


บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
ดร.น�้าผึ้ง วงษ์วานิช
ดร.อุรัจฉวี อุณหเลขกะ
คุณวิศรา หุ่นธานี
คุณวีณา ค�าวิชัย
คุณพิชญ์วลัญชน์ เอกเผ่าพันธุ์
คุณวีรวรรณ ภู่เกษร
คุณศศิวิมล ตันติวุฒิ
คุณอุไรวรรณ  แก้วเจริญสมบัติ
คุณสิทธิพล เลขาวิจิตร
คุณรัชพล บัตรมาตย์
คุณสิรินุช วชิรวัชรินทร์
คุณเสาวนีย์ บุญเชียงมา
คุณภิญญดา เจริญสิน
คุณเต็มสิริ ไทยฤทธิ์
คุณกนกวรรณ ดงกันจะ
คุณสศิพร เอี่ยมอ่อง
คุณพรนภา ยะปาน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายนามผู้เขียนและผู้จัดท�า

ด�าเนินการผลิตโดย

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

๑๖/๑๕๑ เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๐๓-๓๓๓๓
โทรสาร ๐-๒๕๐๔-๔๘๒๖-๘
อีเมล์ tbcsd.tei@gmail.com  
เว็บไซต์ http://www.tei.or.th/tbcsd



๑) ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม..........................................................................................  ๓

๒) ผลิตภัณฑ์กลุ่มบรรจุภัณฑ์..........................................................................................................๗

๓) ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง....................................................................................๘

๔) ผลิตภัณฑ์กลุ่มก๊อกน�้าและสุขภัณฑ์........................................................................................ ๓๔

๕) ผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีและพลาสติก.................................................................................... ๔๒

๖) ผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรามิคและดินเผา.......................................................................................... ๔๖

๗) ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์................................................................................................. ๔๖

๘) ผลิตภัณฑ์กลุ่มท�าความสะอาด................................................................................................๕๑

๙) ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษอนามัย............................................................................................... ๕๓

๑๐) ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องเขียน................................................................................................... ๕๗

๑๑) ผลิตภัณฑ์กลุ่มยานพาหนะ................................................................................................... ๖๖

๑๒) ผลิตภัณฑ์กลุ่มดับเพลิง........................................................................................................ ๖๗

๑๓) ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ท�าจากผ้าและสิ่งทอ...................................................................................๖๘

๑๔) ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ท�าจากยาง..................................................................................................๗๑

๑๕) ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ท�าจากไม้....................................................................................................๗๒

๑๖) ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ท�าจากพลาสติกแปรใช้ใหม่....................................................................... ๗๒

๑๗) ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการ......................................................................................................... ๗๓

๑๘) ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก................................................................................................. ๗๔

สารบัญ       

หน้า



CO2

CO2

    เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้จัดท�าจึง

ท�าการรวบรวมสินค้าและบริการท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและฉลากเขียว

(ข้อมูลเดือนมกราคม ๒๕๕๗) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยท้ังสิ้น ๑๘ กลุ่ม เพื่อสะดวกต่อ

การน�าไปใช้งาน
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o นมส�าหรับอาหารและเบเกอรี่ ตรา คาร์เนชั่น 

o ครีมเทียมพร่องไขมันส�าหรับอาหารและเบเกอรี่  ตรา คาร์เนชัน เอ็กตร้า

o ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน ตรา คาร์เนชัน

o ครีมเทียมพร่องไขมันส�าหรับอาหารและเบเกอรี ตรา ทีพอท เอ็กตร้า
o ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน ตรา ทีพอท

 

• ครีมเทียม และนมส�าหรับอาหารและเบเกอรี่ ตรา คาร์เนชัน, คาร์เนชัน เอ็กตร้า

• ครีมเทียม ตรา ทีพอท, ทีพอท เอ็กตร้า 

ผลิตโดย  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๖๖๘ สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ ๒ ม.๔
            ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐
โทรศัพท์   ๐-๓๕๗๔-๖๘๒๒
โทรสาร    ๐-๓๕๗๔-๖๘๐๐
เว็บไซต์    www.fnthaidairies.com

ผลิตโดย  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๖๖๘ สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ ๒ ม.๔

            ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐

โทรศัพท์  ๐-๓๕๗๔-๖๘๒๒
โทรสาร   ๐-๓๕๗๔-๖๘๐๐

เว็บไซต์   http://www.fnthaidairies.com 
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• กะทิ ๑๐๐% ตรา ชาวเกาะ

ผลิตโดย  บริษัท อ�าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๕๗ ม. ๓ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐

โทรศัพท์  ๐-๒๖๒๒-๓๔๓๔, ๐-๒๘๑๑-๘๕๕๐

โทรสาร   ๐-๒๒๒๖-๑๘๒๙
เว็บไซต์   www.ampolfood.com 

• บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ตรา เต็ดตรา แพ้ค

๒. ผลิตภัณฑ์กลุ่มบรรจุภัณฑ์

ผลิตโดย  บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๐๔๒ ซ.สุขุมวิท ๖๖/๑ (ซอยพูนสิน) ถ.สุขุมวิท
            แขวง บางจาก เขตพระโขนงกรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

โทรศัพท์  ๐-๒๗๐๔-๓๐๐๐

โทรสาร   ๐-๒๗๐๔-๓๐๑๐
เว็บไซต์   www.tetrapak.com
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• ไม้ฝา ตรา เฌอร่า

o ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ (ลายชัยพฤกษ์)

o ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ (ลายสัก)

o ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นท�าสี (ลายสัก)
o ไม้ฝาสเปลนดิด ตรา เฌอร่า รุ่นท�าสี (สีขาว)
o ไม้เชิงชาย ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ
o ไม้เชิงชาย ตรา เฌอร่า รุ่นท�าสี
o ไม้ระแนง ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ
o เฌอร่าบอร์ดทุกรุ่น (ยกเว้นรุ่นขอบลาด) ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ

๓. ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร

ผลิตโดย  บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๕๙ ม.๑๒ ถ.สายสระบุรี-หล่มสัก ต.ช่องสาลิกาอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ๑๕๒๒๐
โทรศัพท์  ๐-๓๖๖๓-๘๘๘๘
โทรสาร   ๐-๓๖๓๖-๘๗๗๗
เว็บไซต์   www.mahaphant.com
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• ปูนซีเมนต์และปูนส�าเร็จรูป ตรา ทีพีไอ

o ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ตรา ทีพีไอ (แดง)

o ปูนฉาบส�าเร็จรูป ตรา ทีพีไอ M200

o ปูนฉาบบล็อกมวลเบา ตรา ทีพีไอ M210

o ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ตรา ทีพีไอ ๒๒๙

o ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๓ ตรา ทีพีไอ (ด�า)

o ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๕ ตรา ทีพีไอ (ฟ้า)
o ปูนซีเมนต์ผสม ตรา ทีพีไอ ๑๙๙
o ปูนซีเมนต์เขียว ซูเปอร์ ตรา ทีพีไอ
o ปูนซีเมนต์ส�าหรับงานขุดเจาะบ่อน�้ามัน ตรา ทีพีไอ (น�้าเงิน)

ผลิตโดย  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๒๖/๕๖ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๒๒๘๕-๕๐๙๐
โทรสาร   ๐-๒๒๑๓-๑๐๓๕ 
เว็บไซต์   www.tpipolene.co.th
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o ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ตราช้าง

o ปูนซีเมนต์ผสม ตรา ดอกบัว (เขียว)
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o ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีเพชร

o ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีแดง

o ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีด�า

o ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีปูนเขียว

o ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรีทอง

ผลิตโดย  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง       ๙๙ ม.๙ ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง
    อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ๑๘๒๖๐
โทรศัพท์  ๐-๓๖๒๔-๐๙๓๐
โทรสาร   ๐-๓๖๒๔-๐๙๓๐ ต่อ ๔๕๕๕  
เว็บไซต์   www.siamcitycement.com 

ผลิตโดย  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๑ ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๖-๕๖๔๙
โทรสาร   ๐-๒๕๘๖-๓๐๗๒  
เว็บไซต์   www.scg.co.th

ผลิตโดย  บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง       ๔/๑ หมู่ ๑ ถ.โยธาสาย ๒ ต.พุกร่าง
    อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐

โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๕-๑๒๓๑-๖
โทรสาร   ๐-๓๖๓๐-๔๐๓๑  

เว็บไซต์   http://www.asiacement.co.th

• ปูนซีเมนต์ ตรา อินทรี

• ปูนซีเมนต์ ตรา เสือ

• ปูนซีเมนต์ ตรา ช้าง 

• ปูนซีเมนต์ ตรา ดอกบัว
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• ปูนซีเมนต์ ตรา เสือ

ผลิตโดย  บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๔๐ ม.๒ ถ.ริมคลองระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง
           อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๑๔๐
โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๗-๖๔๐๐
โทรสาร   ๐-๓๖๓๗-๖๔๑๑, ๐-๓๖๓๗-๖๔๒๒  
เว็บไซต์   www.siamcitycement.com 

ผลิตโดย  บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๖๑ ม.๑ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถ.พหลโยธิน ต.โคกแย้ 
            อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๗-๖๑๐๐
โทรสาร   ๐-๓๖๓๗-๖๑๐๗, ๐-๓๖๓๗-๖๑๖๑-๒
เว็บไซต์   www.campanatiles.com 

• กระเบื้องเซรามิค ตรา SGI TILES

• กระเบื้องเซรามิค ตรา CAMPANA

o กระเบื้องปูพื้น ตรา SGI TILES

o กระเบื้องบุผนัง ตรา SGI TILES

o กระเบื้องปูพื้น ตรา CAMPANA
o กระเบื้องปูพื้น เจียรขอบ ตรา CAMPANA
o กระเบื้องบุผนัง ตรา CAMPANA
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ผลิตโดย  บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ากัด
ที่ตั้ง        ๓๓/๑ ม.๒ ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
โทรศัพท์   ๐-๓๖๓๗-๑๐๓๑, ๐-๓๖๓๗-๙๐๕๑-๕
โทรสาร    ๐-๓๖๓๘-๒๙๐๐
เว็บไซต์   www.cotto.co.th 

ผลิตโดย  บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง        ๖๑ ม.๑ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถ.พหลโยธิน ต.โคกแย้   
 อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
โทรศัพท์   ๐-๓๖๓๗-๖๑๐๐
โทรสาร    ๐-๓๖๓๗-๖๑๐๗, ๐-๓๖๓๗-๖๑๖๑-๒
เว็บไซต์   www.campanatiles.com 

• กระเบื้องเซรามิค ตรา CASA

• กระเบื้องเซรามิค ตรา COTTO

o กระเบื้องปูพื้น ตรา CASA

o กระเบื้องปูพื้น ตรา COTTO รุ่น COTTO Extra
o กระเบื้องปูพื้น ตรา COTTO รุ่น COTTO Emperor
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ผลิตโดย  บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง      UMI-1 ๕๔/๑ ม.๓ ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
           UMI-2 ๕๔ ม.๑ ถ.ระพีพัฒน์ฝั่งขวา ต.ไผ่ต�่า อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๑๔๐
โทรศัพท์ UMI-1: ๐-๓๖๓๗-๙๐๒๙-๓๓
           UMI-2: ๐-๓๖๓๗-๑๘๓๐-๓๙
โทรสาร  UMI-1: ๐-๓๖๓๗-๙๓๗๑
           UMI-2: ๐-๓๖๓๗-๑๘๔๔
เว็บไซต์  http://www.umi-tiles.com 

• กระเบื้องปูพื้น ตรา ดูราเกรส (Duragres)

• กระเบื้องโมเสค ตรา ยูเอ็มไอ (UMI)

ผลิตโดย  บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๘๔ ซ.รามค�าแหง ๓๒ ถ.รามค�าแหง แขวงหัวหมาก
           เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๗๔-๗๐๑๙-๒๐
โทรสาร   ๐-๒๓๗๔-๒๑๑๘  
เว็บไซต์   http://www.dynoflextiles.com

ผลิตโดย  บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง      ๕๔/๑ ม.๓ ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค
           จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๗-๙๐๒๙-๓๓
โทรสาร   ๐-๓๖๓๗-๙๓๗๑
เว็บไซต์   http://www.umi-tiles.com 

• กระเบื้องยางชนิดเคลือบฟิล์ม ตรา Dynof lex

• กระเบื้องบุผนัง ตรา ดูราเกรสลีลา

o รุ่น Dynof lex Future Design
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• กระเบื้องมุงหลังคา ตรา ช้าง

