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สาร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สาร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
สาร สมาคมตอเรือและซอมเรือไทย
1. Hull Material (วัสดุโครงสราง)
1.1 Ship Plate and Stuctural Material (วัสดุแผน และรูปพรรณงานเรือ)
1.2 Woods and Accessories (วัสดุงานไม)
1.3 Welding and Metal Work (งานเชื่อม และงานโลหะ)
1.4 Fiberglass & Accessories (วัสดุงานไฟเบอรกลาส)
2. Propulsion System (อุปกรณระบบขับเคลื่อนเรือ และระบบบังคับเลี้ยว)
2.1 Main Engine & Accessories (เครื่องจักรใหญและสวนประกอบ)
2.2 Clutch & Gear (คลัทช/เกียร)
2.3 Propeller (ใบจักร)
2.4 Shaft Bearing & Seal (แบริ่ง และซีลเพลาใบจักร)
2.5 Propulsion Control and Alarm (ระบบควบคุม และระบบสัญญาณเตือน)
2.6 Rudder & Steering Gear Equipment (อุปกรณเครื่องหางเสือ)
2.7 Outboard Engine (เครื่องยนตติดทายเรือ)
3. Electrical System (อุกรณระบบไฟฟา)
3.1 Generator & Accessories (เครื่องกําเนิดไฟฟา และสวนประกอบ)
3.2 Main Switchboard (ตูสวิชบอรดเมน)
3.3 Emergency Switchboard (ตูสวิชบอรดฉุกเฉิน)
3.4 Cable & Accessories (สายไฟ และสวนประกอบ)
3.5 Electrical Equipment (อุปกรณไฟฟา)
3.6 Motor (มอเตอร)
4. Navigation Communication & Alarm Equipment (อุปกรณเดินเรือ สื่อสาร และแจงเตือน)
4.1 General Service Control and Alarm Equipment (อุปกรณระบบควบคุม และแจงเตือน)
4.2 Navigation Equipment (อุปกรณเดินเรือ)
4.3 Communication Equipment (อุปกรณสื่อสาร)
5. Auxillary System (อุปกรณระบบเครื่องจักรชวย)
5.1 Boiler (หมอนํ้า)
5.2 Sea Water System (อุปกรณระบบนํ้าทะเล)
5.3 Fresh Water System (อุปกรณระบบนํ้าจืด)
5.4 Fuel & Lubrication Oil System (อุปกรณนํ้ามันเชื้อเพลิง และนํ้ามันหลอลื่น)
5.5 Air Conditions System (อุปกรณระบบปรับอากาศ)
5.6 Compressed Air System (อุปกรณระบบลมใชงาน)
5.7 Anti-Fouling System (อุปกรณระบบปองกันเพรียง)
5.8 Ventilation System (อุปกรณระบบระบายอากาศในระวางสินคา
5.9 Refrigeration System (อุปกรณระบบทําความเย็น)
5.10 Lifting Equipment (อุปกรณยกของ)
5.11 Pump (ปม)
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6. Outﬁtting & Furnishing Materials (อุปกรณผูกยึดเรือ)
6.1 Valves (วาลว)
6.2 Filters (เครื่องกรอง)
6.3 Insulation (วัสดุทําฉนวน)
6.4 Bathroom Equipment (อุปกรณหองนํ้า)
6.5 Furnishing Materials (วัสดุอุปกรณตกแตง)
6.6 Painting (สี)
6.7 Mooring Equipment (อุปกรณผูกยึดเรือ)
6.8 Gas System Equipment (อุปกรณระบบแกส)
6.9 Gauge (มาตรวัด)
6.10 Pipe and Fitting (ทอ และอุปกรณสวนประกอบ)
6.11 Hose and Fitting (ทอออน และอุปกรณสวนประกอบ)
7. Safety Security & Pollution Equipment (อุปกรณความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย และมลภาวะเปนพิษ)
7.2 Life Saving Equipment (อุปกรณชวยชีวิต)
7.3 Medical Equipment (อุปกรณและเครื่องมือแพทย)
7.4 Security Equipment (อุปกรณรักษาความปลอดภัย)
7.5 Pollution Prevention System Equipment (อุปกรณปองกันมลภาวะ)
8. Accessories
9. Other Maritime Service (บริการอื่นๆ เกี่ยวกับมารีน)
9.1 Subcontractor Consultant and Engineering (ผูรับเหมาชวง บริษัทที่ปรึกษา และวิศวกรรม)
9.2 Standard Service Company & Standard Related Testing Service Company
(บริษัทที่รับรองมาตรฐานบริการ และธุรกิจบริการทดสอบที่เกี่ยวของ)
9.3 Ship Classiﬁcation Society (สมาคมจัดชั้นเรือ)
9.4 Thai Government Ofﬁice (หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ)
10.Ship Building & Repairing (อุปกรณตอเรือซอมเรือ)
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อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งการขนสง การทองเที่ยว และ
กิจการพาณิชยนาวี กอใหเกิดการสรางงานในธุรกิจที่เกี่ยวของอีกมากมาย การพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยใหมคี วามเขมแข็ง จําเปนตองเพิม่ ประสิทธิภาพทัง้ ในดาน
บุคลากร และการผลิต รวมทั้งสรางมาตรฐานใหอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยเปนที่
ยอมรับของนานาประเทศ อันจะชวยยกระดับศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการอูเรือ
และเปนการเตรียมความพรอมรองรับธุรกิจการขนสงทางนํา้ ของประเทศไทยและประเทศใน
กลุมอาเซียน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรือ่ งดังกลาว จึงไดมอบหมาย
ใหสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยความรวมมือจากสมาคมตอเรือ และ
ซอมเรือไทย ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continual Quality Improvement) เพื่อการแขงขันอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย โดยวัตถุประสงคของ
โครงการนี้มีสวนชวยผูประกอบการอูเรือที่เขารวมโครงการใน 3 ดานหลัก ไดแก การพัฒนา
บุคลากรเพื่อยกระดับชางฝมือที่ตองมีทักษะความชํานาญในการทํางาน การพัฒนาผูบริหาร
เพื่อสรางระบบการบริหารกิจการที่ดีทั้งคุณภาพของบุคลากร คุณภาพของกระบวนการผลิต
คุณภาพของผลิตภัณฑ และไดรับรูเขาใจถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเอง นอกจากนี้
ยังสงเสริมการรวมกลุม การสรางพันธมิตรธุรกิจระหวางผูประกอบการอูเรือและผูประกอบ
การที่เกี่ยวของ จากการดําเนินโครงการฯ ภายใตกิจกรรมตางๆ สะทอนใหเห็นถึงความรวม
มืออันดีตอกัน ซึ่งผูประกอบการสามารถนําผลการปฏิบัติงานที่ดีมาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเกิด
การเรียนรูและใชเปนแนวทางใหกับผูประกอบการอูเรืออื่นๆ นําไปประยุกตใชได
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิง่ วาผลจากการดําเนินโครงการฯ จะชวย
ยกระดั บ ศั ก ยภาพผู  ป ระกอบการอู  เรื อ ได ใ นระดั บ หนึ่ ง และจะยั ง คงให ก ารสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยอยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมตอ
เรือและซอมเรือไทยใหมีความเขมแข็ง จําเปนตองอาศัยความรวมมือ รวมใจจากผูที่มีสวน
เกีย่ วของกับอุตสาหกรรมนีใ้ หมคี วามตืน่ ตัวในการรวมกลุม สรางเครือขายผูป ระกอบการ และ
พรอมที่จะแลกเปลี่ยนความรูในมิติตางๆ ระหวางกัน จึงจะสามารถผลักดันใหการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยมีความกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป

(นางสุทธินีย พูผกา)
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สิงหาคม 2554

พันธกิจ/ภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. จัดทํา บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา และขีดความสามารถ
ในการแขงขันอยางยั่งยืน
2. จัดทําระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวชีว้ ดั สัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัย เชือ่ ถือไดและเชือ่ ม
โยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหบริการเผยแพร
3. สรางความเขมแข็งในการเปนองคกรแหงความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เสนอแนะนโยบาย แผน ยุทธศาสตรมาตรการดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ

1. ระดับมหภาค โดยแนะนโยบาย และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจัดทําแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมในภาพรวม เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่จําเปนตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ รวมทัง้ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ เชน
• แผนแมบทการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
• แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity)
• แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา
• การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค – กลุมจังหวัด
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
• พัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน
2. รายสาขาอุตสาหกรรม โดยเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
สาขา รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา เชน
• พลาสติก
• รถไฟฟาและขนสงมวลชน • ผลิตภัณฑยาง
• ปโตรเคมี
• และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง • เคมีชีวภาพ
• ยานยนต
• อูตอเรือ
• อัญมณี และเครื่องประดับ
• เหล็ก และเหล็กกลา
• อาหาร
• ยา
• เครื่องจักรกล
• รองเทาและเครื่องหนัง
• เซรามิก
• ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส • รองเทาและเครื่องหนัง
• สิ่งพิมพ
• ไม และเครื่องเรือน
3. ระหวางประเทศ โดยเสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการ และกําหนดทาที่ความรวมมือดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เชน
• เสนอแนะทาที่ในการเจรจาดานสินคาอุตสาหกรรมภายใตขอตกลงการเปดเสรีสินคากับประเทศ
คูภาคีที่สําคัญ ไดแก อาเซียน ญี่ปุน
จีน อินเดีย ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป
• แนวทางในการเจรจา กฎแหลงกําเนิดสินคา และการปรับปรุงโครงสรางการผลิตของไทย
• ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน
• กรอบแนวทางความรวมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมกับองคกรระหวางประเทศ รวมทัง้ กับประเทศ
ตางๆ
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สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสัญญาณเตือนภัยภาค
อุตสาหกรรม
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เราเปนผูบริหารสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสงสัญญาณเตือนภัยดานอุตสาหกรรมสาขา
ตางๆ อยางรวดเร็ว ทันสถานการณปจจุบัน (Early Warning) ดวยเครื่องมือสําคัญของ สศอ. คือ
1. Industrial intelligence Unit
เปนเหมือนหนวยชวยคิดใหตดั สินใจอยางชาญฉลาดซึง่ จะเฝาจับตาดูความเคลือ่ นไหวของตัวชีว้ ดั หลัก
ที่จะบงบอกความเปนไปของเศรษฐกิจวามีโอกาสหรือมีอันตรายกําลังจะมาถึงและสงสัญญาณเตือนภัย
ใหประชาชนทราบ เพื่อเตรียมความพรอมรับมือไดอยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพ
2. รายงานภาวะอุตสาหกรรม 16 สาขา ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายป ดังนี้
• เหล็ก และเหล็กกลา
• ปูนซีเมนต
• ยานยนต
• สิ่งทอ และเครื่องนุงหม
• เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
• ไมและเครื่องเรือน
• เคมีภัณฑ
• ยา
• พลาสติก
• ยางและผลิตภัณฑยาง
• ปโตรเคมี
• รองเทา และผลิตภัณฑยาง
• เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ • อัญมณี และเครื่องประดับ
• เซรามิก
• อาหาร
3. ดัชนีอุตสาหกรรม ประกอบดวย
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (industrial Production index)
• ดัชนีการสงสินคา (Shipment index)
• ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods inventory index)
• ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labour input index)
• ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour Productivity index)
รวมทัง้ อัตราการใชกาํ ลังการผลิตอุตสาหกรรมออกเผยแพรเปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป เพือ่
ใหภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผูสนใจทั่วไป สามารถนําไปใชประโยชนในการติดตามความเคลื่อนไหวของ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะหแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนอุตสาหกรรม
รวมทั้งการประเมินความกาวหนาทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยไดอยางถูกตอง
4. รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายป
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิต และผลประกอบการของอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห การขยาย
ตัวผลิตภาพ ภาพรวมการผลิต การลงทุนการจางงาน และการพัฒนาทางผลิตภาพ

สาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาว�สาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) หรือ “สถาบันพัฒนา SMEs”
หรือ “ISMED” เปนสถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๒ เปนหนวยงานกลไกของรัฐในรูปองคการสาธารณกุศล ทําหนาที่
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และกลุม วิสาหกิจทีอ่ ยูใ นภาคการผลิต ภาค
การคาและภาคการบริการ ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน สามารถดําเนินธุรกิจไดเจริญ
กาวหนาและยั่งยืน
ในป ๒๕๕๔ สถาบันฯ ไดทาํ งานรวมกับสมาคมตอเรือและซอมเรือไทย ในโครงการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนือ่ ง (Continual Quality Improvement) เพือ่ การแขงขันอยางยัง่ ยืนของ
อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย เปนปที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในโครงการ คือสงเสริมการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องใน
หวงโซอปุ ทาน สถาบันฯและทีมทีป่ รึกษาจึงไดรวบรวมขอมูลผูผ ลิตและผูจ ดั จําหนายอุปกรณ
ตางๆ ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานของอูเรือ เพื่อจัดทํา Marine Equipment Directory Directoryนี้ เปนแหลงขอมูลแลกเปลีย่ นเรียนรูช ว ยใหผปู ระกอบการเขาถึงกลุม พันธมิตร
ธุรกิจ และอุปกรณที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเปนเครื่องมือเสริมสรางการรวมกลุม
พันธมิตรธุรกิจในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
สถาบันฯ ขอขอบคุณทุกภาคสวน ทั้งผูผลิตและผูจัดจําหนาย ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํา
Marine Equipment Directory ซึ่งถือเปนแหลงขอมูลและองคความรูและเปนประโยชน
อยางยิ่ง หวังเปนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการทุกทาน ในอุตสาหกรรมตอเรือ และซอมเรือ
ไทย

(ศ.ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน)
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
สิงหาคม ๒๕๕๔
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สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือที่หลายคนเรียกวา “สถาบัน
พัฒนา SMEs” หรือ ISMED “อีสเมด” เปนสถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัด
ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2542 เปนหนวยงานกลไกของรัฐในรูปองคการ
สาธารณกุศล ทําหนาที่พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และกลุมวิสาหกิจ
ที่อยู ในภาคการผลิต ภาคการคาและภาคการบริการ ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สามารถดําเนินธุรกิจไดเจริญกาวหนาและยั่งยืน

10

ศ.ดร.ธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น ผูอ าํ นวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลาวกับทีม
งานโลกอุตสาหกรรมวา ในชวงระยะเวลาสิบปนับจากจัดตั้ง สถาบันไดจัดการอบรมสัมมนาใหผูประกอบ
การและบุคลากรไปแลวกวา 153,787 ราย ใหการปรึกษาแนะนําแกธุรกิจที่ประสบปญหาหรือตองการ
พัฒนากิจการของตนกวา 13,873 ราย
“ภารกิจของสถาบัน คือ สนับสนุนรัฐในการพัฒนาผูประกอบการ โดยใหบริการพัฒนาพื้นฐานธุรกิจ
ดวยการอบรม พัฒนาสมรรถนะธุรกิจดวยการวินิจฉัยสถานประกอบการ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันดวยการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและบริการ
ชวง 5-6 ปที่ผานมา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดปรับการดําเนินงานเพื่อหาราย
ไดเลี้ยงตนเอง โดยไดนําเสนอโครงการตางๆ ที่สนองภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอรับการ
พิจารณาเปนโครงการฯไป รวมถึงการนําเสนอโครงการไปยังสวนงานในหนวยงานอืน่ ๆ ดวย” ดังตัวอยาง
เชน ในป 2554 ที่ผานมา สถาบันไดรับมอบหมายจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ใหดาํ เนินโครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ งเพือ่ การแขงขันอยางยัง่ ยืนของอุตสาหกรรม
ตอเรือและซอมเรือไทย (ระยะที่ 2) ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากโครงการในป 2553

โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ งเพือ่ การแขงขันอยางยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ
ไทย เปนโครงการฯ เพื่อยกระดับความสามารถทางดานการบริหารจัดการดานตางๆ เพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตระดับวิสาหกิจ และยังเปนการเสริมสรางการรวมกลุม พันธมิตรธุรกิจในอุตสาหกรรม
ตอเรือและซอมเรือไทย
โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ งเพือ่ การแขงขันอยางยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ
ไทย เปนการพัฒนาในระดับตนนํ้า และกลางนํ้า เพื่อพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรม ตอเรือและ
ซอมเรือไทย โดยผานสมาคมตอเรือและซอมเรือไทย ใหไดรับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน
นอกจากนี้สถาบันยังดําเนินงานภายใตโครงการตางๆ ตามกรอบงบประมาณป 2554 เชน โครงการ
บริการวิชาการภาครัฐ
• โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม NEC
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสําหรับ SMEs กลุมอุตสาหกรรมหลอม และหลอทอง
เหลือง
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของอุตสาหกรรมคอมโพสิท
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมแปรรูป ไมยางพาราขนาดยอม
• ฯลฯ
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งานบริการวิชาการวิสาหกิจ
• อบรม Public Training
• อบรม In-house Training
• การปรึกษาแนะนํา
• การวิเคราะหวินิจฉัยดวยระบบBCD
• การเผยแพรองคความรู
• การเพิ่มมูลคาผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ
• ฯลฯ
“สถาบั น มี ที่ ตั้ ง อยู  ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ค วามพร อ มที่ จ ะร ว มพั ฒ นาผู  ป ระกอบการในทุ ก ภาค
อุตสาหกรรมผลิต การคา และบริการ ตามที่หนวยงานภาครัฐสมาคมหรือองคกรงตางๆ จะมอบหมายให
ดําเนินงาน”
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูประกอบการ หรือผูประกอบการและผูสนใจทั่วไปที่
ตองการเขาถึงขอมูลขาวสารดานการพัฒนาผูประกอบการ หรือผลงานในการดําเนินโครงการตางๆ แวะ
เยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันพัฒนา SMEs ไดที่ www.ismed.or.th

สาร
สมาคมตอเร�อและซอมเร�อไทย
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อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ มิไดเปนเพียงอุตสาหกรรมภาคการผลิตสาขาหนึง่ เทานัน้
แตมีความสําคัญสูงสุดในแงของการเปนสวนหนึ่งของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ใน
การสรางความมั่นคงทางสมุทธานุภาพของประเทศในระยะยาว และเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางรายไดภาคบริการระบบการขนสงทางนํา้ ทีท่ าํ ใหเกิดการเชือ่ มโยงทัง้ ระบบโลจิสติกส
กิจการพาณิชยนาวีของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจการคาระหวางประเทศซึง่ มากกวา
รอยละ 90 ตองพึ่งพาการขนสงทางนํ้า อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการสรางผู
ประกอบการ SMEs ในสาขาการผลิตวัสดุ อุปกรณ ชิน้ สวนสนับสนุน และการจางงานจํานวน
มากทั้งในกลุมอุตสาหกรรมตอเรือ/ซอมเรือ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมากมาย เชนเหล็ก
และเหล็กกลา เครือ่ งจักรกล สีเคมีภณ
ั ฑ ไฟฟา อิเล็กโทรนิกส ชิน้ สวนอุปกรณและวัสดุตกแตง
ในการประกอบการตอเรือ เปนตน
ในปจจุบันมีการใชชิ้นสวน วัสดุ อุปกรณ ในการตอสรางเรือเปนจํานวนนับพันรายการ
ตองพึ่งพาวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณหลักจากตางประเทศ ในขณะที่ผูประกอบ
การ SMEs ไทยมีขีดความสามารถในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอยูแลว ดังนั้นหากสามารถ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมตอเรือกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตางๆ ได
โดยมีเปาหมายรวมกันในการตอเรือใหเกิดการประหยัดขนาดการผลิต (Economy of Scale)
ควบคูก บั การประหยัดขอบเขตการทํางาน (Economy of Scope) มีการใชชนิ้ สวนในประเทศ
(Local Content) มากขึ้น จะเปนการสรางความเติบโตใหกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจฐานรากที่มีการใชชิ้นสวนในประเทศและการสรางงานเฉพาะทางเชนเดียวกับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตควบคูกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย หรือ
ประเทศเกาหลีที่มีรากฐานมาจากอุตสาหกรรมตอเรือแลวพัฒนาอยางกาวกระโดดไปสู
อุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ
ปจจุบนั ภาครัฐไดใหความสําคัญกับนโยบายการขนสงทางนํา้ ใหเปนรูปแบบการขนสงหลัก
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ทําใหเกิดการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวีทงั้ ระบบ
ดังนัน้ การสรางเครือขายความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมตอเรือและอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง
ดังกลาวขางตน จะกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกหลายเทาตัวจากการใชวัตถุดิบ
แรงงาน ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นประเทศ จึงเปนการพัฒนาภาคเศรษฐกิจทีแ่ ทจริง (Real Sector)
รวมทั้งสรางโอกาสในการสงออกชิ้นสวนตางๆ เหลานี้ ไปสูอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ
ในระดับสากลไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทย และสอดคลองกับนโยบายดานการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี
และระบบโลจิสติกสของประเทศ

(นายวิรัตน ชนะสิทธิ์)
นายกสมาคมตอเรือและซอมเรือไทย
สิงหาคม 2554

คานิยม
Synergy
High Quality
Intergrity
Partnership & Professionalism

รวมกันสรางมูลคา
คุณภาพสูง
โปรงใส
คูคา และมืออาชีพ

Yield
Advancement
Relationship
Development

มีผลผลิตสูง
กาวหนาดานเทคโนโลยี
มีความสัมพันธที่ดี
พัฒนาอยางตอเนื่อง

เปาหมายเชิงกลยุทธ
Marketing Orientation
Organization Development
Infrastructure Readiness

การมุงเนนการเปนองคกรที่สามารถสรางตลาดเฉพาะของตัวเองได และปรับตัวไดตามสภาพของ
ตลาด และความตองการลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะขององคกร และบริษัทที่เกี่ยวของทั้งตนนํ้า และปลายนํ้า เพื่อยก
ระดับอุตสาหกรรมของประเทศอันไดแก บุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการผลิต อุปกรณเครื่องมือ
การมีความพรอมในสิ่งสนับสนุน และโครงสรางพื้นฐานเพื่อการแขงขันระดับโลก อันไดแก นโยบาย
รัฐบาล สาธารณูปโภค กฎหมายมาตรการทางการคาการพาณิชย สิ่งแวดลอม ระบบสถาบันการเงิน
ระบบภาษี ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีพื้นฐาน

พันธกิจสมาคมตอเร�อและซอมเร�อไทย
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจทั้งดานคุณภาพ และ
บริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีการสรางเครือขาย และรวมมือกับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ บริหารจัดการ เชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับสภาพตลาด รวมทั้งพรอมสําหรับการแขงขันทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานสากล
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พันธกิจ
ว�สัยทัศน
กลยุทธ

กลยุทธ

กลยุทธ

Marketing
Orientation

Organization
Development

Infrastructure
Readiness

คานิยม

ว�สัยทัศนสมาคมตอเร�อและซอมเร�อไทย
อุตสาหกรรมตอเรือ และซอมเรือไทยเปนศูนยกลางการตอเรือขนาด 20,000 DWT และมีความชํานาญในการตอเรือเฉพาะกิจ รวมทั้ง
ซอมเรือขนาด 20,000 DWT ที่มีคุณภาพมาตรฐานโลก มีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง และเปนแหลงรวบรวมความรูดานเทคโนโลยี และ
บุคลากร โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนเปนยุทธศาสตรหลัก
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1

Hull Material
วัสดุโครงสราง

1

Hull Material (วัสดุโครงสราง)
1.1 Ship Plate and Stuctural Material (วัสดุแผน และรูปพรรณงานเร�อ)

ก

บร�ษัท กวงฮั้วพานิช จํากัด
บริษัท กวงฮั้วพานิช จํากัด เปนตัวแทนจําหนาย ของ บริษัท เหล็กสยามยามา
โตะ จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กรูปพรรณรายใหญภายในประเทศไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ
ตางๆ ไดแก เหล็กเอชบีม, เหล็กไวแฟรงก, เหล็กไอบีม, เหล็กรางนํ้า, เหล็กฉาก, เหล็ก
ชีทไพล, เหล็กแผนดํา, เหล็กแผนลาย, เหล็กแบน, เหล็กสี่เหลี่ยมตัน, เหล็กเสนกอสราง
ฯลฯ
บริษัท กวงฮั้วพานิช จํากัด มีพนักงานที่เชี่ยวชาญ พรอมอุปกรณ และทีมขนสง
ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถรองรับการใหบริการการขาย, การจัดสง ใหกับลูกคา
และหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสมํ่าเสมอตลอดมา
92/1 หมู 12 ซ.วัดบางพลีใหญใน ถ.บางนา-ตราด
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540
โทรศัพท 0-2752-0651-4
โทรสาร 0-2752-0655, 0-2816-1134
E-mail : contact@khcsteel.com
www.khcsteel.com

