำร : 02-327-9201

32

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย และ ถลำง
พรอพเพอร์ต ี้ แมเนจเม ้นท์ จำกัด

655 ซอยลำดพร ้ำว 80 (จันทิมำ) แขวงวัง
ทองหลำง เขต วงทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-9327755
โทรสำร : 02-9327755

33

บริษัท ฮอนด ้ำ ออโตโมบิล (ประเทศ
ไทย) จำกั

49 หมู่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13210

30

โทรศัพท์ : 02-586-3333,
02-586-3030-1
โทรสาร : 02-586-3072

โทรศัพท์ : 0 3533 1000-13
โทรสำร : 0 3533 0974-5

34 บริษัท เบอร์ล ี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด

99 ซ.รูเบียถ.สุขม
ุ วิท 42แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2312-6115-8
โทรสำร : 0-2312-6173

35 บริษัท ฮำโต ้เพ ้นท์ (เจ.เค.อำร์.) จำกัด

เลขที่ 234 ม. 12 ถ.สุขำภิบำล ต.บำงพลีใหญ่
อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

โทรศัพท์: 02-3162030-2
โทรสำร : 02-3164908

36

บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จำกัด

เลขที่ 59 หมู่ 4 ถนนหนองปลำกระดี่ ตำบลบัว
ลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 18140

โทรศัพท์ : 02-384-7378-80
โทรสำร :

37

บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลโิ คนส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

้ 7 ห ้อง 7 เอฟ
เลขที่ 54 อำคำรหะรินธร ชัน
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 105

โทรศัพท์ : 0-2632-2941
โทรสำร: 0-2632-2945

38 บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด

32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม
ตำบลบ ้ำนใหม่ อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 02-429-0033
โทรสำร: 02-429-0194

39 บริษัท เทอร์บอน ไทยแลนด์ จำกัด

ที่ เลขที่ 651 ม. 4 ถนนพัฒนำ1 ตำบลแพรกษำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

โทรศัพท์ : 02-710-6633-48
โทรสาร : 02-710-6649-51

40 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

่
2/1 ถนนวงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซือ
กรุงเทพมหำนคร 10800

โทรศัพท์ : 02-5854900
โทรสำร: 02-5870516
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41 บริษัท อุตสำหกรรมท่อน้ ำไทย จำกัด

441 ถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล ้ำ แขวงบำงยีข
่ ัน
เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 02-8833175
โทรสำร: 02-4335264

42 บริษัท ไลอ ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

666 ถ.พระรำม 3 บำงโพงพำง ยำนนำวำ
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02 294 0191
โทรสำร: 02 294 0191-9

่ จำกัด
43 บริษัท จระเข ้ คอร์ปอเรชัน

โทรศัพท์ : 02-720-1000,
เลขที่ 102 ซอยพระรำมเก ้ำ 43 ถนนเสรี 4
036-277-844-5
แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรสาร : 02-718-3624

44 บริษัท บี.เอ็น.บรำเดอร์ จำกัด

90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุร ี
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-815-5888
โทรสำร : 02-425-8483

45

บริษัท โตโยต ้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด

186/1 หมู่ 1 ถนนทำงรถไฟเก่ำ ตำบลสำโรงใต ้
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

โทรศัพท์ :02-386-1625
โทรสำร : 02-386-1887

46

่ แนลเยนเนอรัล
บริษัท นิวอินเตอร์เนชัน
จำกัด

379 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม
่
กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศัพท์: 0-2944-3445-6
โทรสำร : 0-2117-1554

47 บริษัท วิบล
ู ย์วฒ
ั นอุตสำหกรรม จำกัด

้ ที่ 14
1000/17 อำคำรลิเบอร์ตพ
ี้ ลำซ่ำ ชัน
โทรศัพท์ : 0 2381 6453
ซ.สุขม
ุ วิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขม
ุ วิท
โทรสาร: 0 2381 2400
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

48 บริษัท ไทยวำโก ้ จำกัด (มหำชน)

เลขที่ 132 ซ.เจริญรำษฎร์ 7 แขวงบำงโคล่
เขตบำงคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 0-2289-3100
โทรสาร : 0-2291-1788