ผลิตโดย  บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด (โรงงานสระบุรี)
ที่ตั้ง       ๔๖ ม.๒ ถ.มิตรภาพ ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๖-๓๙๕๙

โทรสาร   ๐-๒๕๘๖-๓๘๗๗
เว็บไซต์   http://www.scg.co.th  

o กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน ชนิดลอนเล็ก ความหนา ๕.๕ มม. รุ่นลอนคู่สี ได้แก่

    สีม่วงประกายมุก

    สีส้มประกายมุก

    สีแดงประกายมุก

    สีน�้าเงินประกายมุก

o กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน ชนิดลอนเล็ก ความหนา ๕.๐ มม. รุ่น พรีม่า ได้แก่
    สีส้มอิฐ
    สีม่วงทอประกาย
    สีน�้าเงินทอประกาย
    สีส้มทอประกาย
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• กระเบื้องมุงหลังคา ตรา ช้าง

• กระเบื้องมุงหลังคา ตรา ห้าห่วงอยู่ในสามเหลี่ยม

ผลิตโดย  บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด (โรงงานล�าปาง)
ที่ตั้ง       ๓๖๖ หมู่ ๒ ถ.บ้านฟ่อน – แม่ทะ ต.ชมพู อ.เกาะคา จ.ล�าปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๖-๓๙๕๙
โทรสาร   ๐-๒๕๘๖-๓๘๗๗
เว็บไซต์   http://www.scg-heritage.com  

ผลิตโดย  บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) (โรงงานนครปฐม, โรงงานลพบุรี, โรงงานนครศรีธรรมราช)
ที่ตั้ง       โรงงานนครปฐม – ๙๙ ม.๙ ซ.ประชาร่วมใจ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐

            โรงงานลพบุรี – ๕๙ ม.๑๒ ถ.สระบุรี – หล่มสัก กม.๑๖ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ๑๕๒๒๐
            โรงงานนครศรีธรรมราช – ๒๐๐ ม.๗ ถ.ทางหลวงสาย ๔๑ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๒๐
โทรศัพท์  โรงงานนครปฐม – ๐-๒๒๙๑-๒๘๘๘

            โรงงานลพบุรี – ๐-๓๖๖๓-๘๘๘๘
           โรงงานนครศรีธรรมราช – ๐-๗๕๔๑-๐๘๘๘
โทรสาร   โรงงานนครปฐม – ๐-๒๒๙๑-๔๑๓๒-๓
            โรงงานลพบุรี – ๐-๓๖๖๓-๘๖๓๘
           โรงงานนครศรีธรรมราช – ๐-๗๕๔๙-๑๕๘๖, ๑๘๘๘

เว็บไซต์   http://www.sherasolution.com

o กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน ชนิดลอนเล็ก ความหนา ๕.๕ มม. รุ่นลอนคู่สี ได้แก่

    สีม่วงประกายมุก

    สีส้มประกายมุก

    สีแดงประกายมุก

    สีน�้าเงินประกายมุก

o กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน สีน�้าตาลคลาสสิก ชนิดลอนเล็ก ความหนา ๕.๐ มม. 
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CO2
• สีน�้ามัน ตรา ICI

• สี ตรา ซี ไอ ซี

ผลิตโดย  บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๓๔/๕ ม.๑ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๗๒-๘๖๐๐
โทรสาร   ๐-๒๕๗๒-๘๘๙๐
เว็บไซต์   www.akzonobel.com

ผลิตโดย  บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๗๙๔ ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กทม. ๑๐๒๖๐

โทรศัพท์  ๐-๒๓๙๘-๐๑๓๑-๓
โทรสาร   ๐-๒๗๔๓-๒๐๕๐

เว็บไซต์   http://www.cicpaint.com

o สีน�้ามัน ตรา ไอซีไอ ดูลักซ์ 

o สีน�้ามัน ตรา ไอซีไอ ซูเปอร์โคท 

o สีน�้ามัน ตรา ไอซีไอ คิวปรีโนล

o สีรองพื้นส�าหรับงานปูน
     สีรองพื้นกันด่าง-กันเชื้อรา เบอร์ ๔๐๑๐
o สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
     สีน�้าอะคริลิค ๑๐๐% Clean & Shield
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
     สีน�้าอะคริลิค อินเตอร์

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา

     สีน�้าอะคริลิค ๑๐๐% โฮมซีล
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• สี ตรา ดูลักซ์, ซูเปอร์โค้ท

ผลิตโดย  บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๓๔/๕ ม.๑ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๕๗๒-๘๖๐๐

โทรสาร   ๐-๒๕๗๒-๘๘๙๐

เว็บไซต์   www.akzonobel.com

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงา

    Dulux Inspire Exterior Semi-gloss

    Dulux Weathershield Ultima Semi-gloss

    Dulux Pentalite Shield

    Dulux EasyCare Semi-gloss

    SuperCote Nanotex

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น แบบสีอิมัลชัน
    Dulux PrimerShield
    Dulux Weathershield SuperPrimer
    SuperCote Alkali Primer
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
    Dulux Inspire Exterior Matt
    Dulux Inspire Interior Matt
    Dulux Weathershield Ultima Sheen
    Dulux Weathershield Hydrofresh
    Dulux Weathershield Max
    Dulux Pentalite Extra Cover
    Dulux EasyCare Matt
    SuperCote Interior
    SuperCote Exterior
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• สี ตรา Beger

o รุ่น Beger NaNoPro สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป ชนิดทาภายใน

o รุ่น Beger NaNoPro สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป ชนิดทาภายนอกและทาภายใน

o รุ่น Beger NaNoPro สีรองพื้นส�าหรับงานปูน

o รุ่น BEGER SHIELD สีรองพื้นส�าหรับงานปูน

o รุ่น BEGER Delight สีรองพื้นส�าหรับงานปูน

o รุ่น BegerCool สีรองพื้นส�าหรับงานปูน

o รุ่น BEGER SHIELD โฟโต้คลีน
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า
   ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา   
    เบเยอร์ชิลด์ เวเทอร์การ์ด
    เบเยอร์ซินโนเท็กซ์ซุปเปอร์คลีน
    เบเยอร์คูลยูวีชิลด์
    เบเยอร์ชิลด์ไดมอนด์
    BegerCool Super Ceramic Shield
    Beger Synotex Shield
    Beger Nano Proshield
    Beger Ceramic Clean
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า 
   ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
    BegerCool All Plus For Exterior
    BegerCool All Plus For Interior
    Beger Delight Titanium For Exterior

ผลิตโดย  บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ�ากัด 

ที่ตั้ง       ๑๖๙ ม.๖ ซ. ส.ไทยเสรี ๒ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์
           จ. สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

โทรศัพท์  ๐-๒๔๒๕-๐๔๒๑-๕, ๐-๒๘๑๕-๕๘๘๘
โทรสาร   ๐-๒๔๒๕-๘๔๘๓

เว็บไซต์   www.beger.co.th

       18



CO2

• สีน�้า ตรา เบเยอร์ชิล และ เบเยอร์คูล

• สี ตรา พัด

o สีน�้า ตรา เบเยอร์ชิล รุ่น โททัล อินวัน

o สีน�้า ตรา เบเยอร์ชิล รุ่น เวทเธอร์การ์ด

o สีน�้า ตรา เบเยอร์ชิล รุ่น ไพรเมอร์

o สีน�้า ตรา เบเยอร์คูล รุ่น ยูวี ชิลด์

o สีน�้า ตรา เบเยอร์คูล รุ่น ซุปเปอร์เซรามิก ชิลด์

o สีน�้า ตรา เบเยอร์คูล รุ่น ออลซีซั่น
o สีน�้า ตรา เบเยอร์คูล รุ่น ไพรเมอร์
o สีน�้า ตรา เบเยอร์คูล รุ่น ซุปเปอร์การ์ด
o สีน�้า ตรา เบเยอร์คูล รุ่น สีทาหลังคา

o สีน�้าพลาสติก (สีอิมัลชันทาภายนอก) รุ่น VINY EXTRA
o สีน�้าพลาสติก (สีอิมัลชันทาภายใน) รุ่น VINY PAINT
o สีรองพื้นส�าหรับงานปูน รุ่น VINY SEALER W75-
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า

   ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา รุ่น VINY SHIELD

ผลิตโดย  บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๖๙ ม.๖ ซ. ส.ไทยเสรี ๒ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
           อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐
โทรศัพท์  ๐-๒๔๒๕-๐๔๒๑-๕, ๐-๒๘๑๕-๕๘๘๘
โทรสาร   ๐-๒๔๒๕-๘๔๘๓
เว็บไซต์   www.beger.co.th

ผลิตโดย  บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๑๘๐ ม.๓ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทรศัพท์  ๐-๒๗๕๓-๒๓๗๗-๙๑
โทรสาร   ๐-๒๗๕๓-๒๗๗๖

เว็บไซต์   http://www.kansai.co.jp
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o รุ่น 4 Seasons for Interior

o รุ่น Supershield All

o รุ่น Supershield Eco Plus

o รุ่น Timbershield

o รุ่น TOA 7 in 1

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน

    Supershield Décor Primer & Base
    Supershield Décor Effect
    Supershield Duraclean for Ceiling
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงา
    Supershield Majestic Gold Primer
    Supershield Majestic Gold
    Supershield Décor Clear
    Supershield Pearl Effect
    Supershield Duraclean Oxygen Plus
    Supershield Aqua Gloss
    Supershield Duraclean
    TOA Roof Paint
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวโลหะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดที่มีตัวท�าละลายเป็น
สารประกอบอินทรีย์
    รุ่น 4 Seasons Enamel

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวโลหะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
    รุ่น 4 Seasons Sunblock
    รุ่น 4 Seasons 5 in 1

• สี ตรา TOA
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o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน

    รุ่น 4 Seasons Sunblock Alkaline Resisting Primer

    รุ่น n 1 Alkaline Resisting Primer

    รุ่น Supershield Alkali Resisting Primer

    รุ่น Extrashield Alkali Resisting Primer

    รุ่น 4 Seasons Alkali Resisting Primer

    รุ่น TOA Shield – 1 Nano Alkali Resisting Primer

    รุ่น Supertech Alkali Resisting Primer
    รุ่น SupermatexAlkali Resisting Primer
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
    รุ่น 1 Seasons for Exterior
    รุ่น TOA Shield -1 Nano for Interior
    รุ่น TOA Shield -1 Nano for Exterior
    รุ่น Supertech for Interior
    รุ่น Supertech for Exterior
    รุ่น Supermatex for Interior
    รุ่น Supermatex for Exterior
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา
    Supershield
    Extrashield
    Classicshield

ผลิตโดย  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๓๑/๒ ม.๓ ถ.บางนา-ตราด กม.๒๓ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

โทรศัพท์  ๐-๒๓๑๒-๘๓๕๕-๖๑

โทรสาร   ๐-๒๖๒๓-๐๖๙๖
เว็บไซต์   http://www.toagroup.com
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• สี ตรา n

o รุ่น Nippon 3-IN-1

o รุ่น Nippon 3-IN-1 Durafresh

o รุ่น Nippon Super Serve Wall Sealer

o รุ่น Nippon Vinilex Hybridshield SG

o รุ่น Nippon Super Serve Ext

o รุ่น Nippon Vinilex Inte
o รุ่น Nippon Vinilex Acrylic Inte
o รุ่น Nippon Extra-V Inte
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
    Nippon Air Care ส�าหรับทาภายใน เฉพาะสีขาว
    Nippon Super Serve Inte
    Neoshield Matt
    Nippon Vinilex Acrylic Ext
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงา
    Nippon Colourshield Plus SG
    Neoshield Semigloss
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน
    Nippon Vinilex H – 90 Wall Sealer

o รุ่น Nippon Extra-V Ext

o รุ่น Nippon Neoshield Ceiling Paint

o รุ่น Nippon Super Junior Inte

o รุ่น Nippon Super Junior Ext

o รุ่น Nippon Coloushield Plus Sheen

o รุ่น Health Care Matt
o รุ่น Health Care SG1

ผลิตโดย  บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๐๑ ม.๓ ซ.สุขสวัสดิ์ ๗๖ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง

            จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

โทรศัพท์  ๐-๒๔๖๓-๐๐๓๒, ๐-๒๔๖๓-๐๑๑๖
โทรสาร   ๐-๒๔๖๓-๒๒๑๔, ๐-๒๔๖๔-๑๓๐๓

เว็บไซต์   http://www.nipponpaint.co.th
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• สี ตรา เจบีพี