ก

บร�ษัท โกลดเมทอลเซ็นเตอร จํากัด
บริษทั โกลดเมทอลเซ็นเตอร จํากัด จําหนาย เหล็กเสนกอสราง เหล็กแผน เหล็ก
ฉาก เหล็กรางนํ้า และเหล็กรูปพรรณ ทุกชนิด
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88/8 หมู 3 ถ.เทพารักษ (กม.9) ต.บางพลีใหญ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-730-4908-16
โทรสาร 02-730-4917-8
E-mail : goldmetalcenter@hotmail.com
www.goldmetalcenter.com

ค

บร�ษัท คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท คาเหล็กไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑเหล็กจากตางประเทศ
เพื่อจําหนาย เหล็กครบวงจร ครอบคลุมถึงการผลิตและแปรรูป ใหคําปรึกษาและจัดหา
ผลิตภัณฑเหล็กที่ตอบความตองการของลูกคา
ดวยความรู ความชํานาญของพนักงาน TMT ผสานกับการใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
และเหมาะสม เราสามารถใหบริการไดครบวงจร รองรับทุกความตองการไดหลากหลาย
ในที่เดียว
• เปนศูนยกลางในการจัดจําหนาย (Steel Distribution Center)
• แปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก (Steel Processing)
• การผลิตเหล็กโครงสรางขึ้นรูปเย็น (Cold Forming Process)
• การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ

179 อาคารบางกอกซิตี้ ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2685-4000 (30 คูสายอัตโนมัติ)
โทรสาร 0-2670-9090-2
Email : info@thaimetaltrade.com
www.thaimetaltrade.com

ค

บร�ษัท เค.จี.เอส. สตีล จํากัด (กวาง งวน เส็ง)
บริษัท เค.จี.เอส. สตีล จํากัด (กวาง งวน เส็ง) ทําชิ้นสวนเครื่องจักร, เครื่อง
มืออะไหลเกรด S45C, S506, SS41, SCM415, SCM440, SKD 11

483 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0-2292-1452-6
โทรสาร 0-2689-9049
Email : info@kgs-steel.com
www.kgs-steel.com

ช

บร�ษัท เชื้อไพบูลยสตีล จํากัด
บริษัท เชื้อไพบูลยสตีล จํากัด ผูนําเขาและตัวแทนจําหนายเหล็กตางๆ เชี่ยวชาญ
ดานเหล็กมากวา 28 ป มีเหล็กหลากหลายชนิด เชน เหล็กเสน, เหล็กแผน, เหล็กขอ
ออย, เหล็กฉาก, เหล็กทอกลม, เหล็กทอแบน, เหล็กรางนํ้า, เหล็กตัวซี, เหล็กแผนมวน,
เหล็กแผนลาย, เหล็กไอบีม, เหล็กไวแฟรงค, เหล็กเอชบีม, เพลาขาว ฯลฯ
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1166 บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 0-2399-0487-95, 0-2746-9194-5
โทรสาร 0-2399-0998, 0-2746-9198
E-mail : Chuaphaibul@hotmail.com

ซ

บร�ษัท ซี ว� เมททัล 2005 จํากัด
บริษัท ซี วี เมททัล 2005 จํากัด จําหนาย เหล็กสแตนเลสรูปพรรณทุกชนิด
วาลวนํ้า, ทอประปา และอุปกรณเกลียว, อุปกรณสตีมเกลียวเหล็ก สแตนเลส 3000
ปอนด อุปกรณเชือ่ ม ชุบกัลวาไนนซ, อุปกรณสแตนเลส, อุปกรณเหล็กดําเชือ่ มมีตะเข็บ,
อุปกรณเหล็กดําเชือ่ มไมมตี ะเข็บ, อุปกรณประปา, หนาแปลนสแตนเลส, หนาแปลนเหล็ก
10K 150PSI PN16 แผนดํา, แผนลาย, แผนสแตนเลส 304, 316L แผนปูทางเดิน
สังกะสีแผนเรียบ ทอ PVC และอุปกรณ

629/446 ซอยสาธุประดิษฐ 49 ถ.สาธุประดิษฐ
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท 02-682-3281-3
โทรสาร 02-6823285
E-mail : c.v.metal_2005@hotmail.com

ท

บร�ษัท ทรัพยสมบูรณสตีล (อึ้งเชียงหมง) จํากัด
บริษัท ทรัพยสมบรูณสตีล (อึ้งเชียงหมง) จํากัด จําหนายเหล็กทุกชนิด ไดแก
เหล็กรูปพรรณ เหล็กกอสรางตางๆ รับตัดเหล็ก เหล็กตัวซี เสนกลม ขอออย แปบกลม
ทอเหลี่ยม ทอสตรีม ทอประปา เหล็กเกรดพิเศษ S45C SCM4 ST52 ฯลฯ เพลา เหล็ก
แผนเรียบ สังกะสี รางนํ้า สแตเลส IB ฉาก รางนํ้า แบน ตะแกรงฉีก หลังคาเมทัลชีท
ไวรเมท ตาขาย อุปกรณประปา และอุปกรณทุกชนิด

944 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท 02-444-1225, 02-421-1308
โทรสาร 02-421-1914

ท

บร�ษัท ทว�โชค พาณิช จํากัด
บริษทั ทวีโชค พาณิช จํากัด จัดจําหนาย เหล็กแผนดํา ชนิดเพลท (STEEL PLATE
; SS400, CQ, ETC.) ชนิดมวนตัด(HOT ROLLED COIL) เหล็กพับตามแบบ, ชิ้นสวน
งานเรือ, เพลาขาว, เหล็กฉาก และเหล็กเสน รับสั่งนําเขา เหล็กเกรดตอเรือ (LLOYD’S
SHIP PLATE; GRADE A, 360 AR, 410 AR)
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ที่อยู 55/5,55/55 หมู 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร
ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2738-7770
โทรสาร 0-2753-5252, 0-2738-7675
E-mail : pornthape@hotmail.com
www.twc.co.th

ท

บร�ษัท ไทยเมทอล อิมปอรต จํากัด
บริษทั ไทยเมทอล อิมปอรต จํากัด ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเหล็กครบวงจรทุก
ประเภท โดยมีการนําเขาผลิตภัณฑเหล็ก ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ อีกทั้ง
ยังมีการจัดหา และจัดเก็บสินคาในคลังและการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใหบริษทั
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที

2/96 หมู 3 ถนนเทพารักษ (กม.9) เขตบางพลีใหญ
แขวงบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-7553478-85
โทรสาร 02-7555400, 02-7553477
E-mail : admin@tmi.co.th

ธ

บร�ษัท ธุรกิจเหล็กดี จํากัด
บริษัท ธุรกิจเหล็กดี จํากัด ผูจัดจําหนายสินคาประเภทเหล็กอุตสาหกรรมและ
วาลวอุตสาหกรรมทุกชนิดซึ่งลวนแตเปนสินคาที่ไดรับมาตรฐาน โดยบริษัทฯ เนนการ
จัดจําหนายและการขายสินคาทั่วประเทศ

583 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 026815240-2, 022947845, 022947990
โทรสาร 022842079, 022947823
E-mail : wsb2000@cscoms.com
www.wellsteelbusiness.com

น

บร�ษัท นวสยามสตีล จํากัด
บริษทั นวสยาม สตีล จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการจัดหาและจําหนายสินคาเหล็ก
ทุกประเภท ไดแก เหล็กเสน ขอออย หรือเหล็กรูปพรรณเชน เหล็กไอบีม วายแฟรงค
เหล็กฉาก เหล็กรางนํ้า เหล็กแบน เหล็กตัวซีและแปป มอก ตางๆ สี่เหลี่ยมตัน ฯลฯ เพื่อ
บริการแกผปู ระกอบการทัง้ รานคาปลีกและสง ผูร บั เหมา และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความจําเปนทีจ่ ะตองมีคลังสินคาขนาดใหญ เพือ่ เก็บเหล็กกวา 2,000
ชนิด ไวบริการแกลูกคาไดทันที
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77 หมู 5 ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2738-9999
โทรสาร 0-2738-8308-10
Email : 7389999 @gmail.com
www.navasiam.co.th

บ

บร�ษัท บิวท เมทอล จํากัด
บริษทั บิวท เมทอล จํากัด ผูจ ดั จําหนายผลิตภัณฑ ประเภทเหล็กทุกชนิด ทัง้ เหล็ก
รูปพรรณ H-Beam I-Beam Wide Flange เหล็กตัวซี เหล็กรางนํ้า เหล็กแผน ทอเหล็ก
เหล็กเสน จากโรงงานชั้นนําที่ไดมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ รวมถึงวัสดุกอสราง
อื่นๆ เชน สแตนเลส ไวรเมท ลวดผูกเหล็ก ขอตอ ของอ ทอสตีม ปูนถุง คอนกรีต ฯลฯ
สําหรับใชประโยชนในงานกอสรางทุกประเภท

145/5 ซอย ศรีสักรินทร ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท 0-2671-9730-2
โทรสาร 0-2671-9733
E-mail : buildmetal@hotmail.com
www.buildmetal.co.th

พ

บร�ษัท พรว�มล สตีล จํากัด
บริษัท พรวิมล สตีล จํากัด จําหนาย เหล็กตัวซี, เหล็กทุกชนิด, ทอ, แปบ, แปบ
เหลีย่ ม, บีม, แผนดํา, เหล็กแผนดํา, เหล็กแบน, เหล็กเพลา, เหล็กเสนกอสราง, ตาขาย,
ตะแกรง, อุปกรณชางเหล็กทุกชนิด

65 หมู 4 พหลโยธิน ตําบลหวยขมิ้น
อําเภอหนองแค สระบุรี 18230
โทรศัพท 036-337-599
โทรสาร 036-337-600

พ

บร�ษัท พ�.เจ.เมททัลเฮาส (2000) จํากัด
บริษัท พี.เจ.เมททัลเฮาส (2000) จํากัด ผูจําหนายเหล็กแผน สแตนเลสแผนและ
รูปพรรณ ทั้งปลีกและสง ผูใหบริการดานงานโลหะแผนตามแบบของลูกคา
“ดวยทีมงานที่มากดวยประสบการณและศักยภาพที่เต็มเปยม เราพรอมบริการ
ลูกคาทุกทานดวยความเต็มใจ”
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12/1-2 หมู 10 ถนนเทพารักษ กม.15 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2752-3300 (ออโต), 0-2312-1102
โทรสาร 0-2752-4164
E-mail : sales@pjm2000.com
www.pjm2000.com

ร

บร�ษัท รุงเร�องสตีลซัพพลาย (2000) จํากัด
บริษัท รุงเรืองสตีลซัพพลาย (2000) จํากัด นําเขาและจําหนายแปปสเตย เหล็ก
แผน เหล็กรูปพรรณ เหล็กรางรถไฟ สี่เหลี่ยมตัน เหล็กเกรดพิเศษและ สแตนเลสทุก
ชนิด
เหล็กรูปพรรณ เชน
• แผนหนา SS400 แผนลาย แผนขาว
• แปปสี่เหลี่ยม แปปกลม แปปแบน แปปดํา แปปสเตย
• เอชบีม ไอบีม ไวดแฟรงค เหล็กตัวซี
• เหล็กฉาก รางนํ้า รางพับ เหล็กแบน
เหล็กเกรดพิเศษ เชน
• SCM440, S45C, S50C, A238 GrC
• เหล็กแรงดึงสูง ST52-3
• Boiler A516 Gr70
• เหล็กทนสึกทนเสียดสี

95/32 ถ.พระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท 02-2947511-2, 081-3565205,
081-3473770
โทรสาร 02-6813335, 02-2946443
E-mail : rss2000@gmail.com

ล

บร�ษัท ลี แอนด สตีล จํากัด
บริษัท ลี แอนด สตีล จํากัด เปน ผูนําเขา และจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
ประเภท Lifting แบบครบวงจร ไมวา จะเปนสินคาประเภทลวดสลิงหรือโซอลั ลอยดพรอม
ประกอบชุด รอกมือ และรอกไฟฟา พรอมอุปกรณ Lifting ที่มีคุณภาพสูง จากผูผลิต
ชั้นนํา อาทิ เชน Brand Gunnebo จากประเทศสวีเดน ซึ่งทางบริษัทลีแอนดสตีล เปน
exclusive agent รายเดียวในประเทศไทย เพือ่ ใหบริการแกลกู คาทุกประเภทอุตสาหกรรม
อีกทัง้ ยัง มีศกั ยภาพในดานการบริการอัดปลอกลวดสลิงดวยเครือ่ งอัดปลอกลวดสลิง
สามารถผลิต Wire Rope Sling ไดถึง ขนาด 4” และบริการ test ลวดสลิง รองรับ
ความยาวของลวดสลิงไดสูงสุด ถึง 30 เมตร ดวยเครื่อง Testing Bench นอกจาก
นี้ทางบริษัทของเรายังจําหนาย สินคาประเภททอเหล็ก ทอสแตนเลส และอุปกรณทอ
อาทิเชน สามทาง, ของอ, ขอลดกลม, ขอลดเบี้ยว, หนาแปลน เปนตน และยังมีสินคา
สแตนเลสรูปแบบตางๆ ประเภท แผน คอยล เพลากลม เพลาสี่เหลี่ยม เพลาหกเหลี่ยม
แบน ฉาก (ทั้งเกรด 304, 304L, 316, 316L และแผนเกรด310) โดยยึดมั่นใน
เจตนารมณแหงการบริการอยางซื่อตรงตอลูกคา และการบริการที่ครบถวนเพื่อที่จะ
ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด

ล

92-94 ซอยปทุมคงคา ถนนตรีมิตร แขวงสัมพันธวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท (66) 2639-0140-6, (66) 2639-0386-7
โทรสาร (66) 2639-6364-5
E-mail : leeandsteel@hotmail.com
www.leeandsteel.co.th

บร�ษัท เลิศสยามสตีล จํากัด
บริษัท เลิศสยามสตีล จํากัดเปนผูนําเขาสแตนเลส SUS 304, 316L และเหล็ก
จากตางประเทศ ซึง่ เปนผูผ ลิตทีม่ ชี อื่ เสียงในเรือ่ งของคุณภาพ และมาตรฐานทีไ่ ดสราง
ความเชื่อถือใหแกผูนําไปใช ตลอดเวลาที่ผานมาบริษัทไดทําการจัดจําหนายใหแก ราน
คาในประเทศ บริษัทรับเหมากอสราง โรงงานอุตสาหกรรม โรงกระดาษ โรงงานผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม โรงนํ้าแข็ง หองเย็น โรงปลาปน โรงนํ้าตาล โรงงานผลิตหมอนํ้า
เครื่องครัว เรือประมง คานเรือ ตางๆ
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589 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพ 10120
โทรศัพท 0-2294-5999
โทรสาร 0-2294-6530
www.lertsiamsteel.com

ล

บร�ษัท โลหะการว�ศวกรรม จํากัด
บริษัท โลหะการวิศวกรรม จํากัด ผูเชี่ยวชาญดานงานหลอทองแดงทองบรอนซ
แข็งเหนียว อลูมิเนียมบรอนซ แมงกานีสบรอนซ ดวยระบบหลอเหวี่ยง เทคโนโลยีทัน
สมัย

32/2 หมู 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุมลม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทรศัพท 0-2420-1397-8, 0-2420-9012,
0-2813-0681-4
โทรสาร 0-2420-2261
E-mail : metal_engr@hotmail.com
www.metal-engr.com

ว

บร�ษัท แวนเทจ เรด สตีล จํากัด
บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จํากัด ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก online แหงแรก
และแหงเดียวในประเทศไทย

338 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 1016
โทรศัพท 02 814 9511-2
โทรสาร 02 814 9513
E-mail : info@vrsteel.com
www.vrsteel.com

ว

หางหุนสวนจํากัด ว� เอส สตีล เอ็นจิเนียร�่ง (1999)
หางหุนสวนจํากัด วี เอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง (1999) ศูนยรวมเหล็กทุกชนิด
จําหนายเหล็กแผน ฉาก ฉากเจาะรู รางนํ้า แบน ไอบีม เอชบีม ไวดแฟรงค ทอเหล็ก
เหนียว ทอดํา ทอเฟอรนิเจอร ทอชุปสังกะสี (ทอปะปา) ทอ API แปปเหลี่ยม แปปแบน
แปปสเตย (สตีม) ตัวซี เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย เพลาขาว เพลาดํา เพลากลม เพลา
สี่เหลี่ยม เพลาหกเหลี่ยม และเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กตัดไซส เหล็กเกรดพิเศษ
สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียมทุกชนิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.vssteel1999.com
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421/ 1 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02612 4618, 02612 4669
โทรสาร 02612 4669
E-mail : info@vssteel1999.com
www.vssteel1999.com

ส

บร�ษัท สินไทย สเปเชียล สตีล จํากัด
บริษัท สินไทยสเปเชียล สตีล จํากัด ถูกกอตั้งขั้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของ
ตลาดอุตสาหกรรมเหล็กพิเศษโดยเฉพาะ ดวยคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐาน

103/2 ม.17 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-705-0930-1
โทรสาร 02-705-0932, 02-315-1354
E-mail : sales@sinthai.co.th, platemgr@sinthai.co.th
www.sinthai.co.th

ส

บร�ษัท สหว�ร�ยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหวิรยิ าเพลทมิล จํากัด (มหาชน) เปนบริษทั หนึง่ ในกลุม ธุรกิจเหล็ก ของ
เครือสหวิริยา เปนผูนําอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนที่มีประสบการณยาวนานกวา 50
ป ดําเนินการผลิตเหล็กแผนรีดรอนปอนสูธ รุ กิจอุตสาหกรรมกอสรางตางๆ ดวยกําลัง
การผลิตปละ 652,000 ตัน ขนาดของเหล็กแผนที่โรงงานสามารถผลิตได คือ ความ
หนาระหวาง 6-100 มม. ความกวาง 914-2,134 มม. และความยาว 2,438-18,288
มม.

28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 4 ถนนสุรศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-630-0257-62
โทรสาร 02-630-0267
E-mail : info@spm-plate.com
www.spm-plate.com

อ

บร�ษัท แอล พ� เอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิด
แผนเกรดพิเศษ ขนาดหนากวางทีส่ ดุ เพียงรายเดียวในกลุม เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
มีความกวาง ตัง้ แต 3-10 ฟุต และความหนาตัง้ แต 6–120 มม. บริษทั ได นําเขาวัตถุดบิ
เหล็ก แทงแบน (Slab) จากแหลงที่มีเหล็กคุณภาพในตางประเทศ มีการออกแบบ ติด
ตั้ง และวางระบบการผลิตที่ทันสมัย จากบริษัท ทิปปนส อินคอรปอเรตเต็ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยใชเทคโนโลยี Steckel Type Reversing Rolling Mill ซึ่งมีจุดเดน คือ
สามารถผลิต ผลิตภัณฑที่มีความหนา และ ความกวางไดหลากหลายอยางตอเนื่อง
เหมาะสําหรับนําไปใชในงาน โครงสรางอาคาร โครงสรางสะพาน ถังนํา้ มัน แทนขุดเจาะ
ทอสงนํ้าขนาดใหญ อุตสาหกรรม-ตอเรือ เปนตน

1.2 Woods and Accessories (วัสดุงานไม)

ค
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333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-618-8020, 02-618-8029-36
โทรสาร 02-618-8010
E-mail : info@lpnpm.co.th
www.lpnpm.co.th

Composites Consulting Group (CCG)
Composites Consulting Group ประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาดานคอมโพสิตที่มี
ประสบการณมายาวนานจากอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมเรือ
ซึ่งทีมวิศวกรของเรามีประสบการณมากมายจากหลายประเทศ
บริการของเราประกอบดวย การออกแบบ (design) คํานวนทางวิศวกรรม
(engineergin) ฝกอบรม (training) ควบคุมการผลิต (processing) และทดสอบวัสดุ
(testing) เพื่อสนับสนุนลูกคาของเราในการพัฒนาดานเทคโนโลยีโครงสรางและวัสดุ
รวมไปถึงวิวัฒนาการใหมๆ
อาคารบางนาทาวเวอร เอ ชัน 17 หอง 1703, 2/3
หมู 14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2751-9244, 085-111-2314
โทรสาร 0-2751-9243
E-mail : info@ccg-composites.com
www.ccg-composites.com

ด

บร�ษัท ดี เค เอ็นเอ็น กรุป จํากัด
บริษทั ดี เค เอ็นเอ็น กรุป จํากัดผลิตและจําหนายอุปกรณเรือ และอุปกรณตกแตง
เรือทําจากไมสัก, ไมอื่นๆ สแตนเลส 304 และ 316 และเบาะยัดนุน จําหนายในประเทศ
และหลายประเทศในยุโรป

50/32 หมูที่ 5 ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท +66(0) 35 322 770
โทรสาร +66(0) 35 322 871
E-mail : dkninter@ksc.th.com

พ

บร�ษัท พร�ซิชั่น ชิพไรท เซอรว�สเซส จํากัด
บริษทั พรีซชิ นั่ ชิพไรท เซอรวสิ เซส จํากัด ประกอบกิจการตอและซอมเรือทุกชนิด
ทั้งประเภทไฟเบอร, ไมและอลูมิเนียม ตลอดถึงการตกแตงทั้งภายนอกและภายใน งาน
ไมทกุ ชนิด งานวานิช งานทําสีตวั เรือและสีทอ งเรือ งานเหล็กและอลูมเิ นียม รวมถึงระบบ
ปมนํ้าและเครื่องจักรกลเรือทั่วไป
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1.3 Welding and Metal Work (งานเชื่อม และงานโลหะ)

ซ

23/159 หมูที่ 2 ถ.เทพกระษัตรีย ต.เกาะแกว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท +66 (0) 76-239113
โทรสาร +66 (0) 76-239132
E-mail : info@precision-shipwright.com,
pss@loxinfo.co.th
www.precision-shipwright.com

บร�ษัท ซี.ซี.ซัพพลาย จํากัด
บริษทั ซี.ซี.ซัพพลาย จํากัด จําหนายลวดเชือ่ มและอุปกรณเชือ่ ม-ตัด แกส มาเปน
เวลากวา 20 ป ดวยฐานลูกคาที่ใหความไววางใจกับเรามากกวา 1,000 ราย ซึ่งเปน
สิ่งยืนยันถึงคุณภาพของสินคาและบริการการจัดสงที่รวดเร็วของเรา โดยสินคาหลัก
ที่มีจําหนายมีดังตอไปนี้
ลวดเชื่อมยาวาตา, ลวดเชื่อมโกเบ ลวดเชื่อมสแตนเลส และลวดเชื่อมเกรดพิเศษ
ตางๆ ทางบริษัทยังมีจําหนายสินคาที่เกี่ยวของประเภทอื่นๆ เชน ชุดตัดแกส แผนเจียร
แผนตัดเหล็ก สายลมอุตสาหกรรม สายเชื่อมไฟฟา และเครื่องเชื่อมทุกชนิด
เลขที่ 8 ซอย 12 (ขางโรงเรียนสมุทรปราการ)
ถ.สุขุมวิท ตําบลปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02 7513860-3
โทรสาร 02 3892651
E-mail : cc-supply.com
www.cc-supply.com

ด

บร�ษัท ดี.เอ็นเตอร ไพรส จํากัด
บริษัท ดี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2514 ในฐานะผูผลิตเครื่อง
เชื่ อ มไฟฟ า และเครื่ อ งตั ด พลาสม า ที่ ไ ด คุ ณ ภาพระดั บ อุ ต สาหกรรม ภายใต
เครื่องหมายการคา “พลัง” และ “ไดชิ”
บริษัทฯ ไดรับรางวัล “สินคาคุณภาพไทยทํา” จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดรบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเครือ่ งเชือ่ มโลหะอารก
ไฟฟา ดานความปลอดภัย มอก.1224-2537 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ในป พ.ศ. 2550 เราเปนบริษทั ผลิตเครือ่ งเชือ่ มแหงแรกในประเทศไทยทีไ่ ดรบั การ
รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก บริษัท เอส.จี.เอส. (ประเทศไทย)
จํากัด ภายใตการรับรองจากคณะกรรมการแหงชาติวา ดวยการรับรองระบบงาน (NAC)
และ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) จากประเทศอังกฤษ

ท

121/1-5 หมู 12 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท 0-2420-0078
โทรสาร 0-2420-9965
E-mail : contacts@plang-daichi.com
www.plang-daichi.com

บร�ษัท เทอรมอล แมคคานิคส จํากัด
บริษทั เทอรมอล แมคคานิคส จํากัด คือ ผูเ ชีย่ วชาญดานการจําหนายและบริการ
หลังการขายเครื่องตัดซีเอ็นซีดวยขบวนการตัดแกสและพลาสมา เครื่องตัดเลเซอร
เครือ่ งเชือ่ มไฟฟาทุกขบวนการเชือ่ ม อุปกรณการเชือ่ มระบบอัตโนมัติ เครือ่ งเชือ่ มออร
บิทอล พรอมเครื่องตัดและ เครื่องบากมุมทอเพื่อเตรียมรอยตอ เครื่องเชื่อมสปอตและ
อุปกรณเสริม ตลอดจนเครื่องจักรในงานแปรรูปโลหะแผน ไดแก เครื่องพับ และเครื่อง
ตัดกรรไกรระบบซีเอ็นซี เครื่องเจาะตัดบาก เอนกประสงค (ไอรอน เวิรคเกอร) เครื่อง
เจาะสวานระบบซีเอ็นซี และเครื่องมวนโลหะแผนระบบไฮโดรลิค เปนตน
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80/107-108 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-757-4911-4
โทรสาร 02-757-4915
E-mail : sales@thermal-mech.com
www.thermal-mech.com