49 บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด

75/23-24 ซอย สุขม
ุ วิท 26 ถนนสุขม
ุ วิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์: 0-2261-8285-7
โทรสาร: 0-2261-1418

50

บริษัท กาแพงเพ็ชร คลีนนิง่ เซอร์วส
ิ
จากัด

53/1224 หมู่ 5 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี 11120

โทรศัพท์: 0 2981 4351
โทรสาร : 0 2503 1251

51

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลี
นนิง่ เซอร์วส
ิ จากัด

53/1224 หมู่ 5 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี 11120

โทรศัพท์: 0 2982 9359
โทรสาร :0 2503 1251

52 บริษัท ดวงบรรฎกำร เซอร์วส
ิ จำกัด

53

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล
จำกัด

54 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด

55

บริษัท คิมเบอร์ลย
ี่ -์ คล๊ำค ประเทศไทย
จำกัด

56 บริษัท ไทยโตชิบำไลท์ตงิ้ จำกัด

โทรศัพท์ : 085-6865837,
58 ซอยจ่ำโสด(แยก5) แขวงบำงนำ เขตบำงนำ
081-7399369
กรุงเทพมหำนคร 10260
โทรสาร: 02-0191269
1023/38 ซอยปรีดพ
ี นมยงค์ 41 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ : 02-3914590
โทรสาร: -

้ 14 ถนนศรี
539/2 อำคำรมหำนครยิปซัม ชัน
โทรศัพท์: 02-2458777
อยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ
โทรสำร : 02-2457428
10400
้ 32-33 อำคำรยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323
ตัง้ อยู่ ชัน
ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

โทรศัพท์: 02-320-3000
โทรสำร : 02-267-6122

44 หมู่ 5 ซอยสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี
ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงกะดี อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธำนี 12000

โทรศัพท์ : 02-963-7408
Ext.138
โทรสาร : 02-501-1431

4/7

FM-204/04
Rev.00/2562

ที่
57
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บริษัท เจริญชัย หม ้อแปลงไฟฟ้ ำ
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58 บริษัท ซำนโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด

ทีอ
่ ยู่

เบอร์ตด
ิ ต่อ

9 ซอยประชำอุทศ
ิ 21 ถนนประชำอุทศ
ิ
แขวงรำษฎร์บรู ณะ เขตรำษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 02-427-5552
โทรสาร : 02-427-3296

เลขที่ 6/53-55 ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถนนดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2245-9560,
0-22483071
โทรสาร : 0-2246-68

บริษัท สีเดลต ้ำ จำกัด (มหำชน)
157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลำทิว 157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลำทิว เขต
59
เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 02-739-7101-4

โทรศัพท์ : 02-739-7101-4
โทรสาร: 02-7394351

60 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหำชน)

เลขที่ 9/291 ถนนรำมคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 02-719-8777
โทรสาร : 02-719-8760

61 บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ 34/13-14 หมู่ 13 ถนน พระรำชวิรย
ิ ำภรณ์
ตำบลบำงพึง่ อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10130

โทรศัพท์: 02-816-6841-3
โทรสาร: 2-816-6844

62 บริษัท สีไดโน จำกัด

247 ซอย มีสวุ รรณ 3 ถนนสุขม
ุ วิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ อำเภอวัฒนำ
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์: 0-2738-4111
โทรสาร: 0-2738-4311

63

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

โทรศัพท์: 0-2204-6000
2 ซอยสุขม
ุ วิท 23 ถนนสุขม
ุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 โทรสาร: 0-2204-6299

64 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหำชน)

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนำย
อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุร ี 71110

โทรศัพท์ :034-615800
โทรสาร: 034-615870

65 บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตติง้ ส์ จำกัด

36/11 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

โทรศัพท์ : 02-204-6000
โทรสาร: 02-204-6299

66 บริษัท สยำมยูเนีย
่ นเคมีคอล จำกัด

19/1-2 ซอยคู ้บอน 6 แยก 1 ถนนคู ้บอน
แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร

โทรศัพท์ : 0-2943-2155-6
โทรสาร: 0-2943-2157

847 หมู่ 4 ซอย 12 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู
67 บริษัท ไวท์เฮ ้ำส์คลีนนิง่ โปรดักส์ จำกัด ถนนสุขม
ุ วิท ตำบลแพรกษำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