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
    สีอิมัลชันอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทชิลด์เอ็กตร้าการ์ด
    สีอิมัลชัน สามเอ ภายนอก
    สีอิมัลชัน สามเอ ภายใน
    สีอิมัลชันอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทคลีน ส�าหรับภายใน
    สีอิมัลชันอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทโค้ท ส�าหรับภายนอก
    สีอิมัลชัน ซอร่า พี. ภายใน
    สีอิมัลชัน ซอร่า พี. ภายนอก
    สีอิมัลชันเจบีพี เอสเอ ภายใน
    สีอิมัลชันเจบีพี เอสเอ ภายนอก
    สีอิมัลชันอะครีลิคเจบีพีสมาร์ทชิลด์เอ็กตร้าการ์ด ชนิดเนียน
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงา
    สีอะครีลิคทองค�าเจบีพีชิลด์ ซีรอคโคโกลด์ รุ่น SG-005 (บริลเลียนโกลด์)
    สีอะครีลิคทองค�าเจบีพีชิลด์ ซีรอคโคโกลด์ รุ่น SG-009 (เอ็มเพอะเรอะโกลด์)
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดอิมัลชัน
    สีรองพื้น อิมัลชันสามเอ ภายนอก
    สีรองพื้น อิมัลชันสามเอ ภายใน
    สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีฟิวเจอร์ชิลด์
    สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสมาร์ทโค้ท ส�าหรับภายนอก เบอร์ ๘๗๐๐
    สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพี สมาร์ทชิลด์ เบอร์ ๙๙๙
    สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเจบีพีสมาร์ทชิลด์ เอ็กตร้าการ์ด เบอร์ ๕๙๑๑
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา
    สีอิมัลชันอะครีลิคเจบีพีฟิวเจอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเงา
    สีอิมัลชันอะครีลิคเจบีพีฟิวเจอร์ชิลด์ ชนิดเหลือบเงา
    สีอิมัลชันอะครีลิคเจบีพี สมาร์ทชิลด์
    สีอิมัลชันอะครีลิคเจบีพี สมาร์ทชิลด์ เอ็กตร้าการ์ด ชนิดกึ่งเงา

ผลิตโดย  บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็นท์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๑๐๘ ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  ๐-๒๔๑๐-๔๒๖๘-๗๒

โทรสาร   ๐-๒๘๖๕-๘๗๐๘-๙
เว็บไซต์   http://www.jbp.co.th
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• สี ตรา JOTUN

o สีรองพื้นปูนใหม่

Jotunshield Primer

Alkali Resisting Primer

Jotunprimer

o สีอิมัลชันส�าหรับทาภายใน

Easy Matt Interior
Jotamatt
Strax Matt
Strax Semi-gloss
Majestic Pearl Silk
Majestic Matt
Majestic Optima
o สีอิมัลชันส�าหรับทาภายนอก
Easy Matt Exterior
Jotatough
Jotatough Hishield Matt
Jotatough Hishield Semi-gloss
Jotashield
Jotashield Max
Jotashield Flex
Jotashield Extreme

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน

MAJESTIC Primer
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o สีส�าหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน 

Majestic Royal Matt

Jotatough Hishield Matt 

Strax Matt 

Jotamatt 

Jotatough 

Easy Matt Exterior  
Easy Matt Interior
o สีส�าหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา
Jotashield Extreme 
Jotashield Flex 
Jotashield Semi Gloss  
Jotashield Sheen  
Jotatough Hishield Semi Gloss  

ผลิตโดย  บริษัท โจตันไทย จ�ากัด
ที่ตั้ง       นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) ๗๐๐/๓๕๓ ม.๖
            ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

โทรศัพท์  ๐-๓๘๒๑-๔๘๒๔-๕
โทรสาร   ๐-๓๘๒๑-๔๔๕๑
เว็บไซต์   www.jotun.co.th
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ผลิตโดย  บริษัท ไทยโตอาอุตสาหกรรม จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๓๙๔ ซ.สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๙๖-๑๖๘๙
โทรสาร   ๐-๒๓๙๗-๒๒๐๑
เว็บไซต์   www.torapaint.com

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน

    TORA Shield 100% Premium Acrylic Emulsion for Exterior and Interior (SHEEN)

    TORA Feng Shui 100% Pure Acrylic Emulsion for Exterior and Interior

    TORA Feng Shui 100% Pure Acrylic Emulsion for Interior

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า

  ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา

    TORA Shield 100% Premium Acrylic Emulsion for 

    Exterior and Interior (Semi-Gloss)
    TORA Shield 100% Premium Acrylic Semi-Gloss Nano Acrylic Resin
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน
    TORA Shield Acrylic

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
I.D. Luxury
Dimet Advance EcoCare
Dimet Ezy Clean
ProGard Interior
ProGard Exterior

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน

i.d.® Acrylic Sealer Undercoat
Dimet Super Ultra Premium Primer
ProGard Primer

• สี ตรา โตร่าชิลด์, โตร่า (TORA)

• สี ตรา ไดเมท

ผลิตโดย  บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง       ๖๐๒ ม.๒ นคิมอตุสาหกรรมบางปู ซ.1-B ต.บางปใูหม่ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ ๑๐๒๘๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๒๓-๒๘๐๐

โทรสาร   ๐-๒๓๒๓-๒๘๐๗
เว็บไซต์   www.dimetsiam.com

Solargard
Dimet SolaShield
Dimet MaxiClean Shield
Dimet Flexshield 350%
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o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน

    TORA Shield 100% Premium Acrylic Emulsion for Exterior and Interior (SHEEN)

    TORA Feng Shui 100% Pure Acrylic Emulsion for Exterior and Interior

    TORA Feng Shui 100% Pure Acrylic Emulsion for Interior

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า

  ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา

    TORA Shield 100% Premium Acrylic Emulsion for 

    Exterior and Interior (Semi-Gloss)
    TORA Shield 100% Premium Acrylic Semi-Gloss Nano Acrylic Resin
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน
    TORA Shield Acrylic

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
I.D. Luxury
Dimet Advance EcoCare
Dimet Ezy Clean
ProGard Interior
ProGard Exterior

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน

i.d.® Acrylic Sealer Undercoat
Dimet Super Ultra Premium Primer
ProGard Primer

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงา
    PRIMASHIELD
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน
    อัลคาไลน์ ซิลเลอร์ไวท์
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
    สีน�้าภายใน ดีเอนที วีเท็ค ๕๐๐
    สีน�้าภายนอก ดีเอนที ไวนิลโรส ๔๑๐ อาร์
    สีน�้าภายใน ดีเอนที วีพลัส
    สีน�้าภายนอก ดีเอนที วีพลัส

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
Pammastic Vinyl Matt
Pamlite for Interior
Pamlite for Exterior
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงา
Extrapam for Interior
Extrapam for Exterior
Pammastic Permoshield
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน

Extrapam Alkaline Resisting Primer

Pamlite Alkaline Resisting Primer
Pammastic Prime Lime

• สี ตรา DNT

• สี ตรา PAMMASTIC และ PAMLITE

ผลิตโดย  บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๓๘/๒๕ ม.๕ ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขา
           อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๔๙-๔๘๖๕
โทรสาร   ๐-๓๘๔๙-๒๖๕๘
เว็บไซต์   www.thaidnt.com 

ผลิตโดย  บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๓๑/๒ หมู่ที่ ๓ ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๑๒-๘๑๓๑,
โทรสาร   ๐-๒๓๑๒-๘๑๓๖
เว็บไซต์   http://britishpaints.net

Pammastic Easyclean
Pammastic Dirtshield

Pammastic Pammacrylicshield
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o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า

  ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน สีน�้าอะคริลิกไดโนโปรส�าหรับภายนอก

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า 

   ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา

สีน�้าอะคริลิกไดโนซิลค์

สีน�้าอะคริลิคไดโนลักซ์

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างไดโน
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างไดโนโปรส�าหรับภายนอก

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า
ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน
    Delta ECO Clean for Exterior
    Delta ECO Clean for Interior
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า

ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา
    Delta Shield ECO Clean
o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น

ชนิดสีอิมัลชัน

    Delta Alkali Resistance Primer ECO Clean

•สี ตรา DYNO, DYNOSILK และ DYNOLUX

• สี ตรา เดลต้า

ผลิตโดย  บริษัท สีไดโน จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๒๔๗ ซ.มีสุวรรณ ๓ ถ.สุขุมวิท ๗๑ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๒๗๓๘-๔๑๑๑, ๐-๒๓๒๖-๘๐๐๑-๘
โทรสาร   ๐-๒๗๓๘-๔๓๑๑, ๐-๒๔๑๕-๓๔๖๒
เว็บไซต์   www.dynopaints.com 

ผลิตโดย  บริษัท สีเดลต้า จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๕๗ ซ.ฉลองกรุง ๓๑ แขวงล�าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. ๑๐๕๒๐
โทรศัพท์  ๐-๒๗๓๙-๗๑๐๑-๔
โทรสาร   ๐-๒๗๓๙-๔๓๕๑
เว็บไซต์   www.dynopaints.com 
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o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า 

ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน

    Captain Shield Plus Vinyl Matt

    Captain Shield Plus Vinyl Silk

    Captain Onecoat Ceiling paint

    Welltech Interior

    Welltech Exterior

o สีส�าหรับงานก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า
ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา
    Captain Parashield Oxylink Semi gloss
    Captain Parashield Oxylink Sheen
    Captain Parashield Freshiclean
    Captain Repaint
    Captain Studio
    Longlife Waxy Shield
    Longlife Topshield

• สี ตรา กัปตัน, ลองไลฟ์, เวลเท็ค

ผลิตโดย  บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๙๐๖ ม.๑๕ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
โทรศัพท์  ๐-๒๗๐๖-๑๗๙๔-๗
โทรสาร   ๐-๒๗๐๖-๑๗๙๑
เว็บไซต์   http://captaincoating.com 

o ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดแผ่น
MicroFiber Board Batt Type

Micro Ceiling

Micro Duct Liner
Micro Wall 

Micro Hi-Temp
MicroTone Noizestop 

• ฉนวนกันความร้อน ตรา ไมโครไฟเบอร์
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o ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน

MicroFiber  Blanket Type

MicroFiber  Encapsulating Type 

MicroFiber  One Side Facing Type 

MicroFiber  Double Side Facing Type 

Micro Roof 

Micro Duct Wrap 
MicroFiber  No.5
MicroFiber  No.-5Plus 
Micro Wall 
Micro Hi-Temp 
Micro Tone 

o ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน
๑๒๕๐
๑๒๗๕
๑๒๑๐๐
๑๖๒๕
๑๖๕๐
๒๔๒๕

• ฉนวนกันความร้อน ตรา ไมโครไฟเบอร์

๒๔๕๐
๓๒๒๕
๓๒๕๐
๔๘๒๕
๔๘๕๐
๑๒๑๕๐

ผลิตโดย  บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๕๔ ม.๑๒ ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๑๕-๕๕๐๐ (อัตโนมัติ ๑๑ สาย)
โทรสาร   ๐-๒๓๑๒-๔๖๕๔-๕

เว็บไซต์   www.microfiber.co.th
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o ชนิดแผ่นใยแก้ว

Tra Chang (SCG): Cylence Zoundblock S050

Tra Chang (SCG): Cylence Zoundblock S100

Tra Chang Insulation (SCG): HTIF 3250
Tra Chang Insulation (SCG): HTIF 3850

o ชนิดใยแก้ว
16K 25mm
16K 50mm
24K 25mm
24K 50mm
12K 75mm
12K 50mm
12K 100mm
12K 150mm
32K 50mm
48K 25mm
48K 50mm

ผลิตโดย  บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๓๙ ถ.หนองปลากระดี่ ม.๙ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๑๔๐

โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๗-๓๔๔๑-๔
โทรสาร   ๐-๓๖๓๗-๓๔๔๕-๖

เว็บไซต์   www.siamfiberglass.com

• ฉนวนกันความร้อน ตรา ช้าง
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o ใยแก้ว

o แผ่นชิ้นไม้อัด ชั้นคุณภาพ ๑ ชนิดกาว E1 ความหนา ๑๒, ๑๕, ๑๖ และ ๑๘ มม.

แผ่นสะท้อนความร้อน ตราช้าง รุ่นอัลตร้าคูล ความหนา ๗๕ มม.