ท

บร�ษัท ไทยอินดัสเตร�ยล แกส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จํากัด (มหาชน) หรือ ทีไอจี ปจจุบันเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมบริษัทลินเด ประเทศเยอรมัน ซึ่งเปนผูนําในระดับสากลดานการผลิตแกสและ
วิศวกรรม ถือไดวาเปนผูนําทางดานอุตสาหกรรมแกสในประเทศไทยอยางแทจริง ทั้ง
แกสอุตสาหกรรม แกสทางการแพทย แกสพิเศษชนิดตางๆ รวมถึงอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เครื่องเชื่อม-ตัดโลหะ อุปกรณสําหรับงานเชื่อม อุปกรณที่ใช
งานกับแกส รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝกอบรมในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยและการใชงานแกส
2/3 หมู 14 อาคารบางนาทาวเวอร ชั้น 15
ถ.บางนา-ตราด (กม.6.5) ต.บางแกว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2338-6100, 1384 (Call Center)
โทรสาร 0-2312-0126
E-mail : salescenter@tig.boc.com
www.tig.co.th

ล

บร�ษัท โลจิสติคส แอนด เอ็นจิเนียร�่ เซอรว�ส จํากัด
• จําหนาย Rotary Vane Air Compressor และอะไหล Gardner Denver
• จําหนาย Filter ที่ใชในโรงงานทุกชนิด
• เปนตัวแทนจําหนาย ปะเก็นแผนที่ทนความเย็นและความรอนโดยปราศจาก
Asbestos ยี่หอ “Victor Reinz”
• เปนตัวแทนจําหนาย Spiral Wound Gasket, Double Jacked Gasket
ยื่หอ“AL IMAN”
• จําหนายลวดเชื่อม, ผงเชื่อม, Cobalt Based ยี่หอ “Deloro Stellite”
• บริการ Overhaul และซอมบํารุง Air Compressor และ Air Dryer ทุกยี่หอ
88 อาคารเอ.พี. นครินทร หองที่ 11/3 ซอยลาซาล 58
ถนนศรีนครินทร บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 02 745 8526-8
โทรสาร 02 745 8529
E-mail : lescoltd@samart.com

ว

บร�ษัท เวลดิ�ง อลอยส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เวลดิง้ อลอยส (ประเทศไทย) จํากัด มีเครือขายอยูก วา 30 ประเทศ ทําการ
ผลิตลวดเชือ่ มแกนฟลักซ ผลิตอุปกรณระบบเชือ่ มอัตโนมัติ และใหบริการงานเชือ่ มพอก
ผิวแข็ง
บริษทั ฯ ไดใชจดุ แข็งของเครือขายในการแลกเปลีย่ นประสบการณ ขอมูลขาวสาร
การซอมบํารุงและเชื่อมผิวแข็ง เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องจักร โดยใชทรัพยากรที่
อยูใ นโรงงานของตัวเอง และการออกไปใหบริการนอกสถานที่ ภายใตชอื่ การคา Integra
(อินทีกรา)
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18 หมู 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล
สระบุรี ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค สระบุรี 18140
โทรศัพท 036-373-701, 036-373-705
โทรสาร 036-373-702, 036-373-704
E-mail : admin.thailand@welding-alloys.com
www.welding-alloys.com

ส

บร�ษัท สยามคอลน อีเล็ค เวลแอนดเซอรว�ส จํากัด
บริษัท สยามคอลน อีเล็ค เวลแอนดเซอรวิส จํากัด จําหนาย ลวดเชื่อมทุกชนิด
เชน เหล็กหลอ NI 55, NI 98 อลูมิเนียม 1100, 4043 4047, 5356 เหล็กสแตนเลส
308L/316L มีทั้ง TIG, MIG, SUBMErGED, SPOT และจําหนายเครื่องเชื่อมทุกชนิด
ทุกยี่หอ เชน LINCOLN, MILLER, ESAB, PANASONIC, OTC, SUMO และจําหนาย
เครื่องตัดแก็ส และตัดตามแบบ KOIKE, TANAKA, HARRIS, VICTOR รับซอมเครื่อง
ทุกยี่หอ และรับปรึกษางานเชื่อม

105/143 หมู 2 ถ.เทศบาล 2 ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท 02-923-0645-7
โทรสาร 02-923-0644
E-mail : chait_p@hotmail.com
www.siam-electrec.com

อ

บร�ษัท อินเตอร เชนจ เทรด จํากัด
บริษัท อินเตอร เชนจ เทรด จํากัดมีเครือขายอยูกวา 30 ประเทศ ทําการผลิต
ลวดเชื่อมแกนฟลักซ ผลิตอุปกรณระบบเชื่อมอัตโนมัติ และใหบริการงานเชื่อมพอกผิว
แข็ง
เปนตัวแทนจําหนายลวดเชือ่ มพิเศษ ยีห่ อ ELGA จากตางประเทศสวีเดน แตเพียง
ผูเดียวในประเทศไทย
จําหนายลวดเชื่อมเงินและฟลักซ ยี่หอ SALDFLUX จากประเทศอิตาลี

48/56 ถนนรามคําแหง 60/3 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 02-735-2553-4, 081-731-7363
โทรสาร 02-735-2439
E-mail : ictinter9@hotmail.com
www.elgaweiding.com

อ

บร�ษัท เอ.ไอ.เอ็ม สยาม จํากัด
ผูนําเขาและตัวแทนจําหนาย
• เครื่องขัดโลหะ ระบบถังกลิ้ง Barrel Finishing Machine
• เครื่องขัดโลหะระบบสั่นสะเทือน Vibratory Finishing Machine
• เครื่องพนทราย แบบตูพน ระบบ Manual & Auto
• เครื่องพนทรายกลางแจง ถังพนทราย (Blast pot) ทั้งผลิตในประเทศ
และนําเขา พรอมทั้งจําหนาย อะไหลและอุปกรณทุกชนิด
• เครื่องลําเลียงชิ้นงาน Vibratory Feeder Machine
• เครื่องลอก สี และทําความสะอาดพลาสติก จาก USA
• วัสดุสิ้นเปลือง ทรายพนทุกประเภท (Abrasives) เชน Copper Slag, Glass
Beads, Aluminium Oxide, Silicon Carbide, Garnet, Plastic Abrasives,
Stainless Steel Cut Wire, Carbon Steel Cut Wire, Aluminium Cut Wire,
Zinc Cut Wire, Zinc Shot, Copper Cut Wire นําเขาจากหลายประเทศ
ทั่วโลก

1.4 Fiberglass & Accessories (วัสดุงานไฟเบอรกลาส)

ก
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59/10 หมู 2 ถนนบางกรวย–ไทรนอย
ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
โทรศัพท 02-597 1588-92
โทรสาร 02-597 1574-5
E-mail : rattana@aimsiam.co.th
www.aimsiam.co.th, www.aimsiam.com

บร�ษัท โกลเดนเคม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท โกลเดนเคม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูนําเขา และจัดจําหนาย ใยแกว ใย
เสน ใยคารบอน ใยตาสาน ใยผง รังผึง้ เรซิน่ ยางซิลโิ คน และอุปกรณตา งๆ ทีใ่ ชสาํ หรับ
งานไฟเบอรกลาส รับปรึกษา และใหคําแนะนําฟรี

63/61-62 หมู 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท 0-2903-0941-6, 081-843-2876
โทรสาร 0-2903-0940
E-mail : p_goldenchem@hotmail.com
www.goldenkhem.com

จ

บร�ษัท เจ.เอ็น.ทรานสอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เจ.เอ็น.ทรานสอส (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหนายใยแกวแบรนด
JUSHI เรซิ่นอุปกรณตางๆ และชิ้นงานสําเร็จรูป ทั้งปลีก-สง

124/3 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท 0-2813-7315
โทรสาร 0-2813-7316
E-mail : juti000@gmail.com
www.jn-transos.com

ด

DIAB SOUTH EAST ASIA CO., LTD.
DIAB is a world-leading supplier of sandwich composite solutions that make our customers’ products, stronger,
lighter and more competitive. Our extensive experience in providing sandwich composite solutions to customers has made
DIAB a leading partner in the sandwich composite industry. DIAB’s solutions combine high-performance core materials,
value-added kits, engineering and process services.
At DIAB, our customers’ needs are at the center of all we do. We like to think our deep understanding of your
needs has given DIAB a unique position in the industry.
Naturally, our high-performing core materials, kits and finishing are the central pieces of our offering, but they
are not the only things qualifying us as a leading provider of high-performance core materials and sandwich composite
solutions.
In close collaboration with our customers, DIAB leads the industry in research and development of sandwich
composite technology – a concept proven to create structures significantly stronger than those made from traditional
materials such as steel, concrete, aluminum and wood.
Our competence in sandwich and core materials is second to none. Over the years, DIAB has acquired deep insight in
composite technology as well as the needs and requirements of our target segments. By working with DIAB you get
full access to years of experience.
To provide the highest possible value to our customers, we need to be where they are. Our global sales force
ensures you have DIAB expertise close at hand, and our eight strategically-located operations units serve you fast with
high precision. This structure makes us unique in the industry and provides solutions that keep our customers in the
forefront of their industries – a set-up few others can match.
Combining a complete portfolio of high-performance core materials and cost-effective kits with a comprehensive
range of engineering and process support services available from our offices and facilities around the world, DIAB makes
your products stronger, lighter and more competitive
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น

Bangna Tower A. 17th Fl. Unit 1703, 2/3 Moo 14
Bangna-Trad Highway km.6.5, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
โทรศัพท +66 (0) 2751 9244-45
โทรสาร +66 (0) 2751 9243
E-mail : info@th.diabgroup.com
www.diabgroup.com

บร�ษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด เคมิคัล จํากัด
บริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด เคมิคัล จํากัด เปนผูนําเขาผลิตภัณฑเคมี
สําหรับใชในการเกษตร และอุตสาหกรรม โดยสินคาหลักทางการเกษตรไดแก สารรม
เชน เมทธิลโบรไมดและอลูมเิ นียม ฟอสไฟด และเปนผูน าํ เขาวัตถุดบิ สําหรับอุตสาหกรรม
ไฟเบอรกลาส เชน ไฟเบอรกลาส เรซิ่น โพลีเอสเตอรฟลม และแผนรังผึ้งพลาสติกโพลี
โพรไพลีน นิดาพลาส แผนโฟม แมทไลนจาก นิดาคอร เรซิ่นสําหรับทําโมลด RM2000
จากนอรทคอมโพสิต เครื่องฉีดเรซิ่นเขาในโมลด จากพลาสเทค ที ที
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดมบี ริการรับรมสินคาทางการเกษตร โดยตรวจสอบคุณภาพ
ขาวสารหอมมะลิ และออกใบรับรองสินคา โดยพนักงานที่ไดใบรับรอง
301 ซ.พระยาสุเรนทร 3 ถ.พระยาสุเรนทร
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท 02-5174955-6
โทรสาร 02-5174957
E-mail : nattawut@neo.co.th
www.neo.co.th

พ

บร�ษัท พร�ซิชั่น ชิพไรท เซอรว�สเซส จํากัด
บริษทั พรีซชิ นั่ ชิพไรท เซอรวสิ เซส จํากัด ประกอบกิจการตอและซอมเรือทุกชนิด
ทั้งประเภทไฟเบอร, ไม และอลูมิเนียม ตลอดถึงการตกแตงทั้งภายนอกและภายใน งาน
ไมทกุ ชนิด งานวานิช งานทําสีตวั เรือและสีทอ งเรือ งานเหล็กและอลูมเิ นียม รวมถึงระบบ
ปมนํ้า และเครื่องจักรกลเรือทั่วไป

23/159 หมูที่ 2 ถ.เทพกระษัตรีย ต.เกาะแกว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท +66 (0) 76-239113
โทรสาร +66 (0) 76-239132
E-mail : info@precision-shipwright.com,
pss@loxinfo.co.th
www.precision-shipwright.com