โทรศัพท์ : 0-2709-3900-5
โทรสาร: 0-2709-3906-7

ที่ 64/45 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140

โทรศัพท์ : 033-684-289
โทรสาร: 033-684-290

12 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9-3 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 02-427-3267-8 ,
02-427-0342
โทรสาร: 02-427-0343

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพ
กรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2379-3092
โทรสาร: 0-2379-3097

71 บริษัท ทริปเปิ้ ล ที เอ็นเท็ค จำกัด

เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ซอยไทยำวำส 5 ถนนเลียบ
คลองขวำง ตำบลไทยำวำส อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120

โทรศัพท์ : 034100750
โทรสาร : 034100751

72 บริษัท เจเอสพี คลีนนิง่ จำกัด

22 ซอย สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 3 แขวงลำดพร ้ำว
เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศัพท์ : 02-907-7398
โทรรสาร : 02-907-7399

68

บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์
(ประเทศไทย) จำกัด

69 บริษัท วิสต ้ำ ทรำโฟ จำกัด

70

บริษัท คิวทีซ ี เอนเนอร์ย ี่ จำกัด
(มหำชน)
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ที่

บริษ ัท

ทีอ
่ ยู่

เบอร์ตด
ิ ต่อ

73 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

770 หมู่ 6 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปรำกำร 10270

โทรศัพท์ : 038-917-111-20
โทรสาร : 038-917-121

74 บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

159 อำคำรเสริมมิตรทำวเวอร์ ถนนอโศกมนตรี
(สุขม
ุ วิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2260-8577
โทรสาร : 0-2261-7535

844 หมู่ 4 ซอย12บี นิคมอุตสำหกรรมบำงปู
ถนนสุขม
ุ วิท ต. แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร
จ. สมุทรปรำกำร 10280

โทรศัพท์ : 0-2709-3709
โทรสาร : 0-2709-4684

76 บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

้ 3, 10-12
199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ : 02-797-7000
โทรสาร : 02-663-1854

่ จำกัด
77 บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชัน

969 ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุม
่ กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศัพท์ : 02-508-1122
โทรสาร : 02-508-0298

78 บริษัท ยูเนีย
่ นปรอพเปอร์ต ี้ จำกัด

40-40/1-5 หมู่ 6 ถนนปทุม-บำงเลน
ตำบลคูบำงหลวง อำเภอลำดหลุมแก ้ว
จังหวัดปทุมธำนี 12140

โทรศัพท์ : 02 581 2340
โทรสาร : 02 581 6177

79 บริษัท สำธรเคม จำกัด

50 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 7
โทรศัพท์ : 0 2892 0920
ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมดำ
โทรสาร : 0 2892 0598
เขตบำงขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10150

75

บริษัท สแตนดำร์ด แมนูแฟคเจอริง่
จำกัด

51 หมู่ 2 ถนน ปู่ เจ ้ำสมิงพรำย
ตำบลบำงหญ ้ำแพรก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

โทรศัพท์ : 0-2384-2786
โทรสาร : 0-2384-3000

81 บริษัท เอสซีจ ี รูฟฟิ่ ง จำกัด

่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซือ
่ กรุงเทพฯ 10800
เขตบำงซือ

โทรศัพท์ : 02-5862222
โทรสาร :

82 บริษัท สยำมไฟเบอร์ซเี มนต์กรุ๊ป จำกัด

่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซือ
่ กรุงเทพฯ 10800
เขตบำงซือ

โทรศัพท์ : 02-5862222
โทรสาร :

80

่ แนล
บริษัท สยำมสตีล อินเตอร์เนชัน
จำกัด (มหำชน)

83

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสำจท์
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 16 ซอยพหลโยธิน 96 ตำบลประชำธิปัตย์
อำเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธำนี 12130

โทรศัพท์ : 02-524-9800
โทรสาร :02-524-9812

84

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อต
ุ สำหกรรม
จำกัด

54 หมู่ 12 ถ. กิง่ แก ้ว ต.รำชำเทวะ อ. บำงพลี
จ.สมุทรปรำกำร 10540

โทรศัพท์ : 02-552-1000
โทรสาร : 02-552-8230

85

่ แนล
บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชัน
จำกัด

้ 18 แขวงสีลม เขตบำงรัก
313 ซีพท
ี ำวเวอร์ ชัน
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 08581819191
โทรสาร :

86 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วส
ิ จำกัด

253/16 ซอยวิภำวดีรังสิต70 (พัชรำภำ)
โทรศัพท์ : 02-315-550
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง ตลำดบำงเขน เขตหลักสี่
โทรสาร : 02-312-4655
กรุงเทพมหำนคร 10210

87 บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด.