ผลิตโดย  บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๑ ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
           เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๖-๖๔๑๗
โทรสาร   ๐-๒๕๘๖-๔๓๐๘
เว็บไซต์   www.scg.co.th

ผลิตโดย  บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๐๙ ม.๑ ถ.เพชร เกษม ต.ทับคาง   
            อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ๗๖๑๔๐
โทรศัพท์  ๐-๓๒๔๓-๙๐๒๒-๕
โทรสาร   ๐-๓๒๔๓-๙๐๓๐
เว็บไซต์   www.kstisteel.com

ผลิตโดย  บริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๔๑๗/๑๔ ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง 
           อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๒๓๐

โทรศัพท์  ๐-๗๔๒๙-๑๑๓๐-๔ ต่อ ๒๒๐, ๓๒๐
โทรสาร   ๐-๗๔๒๙-๑๐๑๙-๒๐

เว็บไซต์   www.panelplus.co.th

• ฉนวนกันความร้อน ตรา ช้าง

• เหล็กเส้นข้ออ้อย ตรา KSTI

• แผ่นอัด ตรา Panel Plus
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o แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ความหนา ๑๒ มม. ชนิดกาว E1

o แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ รุ่นความหนาแน่นสูงแบบไม่ขัด (UNS)
  ความหนาระบุ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒,
  ๒๔, ๒๕ และ ๒๘ มม.

o แผ่นยิปซั่ม ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด

ขนาด ๑๒๐๐ x ๒๔๐๐ x ๙ มม.

ผลิตโดย  บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๐๐/๑ อาคารวรสมบัติ ถ.พระราม   
           ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์  ๐-๒๖๔๕-๑๐๖๒
โทรสาร   ๐-๒๒๔๕-๖๔๔๔
เว็บไซต์   -

ผลิตโดย  บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จ�ากัด (โรงงาน อ.เมือง และโรงงาน อ.พนมสารคาม)
ที่ตั้ง       โรงงาน อ.เมือง – ๒๓๑/๑ ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
            โรงงาน อ.พนมสารคาม – ๓/๑ ม.๑๕ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๖๔๕๓,
โทรสาร   ๐-๒๓๘๑-๒๔๐๐
เว็บไซต์   www.vivaboard.com

ผลิตโดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๙ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๕๕-๐๐๕๕ฃ
โทรสาร   ๐-๒๕๕๕-๐๐๐๑
เว็บไซต์   www.siamgypsum.com

• แผ่นอัด ตรา ADVANCE FIBER

• ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ด ตรา วีว่า

• ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซั่ม ตราช้าง
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๔. ผลิตภัณฑ์กลุ่มก๊อกน�้าและสุขภัณฑ์

• ก๊อกน�้า ตรา COTTO

o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ (Faucet) ตรา COTTO
o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างชาม (Sink Faucet) ตรา COTTO

o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ (Faucet) ตรา TOTO
o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างชาม (Sink Faucet) ตรา TOTO

o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างชาม (Sink Faucet) ตรา PREMA

ผลิตโดย  บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๖๐/๕๗ นวนคร โซน ๒ ซ.๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์  ๐-๗๔๒๙-๑๑๓๐-๔ ต่อ ๒๒๐, ๓๒๐
โทรสาร   ๐-๗๔๒๙-๑๐๑๙-๒๐

เว็บไซต์   www.panelplus.co.th

ผลิตโดย บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๗๕/๑๖ ม.๖ ซ.วัดโสภณาราม ถ.ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

โทรศัพท์  ๐-๓๔๘๓-๔๔๑๔

โทรสาร   ๐-๓๔๘๓-๔๓๙๙
เว็บไซต์   http://www.wilsonart.co.th

• แผ่นลามิเนต ตรา Wilsonart

• ก๊อกน�้า ตรา TOTO
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• ก๊อกน�้า ตรา VRH

o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

    ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบคู่ผสม 

แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° - 

หันขวา ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ

    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่นท�าด้วย
เหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติม
อากาศ แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° ควบคุมปริมาตร
น�้าด้วยแผ่นเจาะรู แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกข้ึน-ลง และ
หันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ
    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 
วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ แบบรุ่นท�าด้วย
เหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยแผ่นเจาะรู
    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 
วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° - หันขวา ๙๐ °ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ
    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 
วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° - หันขวา ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ 

o  ก๊อกปิดอัตโนมัติส�าหรับอ่างล้างมือ
    รูปแบบลักษณะแนวตั้ง แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วสปริงกดเปิดควบคุมปริมาตรน�้า
ด้วยตัวเติมอากาศ แบบรุ่น ท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วสปริงกดเปิด ควบคุมปริมาตรน�้าด้วย

แผ่นเจาะรู
o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างชาม
    ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 

วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยแผ่นเจาะรู
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ผลิตโดย  บริษัท วี.อาร์ ยูเนี่ยน จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๓๗/๑๖ ม.๙ ซ.เพชรเกษม ๙๑ ถ.เพชรเกษม ต.สวนหลวง
           อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๗๔๒๙-๑๑๓๐-๔ ต่อ ๒๒๐, ๓๒๐
โทรสาร   ๐-๗๔๒๙-๑๐๑๙-๒๐
เว็บไซต์   www.panelplus.co.th

    ประเภทติดต้ังตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก

หันซ้าย ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย 

๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยแผ่นเจาะรู แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหัน

ซ้าย-ขวา ควบคมุปริมาตรน�า้ด้วยตัวเตมิอากาศ แบบรุน่ท�าด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม วาล์วเซรามกิโยกข้ึน-ลง 

และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยแผ่นเจาะรู

    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่นท�าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ

• ก๊อกน�้า ตรา WS

o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างชาม
    ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว 
แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° ควบคุม
ปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส
วาล์วเซรามิกโยกขึ้นลงและหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน�้า
ด้วยตัวเติมอากาศ
    ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยวผสม

แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิกโยกขึ้นลงและหันซ้ายขวา
ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ
    ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบคู่ผสม

แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° หันขวา ๙๐°

ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ
    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส

วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส
วาล์วเซรามิกโยกขึ้นลงและหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ
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• ก๊อกน�้า ตรา WS

o ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

    ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส

วาล์วเซรามิกโยกขึ้นลงและหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ

    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิก
หันซ้าย ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิกโยกขึ้นลง
และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ
    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิก
โยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ 
    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส วาล์วเซรามิก
หันซ้าย ๙๐° - หันขวา ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ

• ก๊อกน�้า ตรา COTTO

    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส 

วาล์วเซรามิกโยกขึ้นลงและหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ

    ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่นท�าด้วยสแตนเลส

วาล์วเซรามิกหันซ้าย ๙๐°  หันขวา ๙๐° ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยตัวเติมอากาศ

ผลิตโดย  บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๙๘ ม.๓ ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๓๔๒๖-๕๐๔๘
โทรสาร   ๐-๓๔๒๖-๕๐๔๘-๙
เว็บไซต์   www.rely.co.th

ผลิตโดย  บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๖๐/๕๗ นวนคร โซน ๒ ซ.๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙-๐๕๖๑-๕
โทรสาร   ๐-๒๕๒๙-๑๖๐๘

เว็บไซต์   www.cotto.co.th

o วาล์วเปิด-ปิดน�้า (Stop Valve) ตรา COTTO

o วาล์วขับล้าง (Flush Valve) ตรา COTTO
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• อ่างล้างมือ ตรา COTTO

• โถส้วม ตรา COTTO

• โถปัสสาวะ ตรา COTTO

ผลิตโดย  บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๖๐/๕๗ นวนคร โซน ๒ ซ.๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙-๐๕๖๑-๕

โทรสาร   ๐-๒๕๒๙-๑๖๐๘

เว็บไซต์   www.cotto.co.th

o โถส้วมนั่งราบชนิดสองชิ้น ตรา COTTO 
o โถส้วมนั่งราบชนิดหนึ่งชิ้น ตรา COTTO 
o โถส้วมชนิดนั่งยอง ตรา COTTO
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• โถส้วม ตรา KOHLER

• โถส้วม ตรา KARAT

ผลิตโดย  บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๒ อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้น ๑๖ ซ.สุขุมวิท ๒๓ ถ.สุขุมวิท
            แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๒๒๐๔-๖๑๒๗, ๐-๒๒๐๔-๖๐๐๐
โทรสาร   ๐-๒๒๐๔-๖๒๙๗
เว็บไซต์   www.kohlerthai.com

o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าแยกต่างหาก

   แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบเดี่ยว

o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าแยกต่างหาก

  แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบคู่

o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าในตัว

   แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบเดี่ยว
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าในตัว
  แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบคู่

o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าแยกต่างหาก    
  แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบเดี่ยว
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าในตัว 
  แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบเดี่ยว
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกที่ใช้วาล์วขับล้าง
o โถส้วมนั่งยอง ชนิดมีฐาน ประเภทชักโครกมีถังพัก
   แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าระบบเดี่ยว
o โถส้วมนั่งยอง ชนิดมีฐาน ประเภทชักโครกที่มีวาล์วขับล้าง
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าแยกต่างหาก  

   แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบคู่
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าในตัว
   แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบคู่
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• โถส้วม ตรา American Standard®

• ฝักบัวอาบน�้า ตรา VRH

ผลิตโดย  บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง      ๑/๖ ม.๑ ถ.พหลโยธิน กม.๓๒ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๒๙๐๑-๔๔๕๕
โทรสาร   ๐-๒๙๐๑-๔๔๑๑
เว็บไซต์   www.americanstandard.co.th

ผลิตโดย  บริษัท วี.อาร์ ยูเนี่ยน จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๑๓๗/๑๖ ม.๙ ซ.เพชรเกษม ๙๑ ถ.เพชรเกษม ต.สวนหลวง
           อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๒๘๑๑-๑๑๘๐-๔ ต่อ ๔๔๘
โทรสาร   ๐-๒๘๑๓-๘๖๐๖
เว็บไซต์   www.vrh.co.th

o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าในตัว
แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบเดี่ยว
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าในตัว 
แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบคู่
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าแยกต่างหาก 
แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบเดี่ยว
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดแขวนติดผนัง ประเภทชักโครกที่ใช้วาล์วขับล้าง
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกที่ใช้วาล์วขับล้าง
o โถส้วมนั่งราบ ชนิดตั้งพื้น ประเภทชักโครกมีถังพักน�้าแยกต่างหาก 
แบบอุปกรณ์ถังพักน�้าแบบระบบคู่

o ฝักบัวอาบน�้า แบบสายอ่อน แบบรุ่น ๑ ระดับ   
   ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยกลไกในหัวฝักบัว ไม่มี 
   กลไกควบคุมการปิดน�้า
o ฝักบัวอาบน�้า แบบก้านแข็ง แบบรุ่น ๑ ระดับ

  ควบคุมปริมาตรน�้าด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีกลไก

 ควบคุมการปิดน�้า
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ผลิตโดย  บริษัท วี.อาร์ ยูเนี่ยน จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๑๓๗/๑๖ ม.๙ ซ.เพชรเกษม ๙๑ ถ.เพชรเกษม ต.สวนหลวง
           อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๒๘๑๑-๑๑๘๐-๔ ต่อ ๔๔๘
โทรสาร   ๐-๒๘๑๓-๘๖๐๖
เว็บไซต์   www.vrh.co.th

• ฝักบัวอาบน�้า ตรา WS

• ชุดหัวฉีดช�าระ ตรา VRH

•อุปกรณ์เซรามิกประกอบห้องน�้า (Accessories)

ผลิตโดย บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๖๐/๕๗ นวนคร โซน ๒ ซ.๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
           จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๙-๐๕๖๑-๕
โทรสาร   ๐-๒๕๒๙-๑๖๐๘
เว็บไซต์   www.cotto.co.th  

o ฝักบัวอาบน�้า แบบสายอ่อน แบบรุ่น ๑ ระดับ ควบคุมปริมาตร

น�้าด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน�้า

o ฝักบัวอาบน�้า แบบสายอ่อน แบบรุ่น ๓ ระดับ ควบคุมปริมาตร

น�้าด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน�้า

o ฝักบัวอาบน�้า แบบก้านแข็ง แบบรุ่น ๑ ระดับ ควบคุมปริมาตร

น�้าด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน�้า

o ชุดหัวฉีดช�าระ แบบเกลียวนอก ชั้นคุณภาพ PN10
    รุ่น FXVHO
    FXHOY

ผลิตโดย  บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๙๘ ม.๓ ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
            จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๓๔๒๖-๕๐๔๘
โทรสาร   ๐-๓๔๒๖-๕๐๔๘-๙
เว็บไซต์   www.rely.co.th
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๕. ผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีและพลาสติก

• ผงพลาสติก ตรา Siamvic

• ผงพลาสติกพีทีเอ (Purified Terephthalic Acid) 

• ผงพลาสติกพีทีเอ (Purified Terephthalic Acid)

ผลิตโดย  บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง      ๒ ถ.I-3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
           อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๙๒-๕๐๐๐
โทรสาร   ๐-๓๘๖๘-๓๐๔๘
เว็บไซต์   www.vinythai.co.th

ผลิตโดย  บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๘ ถ.ปกรณ์สังเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
           ซ. G-2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๖๘-๕๑๐๐
โทรสาร   ๐-๓๘๖๘-๕๐๙๙ 
เว็บไซต์   www.scg.co.th 

ผลิตโดย  บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด

ที่ตั้ง      ๔ ม.๒ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

           จ.ระยอง ๒๑๑๓๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๖๘-๙๐๘๑-๓,

โทรสาร   ๐-๓๘๖๘-๙๐๙๐ 
เว็บไซต์   http://www.indorama.net  

o ผงพลาสติก E-PVC ตรา Siamvic

o ผงพลาสติก S-PVC ตรา Siamvic
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• เม็ดพลาสติก ตรา TPC

• เม็ดพลาสติก ตรา POLIMAXX

• เม็ดพลาสติก ตรา POLIMAXX

ผลิตโดย  บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง      ๘ ถ. I-1, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต. มาบตาพุด
           อ. เมือง จ. ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๙๒-๕๒๐๐
โทรสาร   ๐-๓๘๖๘-๓๐๔๘
เว็บไซต์   www.thaiplastic.co.th

ผลิตโดย  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๒๙๙ ม.๕ ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๖๑-๑๓๓๓
โทรสาร   ๐-๓๘๖๑-๒๘๑๒-๓
เว็บไซต์   www.irpc.co.th 

ผลิตโดย  บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ากัด ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก EPS
ที่ตั้ง      ๒๙๙ ม.๕ เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

           ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๖๑-๑๓๓๓

โทรสาร   ๐-๓๘๖๑-๒๘๑๒-๓

เว็บไซต์   www.irpc.co.th 

o เม็ดพลาสติก S-PVC ตรา TPC

o เม็ดพลาสติก HDPE: K1 process ตรา POLIMAXX
o เม็ดพลาสติก HDPE: K2 process ตรา POLIMAXX
o เม็ดพลาสติก PP Homo ตรา POLIMAXX
o เม็ดพลาสติก PP Random ตรา POLIMAXX
o เม็ดพลาสติก PP Block ตรา POLIMAXX

o เม็ดพลาสติก EPS (Expandable Polystyrene)
    ชนิด STD TYPE (STANDARD TYPE)

    ชนิด SELF TYPE (SELF EXTINGUISHING)
o เม็ดพลาสติก PS (Polystyrene)
    ชนิด High Impact Polystyrene (HIPS)
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• เม็ดพลาสติก ตรา ทีพีซี เพสต์ เรซิน

• เม็ดพลาสติก ตรา El-Lene

• เม็ดพลาสติก ตรา EL-Pro

ผลิตโดย  บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จ�ากัด

ที่ตั้ง      ๑๖ ถ. I-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

           ต. มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

โทรศัพท์  ๐-๓๘๖๘-๕๒๐๙-๑๔

โทรสาร   ๐-๓๘๖๖-๓๖๖๙
เว็บไซต์   www.tpcpasteresin.co.th 

ผลิตโดย  บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด

ที่ตั้ง      ๑๐ ถ.I-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

โทรศัพท์  ๐-๓๘๖๘-๓๓๙๓
โทรสาร   ๐-๓๘๖๘-๓๑๕๙

เว็บไซต์   www.scg.co.th 

o เม็ดพลาสติก E-PVC ตรา ทีพีซี เพสต์ เรซิน

o เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นปานกลาง (MDPE)
o เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต�่าเชิงเส้น (LLDPE)

o เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน
  ชนิด Homopolymer
o เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน
  ชนิด Block copolymer

o เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน

 ชนิด Random copolymer
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• โซดาไฟเหลว วีนิไทย

ผลิตโดย  บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง      ๒ ถ.I-3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
           ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๙๒-๕๐๐๐
โทรสาร   ๐-๓๘๖๘-๓๐๔๘
เว็บไซต์   www.vinythai.co.th 

• พีวีซี สเตบิไลเซอร์ส ตรา STABINEX

• เมธิลเมตาคริเลต (MMA)

ผลิตโดย  บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๕ ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง
           จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๖๘-๓๔๕๐-๓
โทรสาร   ๐-๓๘๖๘-๓๔๔๙
เว็บไซต์   www.siamstabilizers.com 

ผลิตโดย  บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ากัด

ที่ตั้ง      ๑ ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

           กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๖-๕๗๖๒, ๐-๒๕๘๖-๕๘๗๖, ๐-๒๕๘๖-๕๘๑๒
โทรสาร   ๐-๒๕๘๖-๕๓๙๓

เว็บไซต์   www.thaimma.com 

o Stabilizers STABINEX NC18
o Stabilizers STABINEX OG
o Stabilizers STABINEX B
o Stabilizers STABINEX Ca/Zn
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• โพรไพลีน

ผลิตโดย  บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๘๘ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
           ถ.ทางหลวงระยอง - สาย ๓๑๙๑    
           ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์  ๐-๓๘๙๓-๗๐๐๐
โทรสาร   ๐-๓๘๙๑-๕๓๑๗
เว็บไซต์   http://www.scg.co.th 

๖. ผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรามิคและดินเผา

๗. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

• ผลิตภัณฑ์เซรามิค เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

• หลอดฟลูออเรสเซนต์ ตรา โตชิบา

ผลิตโดย  บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๒๒๔ ม.๒ ต.ปงยางตก อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง ๕๒๑๙๐
โทรศัพท์  ๐-๕๔๓๖-๗๕๖๓
โทรสาร   ๐-๕๔๓๖-๗๕๔๖
เว็บไซต์   www.imperialpottery.com 

o รุ่นตกแต่งพิเศษ ตรา ลีลาบาราลี
o รุ่นไม่มีลวดลาย ตรา ลีลาบาราลี

o หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดตรง – สั้น (T8) ขนาด ๑๘ W: Model 
FL 18W/T8 (ประเภทเดย์ไลต์ คูลไวต์และวอร์มไวต์)
o หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดตรง – ยาว (T8) ขนาด ๓๖ W: Model 
FL 36W/T8 (ประเภทเดย์ไลต์ คูลไวต์และวอร์มไวต์)
o ชนิดหลอดกลม (FCL) ขนาด ๓๒ W: Model FCL 32 W

ผลิตโดย  บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๑๔๔ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ม.๕ ถ.ติวานนท์
           ต.บางกะดี อ.เมือง จ. ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๐๑-๑๔๒๕
โทรสาร   ๐-๒๕๐๑-๑๔๓๑
เว็บไซต์   www.toshibalight.com 
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๗. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตโดย  บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๒๙/๑๑ ม.๓ ถ.พระราม ๒ ต.นาดี อ.เมือง 
           จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๔๔๑-๙๒๙๙
โทรสาร   ๐-๓๔๔๑-๙๒๙๘
เว็บไซต์   http://www.lekise.co.th 

• หลอดฟลูออเรสเซนต์ ตรา โตชิบา 

• หลอดฟลูออเรสเซนต์ ตรา Lekise

o ประเภทเดย์ไลต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ใช้   

  สตาร์ตเตอร์ก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด ๑๘ และ ๓๖  วัตต์ 

o ประเภทคูลไวต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ใช้ส

  ตาร์ตเตอร์ก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด ๑๘ และ ๓๖ วัตต์ 

o ประเภทวอร์มไวต์ แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13  

  ใช้สตาร์ตเตอร์ก�าลังไฟฟ้าที่ก�าหนด ๑๘ และ ๓๖ วัตต์

o หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 W (T8) ชนิดหลอดตรง 
o หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W (T8) ชนิดหลอดตรง 
o หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 32 W (T8) ชนิดหลอดโค้ง

ผลิตโดย  บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๑๔๔ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ม.๕ ถ.ติวานนท์
           ต.บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๐๑-๑๔๒๕
โทรสาร   ๐-๒๕๐๑-๑๔๓๑
เว็บไซต์   www.toshibalight.com 
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ผลิตโดย  บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๕๘ ม.๓ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐

โทรศัพท์  ๐-๓๔๓๘-๙๒๐๐-๒, ๐-๓๔๒๒-๗๙๔๗-๙

โทรสาร   ๐-๓๔๓๘-๙๒๐๓
เว็บไซต์   -

• เครื่องถ่ายเอกสาร ตรา Fuji Xerox

• เครื่องถ่ายเอกสาร ตรา SHARP

o ApeosPort-IV 7080 ,6080 ,5070 ,4070 ,3070, C2270, C3370, C3373, 
   C4430, C4470, C5570, C5580, C6680, C7780  
o DocuCentre-IV 7080 ,6080 ,5070 ,4070 ,3065 ,3060 ,2060, C2260, 
   C2263, C2265, C2275, C3373, C3375, C4475, c5575, C5580, 
   C6680, C7780
o DocuCentre 2056, S2010

o MX-M182D, MX-M232D, MX-M362N,
  MX-M452N, MX-M453U, MX-M503N,
   MX-N502N, MX2614-N, MX3114-N,  

   MX1810-U, MX2010-U, MX3111-U 
o AR5618-, AR5618-S, AR5620-, AR5623-D

ผลิตโดย  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๑๒๓ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น ๒๓-๒๖ ถ.วิภาวดีรังสิต     
           แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๖๖๐-๘๐๐๐
โทรสาร   ๐-๒๖๑๗-๖๗๓๖
เว็บไซต์   www.fujixerox.co.th  
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ผลิตโดย  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๓๔๑ ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ 
           เขตประเวศ กทม. ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๒๒-๙๘๔๐
โทรสาร   ๑๑๗๐ ๐-๒๓๒๒-๙๘๔๐ ต่อ ๑๑๗๐
เว็บไซต์   www.ricoh.co.th   

ผลิตโดย  บริษัท  อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง      ๓๓ ซ.รามค�าแหง ๒๒ ถ.รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์  ๐-๒๗๑๘-๘๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๐

โทรสาร   ๐-๒๗๑๘-๘๑๓๔ ต่อ ๓๒๖๑

เว็บไซต์   www.ifec.co.th    

• เครื่องถ่ายเอกสาร ตรา RICOH

• เครื่องถ่ายเอกสาร ตรา KONICA MINOLTA

o Aficio MP 9002 ,7502 ,6002 ,5001 ,4002 ,4001 ,3352 ,3351 ,2851 ,1009, 

  C300, C305SP, C305SPF, C400, C2030, C2050, C2051, C2530, C2551, 

  C3001, C3002, C3501, C3502, C4000, C4501, C4502, C5000, C5502, 

  C5502A, C5501A, C6501SP, C7501SP, 2000L201 ,2SPF, 301SPF, 2352SP, 

  2852SP, 3352SP, 4002SP, 5002SP

o MP 2001 ,2001L, 2001SP, 2501L, 2501SP

o bizhub 751 ,601 ,423 ,363 ,283 ,215, C35, C220, C224, C280, C284, C360, C364, 
   C452, C454, C652, C654
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ผลิตโดย  บริษัท  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๙๘ อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น ๒๑-๒๔
           ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๔๔-๙๙๙๙
โทรสาร   ๐-๒๒๘๗-๑๔๖๗
เว็บไซต์   www.canon.co.th

ผลิตโดย  บริษัท  เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๑๐/๑๕ ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม 
           เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๖๓๑-๖๖๕๕