พ

บร�ษัท พงษพนา จํากัด
จําหนายวัตถุดิบ เคมีภัณฑ และเครื่องมืออุปกรณ สําหรับทํางานไฟเบอรกลาส
ทุกชนิด ดังนี้ Polyester Resin, Vinlyester Resin, Epoxy Resin, Gelcoat, ใยแกว
ทุกชนิด (Chopped Strand Mat (CSM), Woven Roving (ใยตาสาน), Spray Gun
Roving, Direct Roving, Stitch Mat, Bi-Axial Mat, Uni Directional Mat, C-glass
Surface Veil, Glass Mesh), Styrene Monomer, Acetone, MEKP (ฮารดเดนเนอร),
Cobalt, UV Stabilizer, Pigment Paste (แมสีผสมเรซิ่น), Mold Release (เคมีสําหรับ
ถอดแบบ), ลูกกลิ้งสําหรับงานไฟเบอร, ใบตัดไฟเบอร ฯลฯ
โดย บริษัท พงษพนา จํากัด ไดเปนตัวแทนจําหนายของแบรนดสินคาชั้นนํา เชน
Owen Corning (OCV. Reinforcement), Nittobo, AOC Resin, Showa Highpolymer,
Henkel, MEGUIAR’S เปนตน

ล
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3, 5 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9-1 ถ.บางขุนเทียน
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 02-8998361-6
โทรสาร 02-8998360, 02-8998369
E-mail : info@pongpana.com
www.pongpana.com

บร�ษัท เลิศวัฒนกิจ จํากัด
บริษัท เลิศวัฒนกิจ จํากัด ผูแทนจําหนายนํ้ายา Polyester Resin, ISO NPG,
ISO Resin, Vinyl Ester Resin, Gelcoat,FR Resin, LR Pigment for Marine, Fiber
Glass for Marine, Core Materials, Mold Release Wax, Mold Preparing Materials,
Vacuum Bagging Materials. Full sets of Curing System FIBER GLASS FOR
BOAT BUILING

เลขที่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 50 แยก 3 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท 02-8730480-9
โทรสาร 024280556
E-mail : wdc.bkk@gmail.com
www.wdc-bkk.com

2

Propulsion System

อุปกรณระบบขับเคลื่อนเร�อ และระบบบังคับเลี้ยว

2

Propulsion System (อุปกรณระบบขับเคลื่อนเร�อ และระบบบังคับเลี้ยว)
2.1 Main Engine & Accessories (เคร�่องจักรใหญ และสวนประกอบ)

ค

บร�ษัท คัมมิ�นส ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูนําเขา และจัดจําหนายเครื่องยนตดีเซล และเครื่องกําเนิดไฟฟา(Marine
diesel engine & Marine generator) ตราอักษร “CUMMINS” แตเพียงผูเดียวใน
ประเทศ
• ผูแทนจําหนายไสกรอง Fleetguard ในประเทศไทย Fleetguard เปนผูผลิต
ผลิตภัณฑใชสาํ หรับระบบการกรองคุณภาพสูง จากสหรัฐอเมริกา ทีม่ กี ารพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหทันตอเทคโนโลยีของเครื่องยนตสมัยใหม ทั้งดีเซลรวมถึง CNG โดย
Fleetguard เปนผูผลิตไสกรองประเภทตางๆ สําหรับเครื่องยนต “Cummins” รวมทั้ง
เครื่องยนต, เครื่องจักร, OEMs ตางๆ มากมายหลายยี่หอ รวมทั้งผลิตภัณฑนํ้ายา
หลอเย็น (Coolant) สําหรับบํารุงรักษาเครื่องยนต และหมอพักเก็บเสียง (Engine
Silencer)

จ

บร�ษัท เจร�ญมาร�น จํากัด
บริษัท เจริญมารีน จํากัด ตัวแทนจําหนาย
• เครื่องยนต Cummins จาก อเมริกา, จีน
• อะไหล Cummins จาก อเมริกา
• เกียรเรือ ยี่หอ Advance จาก จีน
• เกียรเรือTwin Disc จาก อเมริกา
• ไสกรอง และ นํ้ายา Fleetguard จาก อเมริกา
• ทอยางตรง Gates จาก อเมริกา
• มาตรวัดคา Dattcon จาก อเมริกา
• เทอรโบ Holset
• ไสกรองดักนํ้า Racor
• เครื่องทํานํ้าจืด Village Marine
• พรอมบริการรับซอมทั้งในและนอกสถานที่
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ซ

1696 เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท 026528510-9
โทรสาร 026527635-6
E-mail : afertrsales.cdl@dksh.com
www.dksh.com/cdl, www.cummins.com

53 หมู 13 ถนนบางนา–ตราด ก.ม.8 ต.บางแกว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2740-2221, 0-2740-3014
โทรสาร 0-2740-2227
E-mail : sales@chareonmarine.co.th
www.chareonmarine.co.th

บร�ษัท ซีแอนดซี มาร�น (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซีแอนดซี มารีน (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษทั ซอม และจําหนายเครือ่ งยนต
เครื่องปนไฟ และ อะไหลสํารองของเรือยนต เรือสําราญ เรือใบตางๆ เชน เครื่องยนต
ยี่หอ Yanmar, MTU Detroite, Cummins, Kohler อีกทั้งยังจําหนายอุปกรณเสริม
อยางเชนไสกรองของ Separ Filter, Mann Filter ระบบซีลเพลาของPSS Shaft Seal,
ขาแทนเครื่องหรือขอตอเพลาของ R&D, สีทาใบจักรเรือ Propspeed, ไดชารจของ
Balmar รวมทั้งที่จอดเรือลอยนํ้าอยาง Air Berth เรามีทีมชางที่ชํานาญคอยใหบริการ
ทั้งในจังหมดภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง เชน พังงา, กระบี่, สุราษฎรธานี, สมุย,
นครศรีธรรมราช และพัทยา
16/2 หมู 4 ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200
โทรศัพท 076- 273247
โทรสาร 076-273248
E-mail : info-phuket@candc-marine.com
www.candc-marine.com

ท

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
จําหนาย และศูนยบริการเครือ่ งยนตดเี ซลความเร็วสูง MAN จากประเทศเยอรมัน
โดยมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ขนาดตอนํ้าหนัก ความทนทาน เปนที่ยอมรับกันทั่วโลก
ดวยทีมงานที่เชี่ยวชาญและผานการอบรมในทุกๆ ดานจาก MAN โดยตรง พรอม
อุปกรณตรวจสอบสภาวะเครื่องแบบ computer ที่ทันสมัยที่สุด อีกทั้ง workshop ที่
เพียบพรอมไปดวยเครื่องมือเต็มรูปแบบจนถึงระดับ overhaul ทําให บริษัทฯ สามารถ
ใหบริการไดครบวงจร, Wartsila ตัวแทนจําหนาย เครื่องยนตดีเซลความเร็วปานกลาง
จากประเทศฟนแลนด สําหรับเรือขนาดกลางและใหญ
589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th

บ

บร�ษัท บี ที มาร�น แอนด เซอรว�ส จํากัด
1. งานตัดเปลี่ยนเหล็กทั่วไปของเรือ, งานทอ
2. งานวาลว, เซฟตี้วาลว, ไฮดรอลิควาลว ฯลฯ
3. งานดานชางกลตางๆ เชน เครื่องจักรใหญ, เครื่องไฟฟา, เทอรโบ, งานปมนํ้า,
หมอนํ้า, คูลเลอร กวานของเรือ รอก, แฟรลีดรอลเลอร งานกลึงอะไหลตางๆ
ฯลฯ
4. งานไฟฟา เชน วัดคาความเปนฉนวน, ลาง-อบมอเตอร หรือ Gennerator
ลางแผนสวิทชบอรด ฯลฯ
5. งานซอมตกแตงภายในตางๆ ในเรือ (เชน หองนอน, หองครัว หองนํ้า ฯลฯ)
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74/5 หมู 14 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 2 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท 02-462-8625
โทรสาร 02-462-8625
E-mail : chakkrit.bt@gmail.com

พ

บร�ษัท เพาเวอรเทค 2004 จํากัด
บริษัท เพาเวอรเทค 2004 จํากัด
• ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการโดยตรงจากบริษัทผูผลิตแตเพียงผูเดียว
ในประเทศไทย ใหเปนผูแ ทนจัดจําหนายและคาสง เครือ่ งยนตใหมและอะไหลแท ตราอักษร
MTU และ DETROIT DIESEL ใหกับทางภาคราชการ
• บริการหลังการขาย มีโรงงานศูนยซอมเครื่องยนตมาตรฐานที่ไดรับการ
รับรองจากบริษัทผูผลิตเครื่องยนต MTU และ DETROIT DIESEL แหงแรกและแหง
เดียวในประเทศไทย และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

731/9-10 ตรอกวัดจันทรใน ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-683 6991
โทรสาร 02-683 6992, 02-683 6997
www.powertech2004.com

พ

พ

บร�ษัท พร�มาเทค เทรดดิ�ง จํากัด
Nature of Business :
Established in 1997, we exclusively supply premium & innovative equipments &
machines for marine, offshore and industrial with support of engineering consultancy and
after sales services.
List of products (A-to-Z) :
• AZCUE Marine Pumps; Sea water, Fuel oil, Lube oil pump etc.
• CJC Marine Fine Filter Technology; Hydraulic oil, Lubrication oil, Gear
oil, Fuel oil.
• DE-BUG Controlling Micro-organism unit for fuel oil.
• DOOSAN Marine Propulsion Engine.
• FACET Marine Solutions;
Micro-Filter Separator for diesel fuel oil
Bilge (Oily) Water Separator, Sewage Treatment Plant
Fresh Water Desalinator & RO System
Helicopter (In-Flight) Aviation Re-Fuelling system.
• FISCHCON External Fire Fighting Pump
• FIREXPRESS Fire Extinguisher /Fire Fighting Unit NATO certified.
• HEPBURN Replenishment System
• NEUTRA RUST 661 ; Rust Inhibitor (Water Based, Lead-Free, Original UK Formula)

335/43 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 0-2366-0753-5
โทรสาร 0-2366-0756
E-mail : sales@primatechtrading.co.th
www.primatechtrading.co.th

บร�ษัท พัฒนายนตชลบุร� จํากัด
บริษทั พัฒนายนตชลบุรี จํากัด ผลิตและจําหนายเครือ่ งกําเนิดไฟฟาภายใตแบรนด
Patco Power และเครื่องตัดหญาภายใตแบรนด Patco Brush Cutter, จําหนาย
เครื่องยนตเรือ, เกียรเรือ
1. เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generating Sets)
2. เครื่องตัดหญา (Brush Cutter)
3. รถเข็นตัดหญา (Lawn Movers)
4. รถตัดหญา (Lawn Tractors)
5. เครื่องยนตเรือ
6. เกียรเรือ
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40 หมู 13 ถ.บางนา-ตราด กม.8 ตําบลบางแกว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-316-6036 ตอ 30
โทรสาร 02-316-8408
E-mail : patcogrp@patco.co.th
www.patcothailand.com

ย

Yanmar Asia (Singapore) Corporation Pte Ltd.
Product
Marine Main Engines for Pleasure Boat
Marine Propulsion Engines for Commercial Craft
Propulsion engine
Medium Speed
Auxiliary engine

Head office 4 Tuas Lane, Singapore 638613
Founded 25th July,1989
Capital 6,784 Million JPY
Managing Director Naoya Umegaki
Employees 67(2010)

ม

บร�ษัท เมโทรแมชีนเนอร�่ จํากัด
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จํากัด ตัวแทนจําหนายเครื่องยนตเรือ และเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสําหรับใชในเรือ ยี่หอ CATERPILLAR แตผูเดียวในประเทศไทยมีขนาดใหเลือก
ตั้งแต 250 แรงมา ถึง 7,577 แรงมา พรอมศูนยอะไหลและบริการกวา 30 แหงทั่ว
ประเทศ

1760 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 0-2742-8000, 0-2742-9000
โทรสาร 0-2742-7965
E-mail : engine@metrocat.com
www.metrocat.com

ว

บร�ษัท ว.สุภาพร แมชชีนเนอร�่ จํากัด
บริษัท ว.สุภาพร แมชชีนเนอรี่ จํากัด เปนตัวแทนจําหนายเครื่องยนตดีเซลเรือ
เครือ่ งกําเนิดไฟฟาสําหรับเรือ VOLVO PENTA จากประเทศสวีเดน พรอมอะไหลแท และ
บริการ
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32, 34 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 02-8953131-5
โทรสาร 02-8953136
E-mail : sales@vsmvolvo.com
www.volvopenta.com

ส

บร�ษัท สแตนดารดมาร�นซัพพลาย แอนเซอรว�สส จํากัด
บริษทั สแตนดารดมารีนซัพพลาย แอนเซอรวสิ ส จํากัด เปนผูจ ดั จําหนาย อะไหล
เครื่องเรือเดินสมุทร และอะไหลเครื่องกําเนิดไฟฟา