38/10 หมู่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพำรักษ์
ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

โทรศัพท์ : 02-182-1033
โทรสาร : 02-182-1039

177 หมู่ 3 ถนนบ ้ำนบึง-แกลง ตำบลกระแสบน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ : 02- 295-2121
โทรสาร : 02- 294-4780

88

บริษัท ไทยทรำโฟแมนูแฟคเจอริง่
จำกัด
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ที่

บริษ ัท

เบอร์ตด
ิ ต่อ

ทีอ
่ ยู่
้ ที่ 3, 10-12
อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02797-7000
โทรสาร : 02797-7001, 02
797-7002

90 บริษัท ซีซ ี หม ้อแปลงไฟฟ้ ำ จำกัด

31/1 หมู่ 15 ซอยรำมำพัฒนำ ถนนกิง่ แก ้ว 45
ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

โทรศัพท์ : 02-738-5480-5
โทรสาร : 02-738-5493,
02-738-5486

91 บริษัท เอเซีย ทรำโฟ จำกัด

88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภำค
ถนนบำงพลี-ตำหรุ ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

โทรศัพท์ :0-2346-0980-5
โทรสาร : 0-2346-0978-9

92 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด

60/158 หมู่ 19 ซอย 17 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
โทรศัพท์ :0-2346-0980-5
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลอง
โทรสาร : 0-2346-0978-9
หลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

93 บริษัท สยำมไฟเบอร์กลำส จำกัด

39 หมู่ 9 ถนนหนองปลำกระดี่
ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุร ี 18140

โทรศัพท์: 036-373441-4
ext.104
โทรสาร: 036-373445

บริษัท ไทยพัฒนกิจหม ้อแปลงไฟฟ้ ำ
จำกัด

ตัง้ อยูท
่ ี่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบำงนำตรำด ตำบลบำงแก ้ว อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10540

โทรศัพท์: 02-3163355
โทรสาร: 02-7501584

95 บริษัท โอวำท โปร แอนด์ ควิก จำกัด

20,22,24,26 ซ.สีหบุรำนุกจิ 4 ถ.สีหบุรำนุกจิ
แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์: 02-907-4471-3
โทรสาร: 02-907-4474

1090,1092 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนำกำร
เขตสวนหลวงกรุงเทพมหำนคร 10250

โทรศัพท์: 0887542253
โทรสาร:

89

94

96

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหำชน)

บริษัท 109 คอนเซ๊ำแอนด์เซอร์วส
ิ
จำกัด

55/127 ม. 5 ซ.หมูบ
่ ้ำนแกรนด์กต
ิ ติยำ 1/8 ต.
ั่ จำกัด คลองโยง อ.พุทธมณฑล
97 บริษัท อำร์. แล็บ ซอฟท์ โซลูชน
จ.นครปฐม 73170
329/1 หมู่ 10
98 บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160

99

่ โปรดัคส์
บริษัท ควอลิตค
ี้ อนสตรัคชัน
จำกัด (มหำชน)

100 บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)

โทรศัพท์: 087-040-7775
โทรสาร:
โทรศัพท์: 02-335-5555
โทรสาร: 02-312-8927

้
144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบำงกระสัน
อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ : 035-259-131-4,
035-352-580
โทรสาร : 035-259-130

1468 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

โทรศัพท์: 02 067 8228
โทรสาร: 02 067 9092

ติดตามรายละเอียดรุน
่ ทีอ
่ ยูใ่ นการร ับรอง

FACEBOOK
ฉลากเขียว

download ได้จาก http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html

เว็บไซต์ ฉลากเขียว

หรือ โทร.0-2503-3333 ต่อ 521, 522, 523,524, 525, 526
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