โทรสาร   ๐-๒๖๓๑-๖๙๙๘

เว็บไซต์   www.fma.co.th

• เครื่องถ่ายเอกสาร ตรา Canon

• เครื่องถ่ายเอกสาร ตรา Toshiba e-STUDIO

o iR3225, iR3235, iR3245
o immageRUNNER ADVANCE 6075 ,6065 ,6055,
   C5030, C5035, C5045, C5051, C5235, C5240, 
   C5250, C5255
o immageRUNNER 1730i, 1740i, 1750i

o e-STUDIO 256SE, 306SE, 456SE
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ผลิตโดย  บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๕/๑๒ ม.๒๐ ถ.เทพารักษ์ กม.๑๒ ต.บางพลีใหญ่ 
           อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๑๒-๓๙๙๕
โทรสาร   ๐-๒๓๑๒-๓๔๐๑
เว็บไซต์   www.bitwise.co.th 

ผลิตโดย  บริษัท ชะอ�าพีรพัฒน์ เคมีคอล จ�ากัด
ที่ตั้ง     ๑๑๘ ม.๔ ซ.วัดสวนสันติ ถ.เพชรเกษม ต.ทับคาง    

           อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ๗๖๑๔๐

โทรศัพท์  ๐-๓๒๗๙-๗๔๖๒
โทรสาร   ๐-๓๒๗๙-๗๔๖๓

เว็บไซต์   http://www.konmenumya.com/ 

ผลิตโดย  บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง      ๓๓๕ ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐

โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๖-๐๓๓๓

โทรสาร   ๐-๒๙๑๐-๘๗๑๐
เว็บไซต์   www.kyoceradocumentsolutions.co.th 

• เครื่องปรับอากาศ ตรา ทาซากิ

• ผงซักฟอก ตรา กรีน แว็กส์ 

๘. ผลิตภัณฑ์กลุ่มท�าความสะอาด

• เครื่องถ่ายเอกสาร ตรา KYOCERA

o เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขีดความสามารถท�าความเย็นสุทธิ ๘,๘๐๐ วัตต์ แบบชุดคอน 
   เดินซิ่ง CHLJ30-R1 คู่กับแบบชุดแฟนคอยล์ FULJ30-R1

o ชนิดซักฟอกด้วยเครื่องซักผ้า

o TASKalfa 420 ,221 ,220i, 520i, 3500i, 4500i, 5500i

o FS6525-MFP

o FS6530-MFP
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ผลิตโดย  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๖๖๖ ถ.พระราม ๓ แขวงบางโพงพาง 

            เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทรศัพท์  ๐-๒๒๘๔-๐๐๐๗

โทรสาร   ๐-๒๒๙๔-๔๓๖๕
เว็บไซต์   www.lion.co.th  

ผลิตโดย  บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑/๕๐ ม.๒ ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ 
            อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์   ๐-๗๕๒๒-๕๐๙๑
โทรสาร    ๐-๗๕๒๑-๐๗๙๕
เว็บไซต์    www.boomgreen.net  

• ผงซักฟอก ตรา โปร

• ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ตรา บูมกรีน

• น�้ายาล้างจาน ตรา W

o ชนิดซักฟอกด้วยมือและเครื่องซักผ้า

o ชนิดซักผ้าด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า

o ผลิตภัณฑ์ เฟรช

ผลิตโดย  บริษัท ชะอ�าพีรพัฒน์ เคมีคอล จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๑๑๘ ม.๔ ซ.วัดสวนสันติ ถ.เพชรเกษม ต.ทับคาง    
           อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ๗๖๑๔๐

โทรศัพท์  ๐-๓๒๗๙-๗๔๖๒

โทรสาร   ๐-๓๒๗๙-๗๔๖๓
เว็บไซต์   http://www.konmenumya.com/ 

      52



ผลิตโดย  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๖๖๖ ถ.พระราม ๓ แขวงบางโพงพาง 
           เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์  ๐-๒๒๘๔-๐๐๐๗
โทรสาร   ๐-๒๒๙๔-๔๓๖๕
เว็บไซต์   www.lion.co.th  

• น�้ายาท�าความสะอาดพื้นผิว ตรา Pro Klear, Pro Klean

• น�้ายาท�าความสะอาดพื้นผิว ตรา Floor Kleen, Premix, Sani Kleen, Room Fresh

• น�้ายาล้างจาน ตรา LIPON, LIPON F

o ประเภทของเหลว สูตรสารลดแรงตึงผิว Pro Klear
o ประเภทของแข็ง สูตรด่าง Pro Klean

o ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดพื้นผิวประจ�าวัน Floor Kleen

o ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดอเนกประสงค์ Premix
o ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดห้องน�้าและสุขภัณฑ์ Sani Kleen

o ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ Room Fresh

o ประเภทเหลว ส�าหรับล้างด้วยมือ ชนิดธรรมดา

    ไลปอนเอฟสูตรอนามัย

    ไลปอนชามะนาว

ผลิตโดย  บริษัท ชะอ�าพีรพัฒน์ เคมีคอล จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๑๘ ม.๔ ซ.วัดสวนสันติ ถ.เพชรเกษม ต.ทับคาง    
           อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ๗๖๑๔๐
โทรศัพท์  ๐-๓๒๗๙-๗๔๖๒
โทรสาร   ๐-๓๒๗๙-๗๔๖๓
เว็บไซต์   http://www.konmenumya.com/ 

ผลิตโดย  บริษัท พรีม่า โพลีเทค จ�ากัด
ที่ตั้ง      ๕๖๓ ม.๔ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.๑๐ ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา 
           อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทรศัพท์  ๐-๒๗๐๙-๔๗๙๕-๗
โทรสาร   ๐-๒๗๐๙-๔๗๙๑
เว็บไซต์   www.primapolytech.com 
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ผลิตโดย  บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๑/๕๐ ม.๒ ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง  

            จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ 

โทรศัพท์   ๐-๗๕๒๒-๕๐๙๑
โทรสาร    ๐-๗๕๒๑-๐๗๙๕
เว็บไซต์    www.boomgreen.net   

๙. ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษอนามัย

• กระดาษช�าระ ตรา รักไทย (Rak Thai)
• กระดาษช�าระ ตรา พินน์ (Pinn)
• กระดาษช�าระ ตรา คามิ (Kami)
• กระดาษช�าระ ตรา ริเวอร์โปร (Riverpro)

• น�้ายาท�าความสะอาดพื้นผิว ตรา บูมกรีน, ค๊อตโต

o ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดอเนกประสงค์บูมกรีน

o ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดอเนกประสงค์ค๊อตโต

o กระดาษช�าระริเวอร์โปร เจอาที อีโคโนมี่ (Riverpro JRT Economy)
o กระดาษช�าระริเวอร์โปร เจอาที อีโคโนมี่ ๒ ชั้น (Riverpro JRT Economy 2 Ply)

o กระดาษช�าระริเวอร์โปรเฟสชั่นแนล (กรีน แอนด์ คลีน) ชนิด ๒ ชั้น

ผลิตโดย  บริษัท กระดาษธนธาร จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๔๘ ม.๓ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
            อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๔-๗๓๗๘-๘๐

โทรสาร   ๐-๒๓๘๔-๒๙๘๑
เว็บไซต์   www.riverpro.co.th 
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• กระดาษช�าระ ตรา BJC Hygienist

• กระดาษเช็ดมือ ตรา ริเวอร์โปร (Riverpro)

o กระดาษช�าระ BJC Hygienist Value Big Roll Tissue 2 Ply

o กระดาษช�าระ BJC Hygienist Value Big Roll Tissue 24 ม้วน

o กระดาษช�าระ BJC Hygienist Value Mega Roll Tissue 800 เมตร

o กระดาษช�าระ BJC Hygienist Value Interfold Tissue 1 Ply 500 แผ่น

o กระดาษช�าระ BJC Hygienist Special Interfold Tissue 2 Ply 250 แผ่น

o กระดาษช�าระ BJC Hygienist Value Big Roll Tissue 600 เมตร

o กระดาษช�าระ BJC Hygienist Special Roll Tissue

o กระดาษเช็ดมือริเวอร์โปร แฮนด์ ทาว วี – โฟลด์ (Riverpro  
  Hand Towel V - Fold)
o กระดาษเช็ดมือริเวอร์โปร แฮนด์ ทาว แซด – โฟลด์  
  (Riverpro Hand Towel Z - Fold)

ผลิตโดย  บริษัท กระดาษธนธาร จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๔๘ ม.๓ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 

            จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๔-๗๓๗๘-๘๐

โทรสาร   ๐-๒๓๘๔-๒๙๘๑
เว็บไซต์   www.riverpro.co.th 

ผลิตโดย  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๔๙๙ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท ๔๒ 
            แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๑๒-๖๑๑๕-๘
โทรสาร   ๐-๒๓๑๒-๖๑๗๓
เว็บไซต์   www.bjc.co.th 
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• กระดาษเช็ดมือ ตรา BJC Hygienist

• กระดาษเช็ดปาก ตรา BJC Hygienist

• กระดาษเช็ดปาก ตรา ริเวอร์โปร (Riverpro)

o กระดาษเช็ดมือ BJC Hygienist Value Interfold Hand Towel 1 Ply

o กระดาษเช็ดมือ BJC Hygienist Special Interfold Hand Towel 2 Ply

o กระดาษเช็ดมือ BJC Hygienist Value Roll Hand Towel 1 Ply

o กระดาษเช็ดมือ BJC Hygienist Special Multi Purpose Towel 2 Ply

o กระดาษเช็ดปาก BJC Hygienist Value Pop Up Napkin 1 Ply

o กระดาษเช็ดปากริเวอร์โปร ป็อป อัพ ชั้นคุณภาพ ๑ ชนิด ๑ ชั้น 

ผลิตโดย  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๔๙๙ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท ๔๒ 

            แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๑๒-๖๑๑๕-๘
โทรสาร   ๐-๒๓๑๒-๖๑๗๓
เว็บไซต์   www.bjc.co.th 

ผลิตโดย  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๔๙๙ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท ๔๒ 
            แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์  ๐-๒๓๑๒-๖๑๑๕-๘
โทรสาร   ๐-๒๓๑๒-๖๑๗๓

เว็บไซต์   www.bjc.co.th 

ผลิตโดย  บริษัท กระดาษธนธาร จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๔๘ ม.๓ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 
            จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๔-๗๓๗๘-๘๐
โทรสาร   ๐-๒๓๘๔-๒๙๘๑
เว็บไซต์   www.riverpro.co.th 
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• แฟ้มใส่เอกสาร ตรา ช้าง (Elephant Brand)

๑๐. ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องเขียน

o แฟ้มยึด ชนิดสันหนา กระดาษแข็งหุ้มปกนอกและปกในด้วยกระดาษ อุปกรณ์จับยึดชนิดก้านยก

o แฟ้มยึด ชนิดสันบาง กระดาษแข็งหุ้มปกนอกและปกในด้วยกระดาษ อุปกรณ์จับยึดชนิด ๒ ห่วง

o แฟ้มยึด ชนิดสันหนา กระดาษแข็งหุ้มปกนอกและปกในด้วย PP Film อุปกรณ์จับยึดชนิด ๒ ห่วง

100 F/A4

112 F/A4

115 F/A4

120 F/A4

120 รุ่น MT F/A4
121 A5
125 F/A4
125 รุ่น MT F/A4
910F

210PF Upgrade
221A4
221V/B
222
223

224
225
9230

    920 

ผลิตโดย  บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๒๑๐ ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์  ๐-๒๒๓๗-๐๕๐๐
โทรสาร   ๐-๒๒๖๖-๓๗๒๑

เว็บไซต์   www.dhas.com 
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• แฟ้มใส่เอกสาร ตรา Elfen

o แฟ้มยึด ชนิดสันหนา กระดาษแข็งหุ้มปกนอกและปกในด้วยกระดาษ อุปกรณ์จับยึดชนิดก้านยก

o แฟ้มยึด ชนิดสันหนา กระดาษแข็งหุ้มปกนอกและปกในด้วย PP Film อุปกรณ์จับยึดชนิดก้านยก

o แฟ้มยึด ชนิดสันหนา กระดาษแข็งหุ้มปกนอกและปกในด้วย PP Film อุปกรณ์จับยึดชนิดก้านยก

o แฟ้มยึด ชนิดสันหนา กระดาษแข็งหุ้มปกนอก PP Film และปกในกระดาษ อุปกรณ์จับยึดชนิด

105 F

120 F

202 F/A4

205 F/A4

885 F/A4

888 F/A4
995 F/A4
999 F/A4
E202

1202 F/A4
1202 TS/F/A4
1203 F/A4
1252 F/A4
1252 TS/F/A4
1253 F/A4

4202
5225
6225

7225

1204 F/A4

1204 F/A4
ผลิตโดย  บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๒๑๐ ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์  ๐-๒๒๓๗-๐๕๐๐
โทรสาร   ๐-๒๒๖๖-๓๗๒๑