96/840 ซ.ทาขาม 16 หมูบาน สานทรัพย
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม 10150
โทรศัพท 02-848-1470
โทรสาร 02-848-1471
E-mail : std2002@truemail.co.th
www.std2002.com

ส

บร�ษัท สินธนา มาร�น เซอรว�ส จํากัด
บริษัท สินธนา มารีน เซอรวิส จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นที่สิงคโปร เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพสูงสุดของอะไหลเครื่องยนตทางทะเลไปยังอูตอเรือ และศูนยการซอมเรือ
หรือบริษัทเจาของเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ Worldwide 4-149
วันนี้องคกรของเรากลับมาอีกครั้งในรูป Sintanagroup ไดเปดสาขาในไทย
สิงคโปร ฟลิปปนส และเวียดนาม เราจะไดรับสิทธิ์เปนตัวแทนของผูผลิต OEM และ
Stockiest กับสํานักงานเครือขายทั่วโลกของเรา จะทําใหเราเปน “One Stop Service”
ที่เราจะสามารถใหบริการลูกคาใหไดรับความพอใจสูงสุด โดยใชเวลานอยที่สุด
48 ซ.เอกชัย 135 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 0-2892-4263
โทรสาร 0-2892-4064
E-mail : sale@sintanagroup.com
www.sintanagroup.com

อ

บร�ษัท เอ็มเอที เอนเนอรยี จํากัด
บริษัท เอ็มเอที เอนเนอรยี จํากัด ผูแทนจําหนาย เครื่องยนต MTU และ Detroit
Diesel ทั้งในประเทศไทย, พมา, ลาว และกัมพูชา
ทีใ่ ชในกิจการตางๆ เชน เครือ่ งยนตเรือ, เครือ่ งกําเนิดไฟฟาบนเรือ, เครือ่ งกําเนิดไฟฟา
อาคาร, เครื่องยนตที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม และอื่นๆ
นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีทีมงานชางไวใหบริการลูกคา ดานการซอมบํารุงแลใหคํา
ปรึกษา ตลอดจนมีอะไหลแทของผูผลิตไวใหบริการอยางครบครัน
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1/785 ม.17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท 02-531-8198
โทรสาร 02-531-8180
E-mail : matenergy@matenergy.co.th,
pongpat@matenergy.co.th
www.matenergy.co.th

ฮ

Hull Co., Ltd.
Hull,
The Marine
Specialist
We are specialized in marine engines and equipment.
Whenever you think of a boat, think of Hullช

388/9,30 Moo 6, Sukhumvit Rd., Naklue
Banglamung, Chonburi 20150 Thailand
Phone : +66(0)38-41-6541-2
Fax : +66(0)38-41-6543

2.2 Clutch & Gear (คลัทช/เกียร)

จ

บร�ษัท เจร�ญมาร�น จํากัด
บริษัท เจริญมารีน จํากัด ตัวแทนจําหนาย
• เครื่องยนต Cummins จาก อเมริกา, จีน
• อะไหล Cummins จาก อเมริกา
• เกียรเรือ ยี่หอ Advance จาก จีน
• เกียรเรือTwin Disc จาก อเมริกา
• ไสกรอง และ นํ้ายา Fleetguard จาก อเมริกา
• ทอยางตรง Gates จาก อเมริกา
• มาตรวัดคา Dattcon จาก อเมริกา
• เทอรโบ Holset
• ไสกรองดักนํ้า Racor
• เครื่องทํานํ้าจืด Village Marine
• พรอมบริการรับซอมทั้งในและนอกสถานที่

ซ

53 หมู 13 ถนนบางนา–ตราด ก.ม.8 ต.บางแกว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2740-2221, 0-2740-3014
โทรสาร 0-2740-2227
E-mail : sales@chareonmarine.co.th
www.chareonmarine.co.th

บร�ษัท ซิสเท็มคอรปจํากัด
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10 ซอยราษฏรบูรณะ 4 แขวงบางปะกอก
เขตราษฏรบูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท 02-468-2999
โทรสาร 02-468-338-9
E-mail : admin@systemcorp.co.th
www.systemcorp.co.th

ท

บร�ษัท ที.เอ็น.เมตัลเว�รค จํากัด
บริษัท ที.เอ็น.เมตัลเวิรค จํากัด ผูผลิตและจําหนาย สินคาอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม ไดแก
1. Transmission Product : มอเตอรไฟฟา มอเตอรเกียร มูลเลย คัปปลิ้ง
เกียรทด เปนตน
2. Fan and Blower Product : พัดลม และโบลเวอร
3. Automation Product : Inverter HMT PLC Servo
4. Combustions Product : Burner และอะไหล
5. Water Prank Product : Centrifugal Pampa
6. Antipollution Proolud : Dust Collector, Painting Booth etc.
92/1 หมู 7 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท 02-810-2000
โทรสาร 02-810-2299
E-mail : marketing2@tnmetalworks.com
www.tnmetalworks.com

พ

บร�ษัท พัฒนายนตชลบุร� จํากัด
บริษทั พัฒนายนตชลบุรี จํากัด ผลิตและจําหนายเครือ่ งกําเนิดไฟฟาภายใตแบรนด
Patco Power และเครื่องตัดหญาภายใตแบรนด Patco Brush Cutter, จําหนาย
เครื่องยนตเรือ, เกียรเรือ
1. เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generating Sets)
2. เครื่องตัดหญา (Brush Cutter)
3. รถเข็นตัดหญา (Lawn Movers)
4. รถตัดหญา (Lawn Tractors)
5. เครื่องยนตเรือ
6. เกียรเรือ

2.3 Propeller (ใบจักร)

น

40 หมู 13 ถ.บางนา-ตราด กม.8 ตําบลบางแกว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-316-6036 ตอ 30
โทรสาร 02-316-8408
E-mail : patcogrp@patco.co.th
www.patcothailand.com

บร�ษัท นิยมคาไฮโดรลิค จํากัด
บริษทั นิยมคาไฮโดรลิค จํากัด ไดคดิ คนเครือ่ งดัดใบพัดเรือดวยไฮโดรลิคเปนเจา
แรกในประเทศไทย และไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เครื่องบาลานส เครื่องเชื่อม
อัตโนมัติมิกส มาทําการซอมใบพัดเรือที่เสียหายใหมีสภาพที่สามารถใชงานได
ปจจุบันทาง อูซอมใบพัดเรือนิยมคาไฮโดรลิค ไดรับความไววางใจจากลูกคา
สําคัญตางๆ ทั่วประเทศ ไดแก กรมอูทหารเรือ อูเรือชั้นนําของประเทศไทย และเจาของ
เรือตางๆ ทั้งเรือเดินสมุทร เรือบรรทุกสินคา เรือประมง เรือเร็ว และเรือประเภทตางๆ
บริษัทฯ ยังไดรับรองมาตรฐาน ของคาทส ABS (American Bureau of
Shipping) ของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกดวยซึ่งในปจจุบัน มีสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา คือ
เพชรบุรี ชุมพร สงขลา และปตตานี ที่ใหบริการซอมใบพัดเรือที่ชํารุดเสียหายทุกขนาด
ใหมีสภาพเหมือนใหม และสามารถใชงานไดดีดังเดิม
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136/1 ม.8 ต. บานแหลม อ.บานแหลม
จ.เพชรบุรี 76110
โทรศัพท 032-481088, 032-481519
โทรสาร 032-481520
www.niyomkahydralic.blogspot.com

บ

บร�ษัท ใบจักรแสงชัย จํากัด
• ผลิตใบจักรทองเหลืองและอลูมิเนียม
• บริการกลึง แตง เทียบศูนย ถวงสมดุลใบจักร
• บริการซอม ตัดใบ ตอใบ
• สรางใบจักรตามแบบพิมพเขียว

39 ถนนพระราม2 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 02-415-0068, 02-415-1275,
02-415-6779, 02-896-6669
โทรสาร 02-416-7501
E-mail : baijaksangchai@hotmail.com

2.4 Shaft Bearing & Seal (แบร�่ง และซีลเพลาใบจักร)

ซ

บร�ษัท ซามเฮง จํากัด
บริษัท ซามเฮง จํากัด จําหนาย บูตทองเหลือง เหล็กหลอ อลูมีเนียม อุปกรณ
เรือตางๆ เชน ใบพัดเรือ อุปกรณตกแตงเรือ

18 ซ.เจริญพาณิช ถ.เจริญกรุง แขวงเขต
สัมพันธวงศ กทม.
โทรศัพท 02-233-1262
โทรสาร 02-639-4934

น

บร�ษัท นิยมคาไฮโดรลิค จํากัด
บริษทั นิยมคาไฮโดรลิค จํากัด ไดคดิ คนเครือ่ งดัดใบพัดเรือดวยไฮโดรลิคเปนเจา
แรกในประเทศไทย และไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เครื่องบาลานส เครื่องเชื่อม
อัตโนมัติมิกส มาทําการซอมใบพัดเรือที่เสียหายใหมีสภาพที่สามารถใชงานได
ปจจุบันทาง อูซอมใบพัดเรือนิยมคาไฮโดรลิค ไดรับความไววางใจจากลูกคา
สําคัญตางๆ ทั่วประเทศ ไดแก กรมอูทหารเรือ อูเรือชั้นนําของประเทศไทย และเจาของ
เรือตางๆ ทั้งเรือเดินสมุทร เรือบรรทุกสินคา เรือประมง เรือเร็ว และเรือประเภทตางๆ
บริษัทฯ ยังไดรับรองมาตรฐาน ของคาทส ABS (American Bureau of
Shipping) ของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกดวยซึ่งในปจจุบัน มีสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา คือ
เพชรบุรี ชุมพร สงขลา และปตตานี ที่ใหบริการซอมใบพัดเรือที่ชํารุดเสียหายทุกขนาด
ใหมีสภาพเหมือนใหม และสามารถใชงานไดดีดังเดิม
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136/1 ม.8 ต. บานแหลม อ.บานแหลม
จ.เพชรบุรี 76110
โทรศัพท 032-481088, 032-481519
โทรสาร 032-481520
www.niyomkahydralic.blogspot.com

ส

บร�ษัท เสร�สรรพกิจ จํากัด
COMPAC Seawater Lubricated
Propeller Shaft Bearings
used by over 40 Navies and Coast Guards
• Proven Performance
• No Catastrophic Failure
• Low Accoustic Signature
• COMPAC Seawater Lubricated Propeller
Shaft Bearing System
With over 35 years of bearing experience using the proven
principles of seawater lubrication, Thordon’ s propeller shaft
bearing systems are simple, reliable and oil-free for newbuilds
and conversions

305/15 พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท 02-241-5269, 02-243-4500,
02-241-5305, 02-669-0970-1
โทรสาร 02-2432362
E-mail : seri_ent@truemail.co.th

ท

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑและอะไหล ซีลและแบริ่ง ของเพลาใบจักร Wartsila
หรือเดิมคือ Deep Sea Seal ที่เปนที่ยอมรับในคุณภาพและเทคโนโลยีวาดีที่สุด โดยมี
แบบที่สามารถซอมบํารุงไดโดยไมตองชักเพลาออกไดดวย

REVERSE OSMOSIS DESALINATOR
ÃÐºº¡ÃÍ§¹éíÒáºº RO

• SEWAGE TREATMENT/
ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂ
• ENGINE ROOM PUMP SYSTEM/
ÃÐºº»˜ÁËŒÍ§à¤Ã×èÍ§

• EPOXY RESIN GROUTING
ÇÑÊ´ØÍÕ¾Í¡«Õè ÊíÒËÃÑºÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡áÅÐá·‹¹à¤Ã×èÍ§
• FOUNDATION SYSTEM

• ELECTRICAL CABLE/ÊÒÂä¿¿‡Ò
• DEFENCE STANDARD ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È

2.5 Propulsion Control and Alarm (ระบบควบคุม และระบบสัญญาณเตือน)

ต

HIGH SPEED DIESEL ENGINES

MARINE EQUIPMENT / ÍØ»¡Ã³àÃ×Í

• MARINE LIGHTING EQUIPMENT
• EXPLOSION PROOF MATERIAL
ÃÐººä¿àÃ×Í áÅÐâ¤Áä¿

• MARINE AIR CONDITIONING/
ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈàÃ×Í

• AIR COMPRESSOR/ÃÐººÅÁÍÑ´
• STEERING GEAR/ÃÐººËÒ§àÊ×Í

PARTS & SERVICES/ÍÐäËÅ‹áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
• KAMEWA CPP/WATERJET
• BROWN BROTHERS
• TENFJORD