เว็บไซต์   www.dhas.com 
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• สมุด ตรา ช้าง (Elephant Brand)

• กระดาษท�าลอนลูกฟูก ตรา TCP

o สมุดปกอ่อน จ�านวน ๔๐ แผ่น

oสมุดปกแข็ง จ�านวน ๑๐๐ แผ่น

ผลิตโดย  บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๒๑๐ ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๒๓๗-๐๕๐๐
โทรสาร   ๐-๒๒๖๖-๓๗๒๑
เว็บไซต์   www.dhas.com 

ผลิตโดย  บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) จ.กาญจนบุรี
ที่ตั้ง       ๒๒๒ ม.๑ ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

โทรศัพท์  ๐-๓๔๖๑-๑๙๕๘-๖๐

โทรสาร   ๐-๓๔๖๑-๑๙๕๖
เว็บไซต์   http://www.thaicane.com 

GNB-01

E-101

E-102

GWB-01

HCGL-107

o น�้าหนักมาตรฐาน ๑๑๕ กรัมต่อตารางเมตร
o น�้าหนักมาตรฐาน ๑๒๕ กรัมต่อตารางเมตร
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• กระดาษท�าลอนลูกฟูก

• กระดาษผิวกล่อง ตรา TCP

ผลิตโดย  บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) จ.กาญจนบุรี

ที่ตั้ง       ๒๒๒ ม.๑ ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๓๔๖๑-๑๙๕๘-๖๐

โทรสาร   ๐-๓๔๖๑-๑๙๕๖
เว็บไซต์   http://www.thaicane.com 

o CF115

o CF125

o เกรด K1 คุณภาพชั้น ๑ น�้าหนักมาตรฐาน ได้แก่
    ๑๒๕ กรัมต่อตารางเมตร
    ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร
    ๑๕๕ กรัมต่อตารางเมตร

o เกรด II คุณภาพชั้น ๒ น�้าหนักมาตรฐาน ได้แก่
    ๑๒๕ กรัมต่อตารางเมตร
    ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร
    ๑๕๕ กรัมต่อตารางเมตร

o เกรด KK คุณภาพชั้น ๒ น�้าหนักมาตรฐาน ได้แก่
     ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร

     ๒๕๐ กรัมต่อตารางเมตร

ผลิตโดย  บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๙๙ ม.๕ ถ.พระราม ๒ ต.ท่าทราย

           อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

โทรศัพท์  ๐-๓๔๔๒-๓๕๐๖-๙

โทรสาร   ๐-๓๔๔๒-๒๕๙๙

เว็บไซต์   www.asa.co.th  
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• กระดาษผิวกล่อง ตรา SIAMkraft

• กระดาษผิวกล่อง (แบบม้วน) ตรา SIAMkraft

ผลิตโดย  บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๙๙ ม.๖ ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๓๐

โทรศัพท์  ๐-๓๔๖๑-๕๐๐๐-๒๐

โทรสาร   ๐-๓๔๕๖-๑๑๙๙
เว็บไซต์   http://www.siamkraft.com 

o เกรด KA คุณภาพชั้น ๑ น�้าหนักมาตรฐาน ได้แก่

    ๑๒๕ กรัมต่อตารางเมตร

    ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร

    ๑๘๕ กรัมต่อตารางเมตร

    ๒๓๐ กรัมต่อตารางเมตร
o เกรด KT คุณภาพชั้น ๒ น�้าหนักมาตรฐาน ได้แก่
    ๑๒๕ กรัมต่อตารางเมตร
    ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร

o เกรด TA คุณภาพชั้น ๒ น�้าหนักมาตรฐาน ได้แก่
    ๑๒๕ กรัมต่อตารางเมตร
    ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร
    ๑๘๕ กรัมต่อตารางเมตร
    ๒๓๐ กรัมต่อตารางเมตร
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• กระดาษผิวกล่อง

• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา Double A Premium 30% Recycled Paper

o ชั้นคุณภาพ ๑ แบบม้วน ได้แก่

    KA125

    KA150

    KA185

    KA230

o ชั้นคุณภาพ ๒ แบบม้วน ได้แก่
    KO125
    KO150
    KO200
    KJ230

o กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

ผลิตโดย  บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๙๙ ม.๕ ถ.พระราม ๒ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๓๔๔๒-๓๕๐๖-๙
โทรสาร   ๐-๓๔๔๒-๒๕๙๙
เว็บไซต์   www.asa.co.th  

ผลิตโดย  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๑ ม.๒ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐       

โทรศัพท์  ๐-๓๗๒๐-๘๘๐๐  

โทรสาร   ๐-๓๗๒๐-๘๘๕๐
เว็บไซต์   www.doubleapaper.com  
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ผลิตโดย  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑ ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐      
โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๖-๔๖๕๔  
โทรสาร   ๐-๒๕๘๖-๒๙๙๙
เว็บไซต์   www.thaipaper.com  

• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา Idea Green

• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา Quality

• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา Shih-Tzu

• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา Eagle

• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา Siberian

• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา Alpine

• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา Persian

o กระดาษถ่ายเอกสาร น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

o Quality Yellow น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร
o Quality Red น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

o Shih-Tzu น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร
o Shih-Tzu น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

o Eagle น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร
o Eagle น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

o Siberian น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร
o Siberian น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

o Alpine น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร

o Persian น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร

ผลิตโดย  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จ�ากัด (มหาชน) สาขา 304 IP2

ที่ตั้ง       ๙๙/๑ ม.๓ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐       
โทรศัพท์  ๐-๓๗๒๐-๘๘๐๐  

โทรสาร   ๐-๓๗๒๐-๘๘๕๐

เว็บไซต์   www.doubleapaper.com  
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• กระดาษถ่ายเอกสาร ตรา บางปะอิน, ชัวร์, โกลด์ลีฟ, แก็ปกรีนเอ็นไวรอนเม้นท์เปเปอร์

• กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนไม่เคลือบผิว ตรา กระดาษกรีนการ์ด

• กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนไม่เคลือบผิว ตรา กระดาษไอเดียกรีน ออฟเซ็ต
   (๕๐% Ecofiber)

• กระดาษพิมพ์และกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตรา กระดาษกรีนเลเซอร์

ผลิตโดย  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๒๙ ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐       
โทรศัพท์  ๐-๒๒๒๕-๔๑๙๑-๙  
โทรสาร   ๐-๒๒๒๒-๘๑๗๖, ๐๒๒๒๒-๙๘๔๑
เว็บไซต์   -  

o กระดาษถ่ายเอกสาร น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร

o กระดาษถ่ายเอกสาร น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

o กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ๑ ชั้น ได้แก่ น�้าหนักมาตรฐาน ๖๐ กรัมต่อตารางเมตร

o กระดาษถ่ายเอกสาร น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร

o กระดาษถ่ายเอกสาร น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

o น�้าหนักมาตรฐาน ๒๕๐ กรัมต่อตารางเมตร

o น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร

o น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร
o น�้าหนักมาตรฐาน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร

ผลิตโดย  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑ ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐      
โทรศัพท์  ๐-๒๕๘๖-๔๖๕๔  
โทรสาร   ๐-๒๕๘๖-๒๙๙๙
เว็บไซต์   www.thaipaper.com  
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• กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนไม่เคลือบผิว ตรา กระดาษไอเดียกรีน ออฟเซ็ต
   (๕๐% Ecofiber)

• กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนไม่เคลือบผิว ตรา กระดาษกรีนออฟเซ็ต

• กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนไม่เคลือบผิว 

• กระดาษกล่องเคลือบ ตรา BPM

• กรีนแม็ท น�้าหนักมาตรฐาน ๑๑๐ และ ๑๒๕ กรัมต่อตาราง

o น�้าหนักมาตรฐาน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร

o น�้าหนักมาตรฐาน ๑๒๐ กรัมต่อตารางเมตร

o น�้าหนักมาตรฐาน ๕๐ กรัมต่อตารางเมตร
o น�้าหนักมาตรฐาน ๖๐ กรัมต่อตารางเมตร
o น�้าหนักมาตรฐาน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร
o น�้าหนักมาตรฐาน ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร

o น�้าหนักมาตรฐาน ๓๑๐, ๓๕๐, ๔๐๐, ๔๕๐ และ  ๕๐๐ กรัมต่อตาราง

ผลิตโดย  บริษัท กระดาษสหไทย จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๑๓๑ ม.๒ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�าโรงกลาง 
            อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐   
 โทรศัพท์  ๐-๒๗๕๔-๒๑๐๐  
โทรสาร    ๐-๒๓๘๔-๒๓๗๕
เว็บไซต์    http://tupi.co.th

ผลิตโดย  บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๕๖ ม.๑ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 
            เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐  
โทรศัพท์  ๐-๒๙๘๔-๘๙๐๑-๕  
โทรสาร   ๐-๒๕๘๑-๖๕๒๖
เว็บไซต์   http://tupi.co.th

ผลิตโดย  บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุชาติพัฒนา ต�าบลหินมูล อ�าเภอ   
            บางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๙๐  
โทรศัพท์  ๐๓๔-๓๙๙-๓๙๖-๗  
โทรสาร   ๐๓๔-๓๙๙-๓๙๘
เว็บไซต์   -

65



 

ผลิตโดย  บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๗๕๒๓-๒๔ ชั้น ๑๑ อาคาร ริชมอนด์ ซ.สุขุมวิท ๒๖
           แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐  
โทรศัพท์  ๐-๒๒๖๑-๘๒๘๕-๗
โทรสาร   ๐-๒๒๖๑-๑๔๑๘
เว็บไซต์   www.pentel.co.th

๑๑. ผลิตภัณฑ์กลุ่มยานพาหนะ 

• ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด ตรา Pentel

• รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า 

o หัวเหล็ก

    ZL31-W

    ZL1S6

    ZLC1S6

    ZL62-W

    ZL33-W

    ZLE52-W

o TOYOTA PRIUS 1.8L (HYybrid) A/T
o TOYOTA Hilux Vigo D-Cab 2.5L M/T (4x2)
o TOYOTA Hilux Vigo D-Cab 2.5L M/T (4x4, 2x4)
o TOYOTA Hilux Vigo D-Cab 3.0L M/T (4x2)
o TOYOTA Hilux Vigo D-Cab 3.0L M/T (4x4, 2x4)
o TOYOTA Hilux Vigo D-Cab 3.0L A/T (4x2)
o TOYOTA Hilux Vigo D-Cab 3.0L A/T (4x4)
o TOYOTA Hilux Vigo D-Cab 2.7L A/T (4x2)
o Fortuner 2.5L M/T (2x4)
o Fortuner 3.0L A/T (2x4, 4x4)
o Fortuner 2.7L A/T (2x4)

o หัวเข็ม

ZL72-W

ZL73-W

ZL102-W

ZL112-W

o หัวพลาสติก

ZLC1-W

ผลิตโดย  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๘๖/๑ ม.๑ ถ.ทางรถไฟเก่า ต.ส�าโรงใต้
            อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๖-๑๙๓๓  
โทรสาร   ๐-๒๓๘๖-๑๘๘๗
เว็บไซต์   www.toyota.co.th
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• หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์ส�าหรับยานพาหนะ ตรา SMM

• เครื่องดับเพลิง ตรา NIPPON

• เครื่องดับเพลิง ตรา IMPACT FAST TECH

๑๒. ผลิตภัณฑ์กลุ่มดับเพลิง

o S-PLUS V2 (Eco Canopy)

o สูตรน�้า (ABFFC)

o สูตรน�้า (ABFFC)

    EN-10 ขนาด ๑๐ ปอนด์ ระดับความสามารถ
ในการดับเพลิง 6A, 20B (มาตรฐาน ANSI-UL-711)
    EN-15 ขนาด ๑๕ ปอนด์ ระดับความสามารถ
ในการดับเพลิง 10A, 40B (มาตรฐาน ANSI-UL-711)

    ขนาด 10 ปอนด์ ระดับความสามารถในการดับเพลิง 6A, 20B 
(มาตรฐาน ANSI-UL-711)
    ขนาด ๑๕ ปอนด์ ระดับความสามารถในการดับเพลิง 10A, 
40B (มาตรฐาน ANSI-UL-711)

ผลิตโดย  บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๓๙ ม.๑๒ ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน   
            จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๓๐  
โทรศัพท์  ๐-๒๔๒๐-๐๐๒๗ 
โทรสาร   ๐-๒๔๒๐-๑๘๗๕
เว็บไซต์   www.sammitr.com

ผลิตโดย  บริษัท  นิปปอน เคมิคอล จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๘๓๑/๕-๗ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
            เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๒๕๕-๕๖๑๐-๙
โทรสาร   ๐-๒๒๕๔-๓๖๗๑
เว็บไซต์   www.nippon.co.th
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CO2

• เครื่องดับเพลิง ตรา SoftEx

o สูตรน�้า

• พรมทอจักรและพรมทอมือ

    ถังดับเพลิงซอฟเท็ค low pressure water mist ขนาด ๑๕ ปอนด์ 

ระดับความสามารถในการดับเพลิง 13A, 144B (EN 3 Part 7:2004)

    ถังดับเพลิงซอฟเท็ค low pressure water mist ขนาด ๑๕ ปอนด์ 

ระดับความสามารถในการดับเพลิง 21A, 183B (EN 3 Part 7:2004)

    ถังดับเพลิงซอฟเท็ค low pressure water mist ขนาด ๑๐ ปอนด์ 

ระดับความสามารถในการดับเพลิง 13A, 144B (EN 3 Part 7:2004)

o พรมปูพื้นและพรมติดผนัง ชนิดทอด้วยเครื่องจักร
ประเภท Machine tuft-wall-to-wall
    PP BCF - Machine tuft-walltowall
    Nylon BCF - Machine tuft-walltowall

    Nylon SDN - Machine tuft-walltowall

o พรมปูพื้นและพรมติดผนัง ชนิดทอด้วยเครื่องจักร

ประเภท Axminster-wall-to-wall
    Nylon spun - Axminster-wall-to-wall
    Nylon BCF - Axminster-wall-to-wall

    Nylon SDN  - Axminster-wall-to-wall

    Wool/Nylon - Axminster-wall-to-wall

ผลิตโดย  บริษัท ซีสเท็ม บิลดิ้ง อินดัสทรี จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๔๙/๕๑ ม.๓ ถ.พหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๙๗๓-๓๐๘๑-๗  
โทรสาร   ๐-๒๕๕๒-๒๓๖๔
เว็บไซต์   www.softexthailand.com

๑๓. ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ท�าจากผ้าและสิ่งทอ
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CO2

• พรม ตรา InterfaceFlor

o พรมปูพื้น ชนิดฐานพรม  Glasbac
o พรมปูพื้น ชนิดฐานพรม  Glasbac RE

o พรมปูพื้นและพรมติดผนัง ชนิดทอด้วยเครื่องจักร

ประเภท Axminster-PVC tile

    Nylon spun - Axminster-PVC tile

    Nylon BCF - Axminster-PVC tile

    Nylon SDN - Axminster-PVC tile

    Wool/Nylon - Axminster-PVC tile

o พรมทอจักร Ecosoft รุ่น Nylon SDN - Machine Tift-Ecosoft

ผลิตโดย  บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๘๐ ม.๑ ถ.ปทุมธานี-บางบัวทอง (๓๔๕) ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๙๗๖-๐๑๒๓ 
โทรสาร   ๐-๒๙๗๖-๐๑๓๓
เว็บไซต์   www.carpetsinter.com

ผลิตโดย  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๗๐๐/๑๑๗ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.๑ ต. บ้านเก่า 
            อ. พานทอง จ. ชลบุรี ๒๐๑๖๐ 

โทรศัพท์  ๐-๓๘๒๑-๔๓๐๓ 
โทรสาร   ๐-๓๘๒๑-๔๒๙๘

เว็บไซต์   www.interface.com 
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• ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

• ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าถัก ตรา วาโก้ (Wacoal)

o ผ้าผืนประเภทท�าจากเส้นใยประดิษฐ์ (เส้นใยพอลิเอสเตอร์)

ผ้าชนิดที่ ๔ เป็นผ้าที่ใช้ส�าหรับการตกแต่งหรือท�าผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

oผ้าผืนประเภทท�าจากเส้นใยผสม (เส้นใยฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์)

ผ้าชนิดที่ ๒ เป็นผ้าที่ใช้ท�าผลิตภัณฑ์ส�าหรับสวมใส่หรือที่ใช้งานที่มี

พื้นส่วนใหญ่สัมผัสผิวหนังร่างกาย

o ผ้าทอและผ้าถัก ประเภทท�าจากเส้นใยธรรมชาติ Cotton ผ้าชนิดที่ ๒ ใช้ส�าหรับสวมใส่ชั้น
ในและชั้นนอกที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสผิวหนังร่างกายโดยตรง
o ผ้าทอและผ้าถัก ประเภทท�าจากเส้นใยประดิษฐ์ Nylon ผ้าชนิดที่ ๒ ใช้ส�าหรับสวมใส่ชั้นใน
และชั้นนอกที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสผิวหนังร่างกายโดยตรง
o ผ้าทอและผ้าถัก ประเภทเส้นใยผสม ได้แก่ 
    Nylon/Elastane
    Cotton/Elastane
    Modal®/ Elastane
    Cotton/Nylon/Elastane

    Polyester/Nylon/Elastane
    Polyester/Nylon/Cotton/Elastane
    Modal®/Nylon/Polyester/Elastane/Cotton

    ผ้าชนิดที่ ๒ ใช้ส�าหรับสวมใส่ชั้นในและชั้นนอกที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสผิวหนังร่างกายโดยตรง

ผลิตโดย  บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๗/๑๙๐-๑๙๒ อาคารสินธรทาวเวอร์ ชั้น ๔๒ ถ.กรุงธนบุรี 
            แขวงต้นไทร เขตคลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐ 
โทรศัพท์  ๐-๓๒๓๔-๐๔๐๑-๓
โทรสาร   ๐-๓๒๓๘-๙๑๘๗
เว็บไซต์   www.pasaya.com

ผลิตโดย  บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๙๓๐/๑ ซ.ประดู่ ๑ ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
            เขตบางคอแหลม กทม. ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๒๘๙-๓๑๐๐-๙
โทรสาร   ๐-๒๒๙๑-๑๗๘๘
เว็บไซต์   http://www.wacoal.co.th
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CO2

ผลิตโดย  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต

ที่ตั้ง       ๒๙๘/๒ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

           กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  
โทรศัพท์  ๐-๒๒๓๔-๒๔๘๑, ๐-๒๒๓๗-๘๔๘๕-๖
โทรสาร   ๐-๒๒๓๗-๑๓๗๕, ๐-๒๒๓๗-๘๔๕๒
เว็บไซต์   http://www.wacoal.co.th

• ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอน ตรา Anita Silk

๑๔. ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ท�าจากยาง

• ถุงยางอนามัย ตรา วันทัช
o รุ่นแฮปปี้
o รุ่นมิกซ์ ๓
o รุ่นแม็กซ์ดอท
o รุ่นกล่นสตรอเบอรี่
o รุ่นโซลูชั่น
o รุ่นสวีททีน
o รุ่นออย พลัส
o รุ่นอัลติมา 

    ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอน Tensilk  ประเภทท�าจากเส้นใยผสม

(เส้นใยไหมผสมเส้นใยเรยอน) ผ้าชนิดที่ ๒ เป็นผ้าที่ใช้ท�าผลิตภัณฑ์

ส�าหรับสวมใส่หรือใช้งานที่มีพื้นที่ผิวส่วนใหญ่สัมผัสผิวหนังร่างกาย

ผลิตโดย  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๔๙-๔๙/๑ เขตส่งออก ๑ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง     
            ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐ 
โทรศัพท์  ๐-๓๘๔๙-๐๒๕๘-๙ 
โทรสาร   ๐-๓๘๓๑-๗๙๙๙
เว็บไซต์   www.tnrcondom.com
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๑๕. ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ท�าจากไม้

• ของเล่นเด็ก ตรา วอลล่า

• ของเล่นเด็ก ตรา แปลนทอยส์

• เส้นด้ายรีไซเคิล ตรา JONGSTIT

๑๖. ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ท�าจากพลาสติกแปรใช้ใหม่

o ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา แบบทั่วไป

o ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา แบบทั่วไป

o 100% Recycled Polyester Yarn

ผลิตโดย  บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๑๔๐ ม.๗ ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด กม.๑๘  

            อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ 

โทรศัพท์  ๐-๒๓๓๗-๑๓๐๘ 

โทรสาร   ๐-๒๓๓๗-๑๓๑๐
เว็บไซต์   www.voilatoy.com

ผลิตโดย  บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑๑๔/๑ ซ.สาทร ๑๐ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม 
            เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๒๓๗-๙๐๗๐ 
โทรสาร   ๐-๒๒๓๗-๕๗๙๐
เว็บไซต์   www.plantoys.com

ผลิตโดย  บริษัท จงสถิตย์ จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๔๗๐ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า
           เขตบางขุนเทียน กทม. ๑๐๑๕๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๘๙๒-๑๕๒๕-๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๙๒-๑๕๐๕
เว็บไซต์   www.jongstit.com
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• แผ่นสักหลาดรองใต้พรม ตรา Laysafe

• พลาสติกแปรใช้ใหม่ ตรา คลูเทค

๑๗. ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการ
• สถานีบริการน�้า มันเชื้อเพลิง ปตท.

o FDX 32 (น�้าหนัก ๑,๐๘๕ ก./ตร.ม. ความหนา ๗-๘ มม.)

o FDX 28 (น�้าหนัก ๙๕๐ ก./ตร.ม. ความหนา ๖ มม.)

o ฉนวนกันความร้อน ความหนา ๙๐ มม.

o สาขาส�านักงานใหญ่
o สาขาเพื่อสวัสดิการ ร.๑รอ.
o สาขาถนนสุขาภิบาล ๓
o สาขาสุทธิสาร
o สาขาสวัสดิการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ขาออก)
o สาขาบางปะอิน

ผลิตโดย  บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

ที่ตั้ง       ๗๐๐/๓๗๗ ซ.๕ (สรงสุวรรณ) ม.๖ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ 

โทรศัพท์  ๐-๓๘๔๕-๘๗๗๐-๓

โทรสาร   ๐-๓๘๔๖-๘๐๖๓

เว็บไซต์   -

ผลิตโดย  บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๓๐๐/๒-๓ ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์
            เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ 
โทรศัพท์  ๐-๗๓๓-๔๒๗๖-๘๑
โทรสาร   ๐-๒๓๗๙-๑๖๗๙
เว็บไซต์   -

ผลิตโดย  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๕๕๕ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์  ๐-๒๕๓๗-๓๗๐๕
โทรสาร   ๐-๒๕๓๗-๓๗๐๘
เว็บไซต์   www.pttplc.com
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ผลิตโดย  บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง       ๕๑ หมู่ ๒ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�าบลบางหญ้าแพรก
            อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๔-๒๘๗๖
โทรสาร   ๐-๒๓๘๔-๒๓๓๐
เว็บไซต์   -

๑๘. ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก
• ตรา ไทโย

• ตรา ลักกี้ และ คิงดอม

o ตู ้เก็บเอกสารแบบประตู รุ ่น LK101 (CB72) 

o ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก ชนิดเก็บเอกสาร

ขนาดกระดาษฟูลสแกป ไม่มีรางแขวน รุ่น FC634 

o ตู้เก็บสัมภาระชนิดบานใน แบบมากกว่า 2 บาน

รุ่น LK003, LK006, LK009,  LK012, LK018

o ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ประเภทบานพับ 
ชนิดสองประตู 
    รุ่น SH-756 
o ตู ้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก ชนิดเก็บเอกสาร
ขนาดกระดาษฟุลสแกป แบบ ๔ ลิ้นชัก ไม่มี รางแขวน 
    รุ่น D-744 
o ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน 
    รุ่น DO-31 
o ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ ชนิดบานใน
แบบมากกว่า ๒ บาน (๖ บาน) 
    รุ่น LK-6106  
o โต๊ะท�างานเหล็กกล้า 
    รุ่น TC-2642

ผลิตโดย  บริษัท ไทยไทโย จ�ากัด
ที่ตั้ง       ๑/๕ หมู่ ๖ ถนนพหลโยธิน-ล�าลูกกา ต�าบลบึงค�าพร้อย 
            อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๙๘๗-๘๘๐๑-๑๐
โทรสาร   ๐-๒๕๖๙-๑๖๙๐
เว็บไซต์   -
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