•
•
•
•
•

DEEP SEA SEALS/ÃÐºº«ÕÅà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
LIPS–CPP/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã»ÃÑº¾Ôª
WATER JET/ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹áºº¾‹¹¹éíÒ
SHAFT LINES/ÃÐººà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
PROPELLERS/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã

• MARINE GEARBOX / ÃÐººà¡ÕÂÃàÃ×Í

589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th

บร�ษัท ไตรมาร�น อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
เปนสาขาของบริษัท ไตรเท็กซ ประเทศสิงคโปร
เปนผูแทนจําหนาย นําเขา อุปกรณเรือชั้นนําระดับโลก ไดแก
เครื่องกําเนินไฟฟา CUMMINS ONAN USA
ระบบสวม MATRO ITALY
อุปกรณเรือ VETUS HOLLAND
ระบบปรับอากาศเรือ MARINE AIR SYSTEM USA
กวานสมอเรือไฟฟา QUICK ITALY
เครื่องกลั่นนํ้าทะเล SEA RECOVERY USA
อุปกรณไฟฟาเรือ XANTREX USA
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929/9 หมู 9 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-175-6111
โทรสาร 02-175-6108
E-mail : bkk-info@tritex.com.sg
www.tritex.com.sg

ท

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑและอะไหล ระบบควบคุมการขับเคลือ่ น Wartsila สําหรับ
CPP หรือ Azimuth drive หรือ thruster แบบตางๆ

589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th

2.6 Rudder & Steering Gear Equipment (อุปกรณเคร�่องหางเสือ)

ท

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑและอะไหล ระบบบังคับหางเสือ Hatlapa จากเยอรมัน
สําหรับเรือขนาดใหญ

589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th

พ

บร�ษัท พัฒนายนตชลบุร� จํากัด
บริษทั พัฒนายนตชลบุรี จํากัด ผลิตและจําหนายเครือ่ งกําเนิดไฟฟาภายใตแบรนด
Patco Power และเครื่องตัดหญาภายใตแบรนด Patco Brush Cutter, จําหนาย
เครื่องยนตเรือ, เกียรเรือ
1. เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generating Sets)
2. เครื่องตัดหญา (Brush Cutter)
3. รถเข็นตัดหญา (Lawn Movers)
4. รถตัดหญา (Lawn Tractors)
5. เครื่องยนตเรือ
6. เกียรเรือ

2.7 Outboard Engine (เคร�่องยนตติดทายเร�อ)

ฮ
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40 หมู 13 ถ.บางนา-ตราด กม.8 ตําบลบางแกว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-316-6036 ตอ 30
โทรสาร 02-316-8408
E-mail : patcogrp@patco.co.th
www.patcothailand.com

Hull Co., Ltd.
Hull,
The Marine
Specialist
We are specialized in marine engines and equipment.
Whenever you think of a boat, think of Hullช

388/9,30 Moo 6, Sukhumvit Rd., Naklue
Banglamung, Chonburi 20150 Thailand
Phone : +66(0)38-41-6541-2
Fax : +66(0)38-41-6543

3

Electrical System
อุปกรณระบบไฟฟา

3

Electrical System (อุปกรณระบบไฟฟา)
3.1 Generator & Accessories (เคร�่องกําเนิดไฟฟา และสวนประกอบ)

ต

บร�ษัท ไตรมาร�น อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
เปนสาขาของบริษัท ไตรเท็กซ ประเทศสิงคโปร
เปนผูแทนจําหนาย นําเขา อุปกรณเรือชั้นนําระดับโลก ไดแก
เครื่องกําเนินไฟฟา CUMMINS ONAN USA
ระบบสวม MATRO ITALY
อุปกรณเรือ VETUS HOLLAND
ระบบปรับอากาศเรือ MARINE AIR SYSTEM USA
กวานสมอเรือไฟฟา QUICK ITALY
เครื่องกลั่นนํ้าทะเล SEA RECOVERY USA
อุปกรณไฟฟาเรือ XANTREX USA
929/9 หมู 9 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-175-6111
โทรสาร 02-175-6108
E-mail : bkk-info@tritex.com.sg
www.tritex.com.sg

ท

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
ตัวแทนจําหนาย และศูนยบริการเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก Westerbeke จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งติดตั้งทั่วไปในเรือยอรชหรือเรือตรวจการณ เพราะมีขนาด
เล็กทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับคูแ ขงในรุน เดียวกัน ในราคาปานกลาง บริษทั ฯ เปนตัวแทนมากวา
10 ป จึงมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ พรอมคลังสํารองอะไหล อุปกรณตรวจเช็คเครื่องครบ
ครัน รวมถึง workshop ที่เพียบพรอมไปดวยเครื่องมือ สามารถทํางานไดจนถึงระดับ
overhaul

44

REVERSE OSMOSIS DESALINATOR
ÃÐºº¡ÃÍ§¹éíÒáºº RO

• SEWAGE TREATMENT/
ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂ
• ENGINE ROOM PUMP SYSTEM/
ÃÐºº»˜ÁËŒÍ§à¤Ã×èÍ§

• EPOXY RESIN GROUTING
ÇÑÊ´ØÍÕ¾Í¡«Õè ÊíÒËÃÑºÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡áÅÐá·‹¹à¤Ã×èÍ§
• FOUNDATION SYSTEM

• ELECTRICAL CABLE/ÊÒÂä¿¿‡Ò
• DEFENCE STANDARD ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È

HIGH SPEED DIESEL ENGINES

MARINE EQUIPMENT / ÍØ»¡Ã³àÃ×Í

• MARINE LIGHTING EQUIPMENT
• EXPLOSION PROOF MATERIAL
ÃÐººä¿àÃ×Í áÅÐâ¤Áä¿

• MARINE AIR CONDITIONING/
ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈàÃ×Í

• AIR COMPRESSOR/ÃÐººÅÁÍÑ´
• STEERING GEAR/ÃÐººËÒ§àÊ×Í

PARTS & SERVICES/ÍÐäËÅ‹áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
• KAMEWA CPP/WATERJET
• BROWN BROTHERS
• TENFJORD

•
•
•
•
•

DEEP SEA SEALS/ÃÐºº«ÕÅà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
LIPS–CPP/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã»ÃÑº¾Ôª
WATER JET/ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹áºº¾‹¹¹éíÒ
SHAFT LINES/ÃÐººà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
PROPELLERS/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã

• MARINE GEARBOX / ÃÐººà¡ÕÂÃàÃ×Í

589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th

พ

บร�ษัท เพาเวอรเทค 2004 จํากัด
บริษัท เพาเวอรเทค 2004 จํากัด
• ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการโดยตรงจากบริษัทผูผลิตแตเพียงผูเดียว
ในประเทศไทย ใหเปนผูแ ทนจัดจําหนายและคาสง เครือ่ งยนตใหมและอะไหลแท ตราอักษร
MTU และ DETROIT DIESEL ใหกับทางภาคราชการ
• บริการหลังการขาย มีโรงงานศูนยซอมเครื่องยนตมาตรฐานที่ไดรับการ
รับรองจากบริษัทผูผลิตเครื่องยนต MTU และ DETROIT DIESEL แหงแรกและแหง
เดียวในประเทศไทย และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

731/9-10 ตรอกวัดจันทรใน ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-683 6991
โทรสาร 02-683 6992, 02-683 6997
www.powertech2004.com

พ

ม

บร�ษัท พร�มาเทค เทรดดิ�ง จํากัด
Nature of Business :
Established in 1997, we exclusively supply premium & innovative equipments & machines
for marine, offshore and industrial with support of engineering consultancy and after sales services.
List of products (A-to-Z) :
• AZCUE Marine Pumps; Sea water, Fuel oil, Lube oil pump etc.
• CJC Marine Fine Filter Technology; Hydraulic oil, Lubrication oil, Gear
oil, Fuel oil.
• DE-BUG Controlling Micro-organism unit for fuel oil.
• DOOSAN Marine Propulsion Engine.
• FACET Marine Solutions;
Micro-Filter Separator for diesel fuel oil
Bilge (Oily) Water Separator, Sewage Treatment Plant
Fresh Water Desalinator & RO System
Helicopter (In-Flight) Aviation Re-Fuelling system.
• FISCHCON External Fire Fighting Pump
• FIREXPRESS Fire Extinguisher /Fire Fighting Unit NATO certified.
• HEPBURN Replenishment System
• NEUTRA RUST 661 ; Rust Inhibitor (Water Based, Lead-Free, Original UK Formula)

335/43 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 0-2366-0753-5
โทรสาร 0-2366-0756
E-mail : sales@primatechtrading.co.th
www.primatechtrading.co.th

บร�ษัท เมโทรแมชีนเนอร�่ จํากัด
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จํากัด ตัวแทนจําหนายเครื่องยนตเรือ และเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสําหรับใชในเรือ ยี่หอ CATERPILLAR แตผูเดียวในประเทศไทยมีขนาดใหเลือก
ตั้งแต 250 แรงมา ถึง 7,577 แรงมา พรอมศูนยอะไหลและบริการกวา 30 แหงทั่ว
ประเทศ
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1760 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 0-2742-8000, 0-2742-9000
โทรสาร 0-2742-7965
E-mail : engine@metrocat.com
www.metrocat.com

ส

บร�ษัท สแตนดารดมาร�นซัพพลาย แอนเซอรว�สส จํากัด
บริษทั สแตนดารดมารีนซัพพลาย แอนเซอรวสิ ส จํากัด เปนผูจ ดั จําหนาย อะไหล
เครื่องเรือเดินสมุทร และอะไหลเครื่องกําเนิดไฟฟา

96/840 ซ.ทาขาม 16 หมูบาน สานทรัพย
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม 10150
โทรศัพท 02-848-1470
โทรสาร 02-848-1471
E-mail : std2002@truemail.co.th
www.std2002.com

ว

บร�ษัท ว.สุภาพร แมชชีนเนอร�่ จํากัด
บริษัท ว.สุภาพร แมชชีนเนอรี่ จํากัด เปนตัวแทนจําหนายเครื่องยนตดีเซลเรือ
เครือ่ งกําเนิดไฟฟาสําหรับเรือ VOLVO PENTA จากประเทศสวีเดน พรอมอะไหลแท และ
บริการ

32, 34 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 02-8953131-5
โทรสาร 02-8953136
E-mail : sales@vsmvolvo.com
www.volvopenta.com

อ

บร�ษัท เอ็มเอที เอนเนอรยี จํากัด
บริษัท เอ็มเอที เอนเนอรยี จํากัด ผูแทนจําหนาย เครื่องยนต MTU และ Detroit
Diesel ทั้งในประเทศไทย, พมา, ลาว และกัมพูชา
ทีใ่ ชในกิจการตางๆ เชน เครือ่ งยนตเรือ, เครือ่ งกําเนิดไฟฟาบนเรือ, เครือ่ งกําเนิดไฟฟา
อาคาร, เครื่องยนตที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม และอื่นๆ
นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีทีมงานชางไวใหบริการลูกคา ดานการซอมบํารุงแลใหคํา
ปรึกษา ตลอดจนมีอะไหลแทของผูผลิตไวใหบริการอยางครบครัน
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3.2 Main Switchboard (ตูสว�ชบอรดเมน)

ท

1/785 ม.17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท 02-531-8198
โทรสาร 02-531-8180
E-mail : matenergy@matenergy.co.th,
pongpat@matenergy.co.th
www.matenergy.co.th

บร�ษัท ไทยสว�ชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด
บริษัท ไทยสวิชบอรด แอนด เมตัลเวอรค จํากัด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑตูส
วิชบอรดและผลิตภัณฑประเภทรางวายเวย รางเคเบิลเทรย รางเคเบิลแลดเดอร และ
อุปกรณเสริมอืน่ ๆ ภายใตเครือ่ งหมายการคา “TAMCO” เพือ่ การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
บริษัทฯ จึงไดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต รวมถึงคุณภาพ
สินคาและการบริการตลอดเวลา และสามารถสงมอบผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามกับ
ความตองการของลูกคาอยางทันเวลา

117 หมู 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท 0-2817-5123-5
โทรสาร 0-2817-5126-7
E-mail : marketing@tamco.co.th, sales@tamco.co.th
www.tamco.co.th

ธ

หางหุนสวนจํากัด ธงแกว
หางหุนสวนจํากัด ธงแกว รับปรึกษาออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟาในเรือและ
ทั่วไป ควบคุมงานระบบไฟฟา รับทําตูคอนโทรล ตูเมนสวิทชบอรด สวิทฃพาแนล เดิน
สายไฟฟากําลัง แสงสวาง เดินสายไฟระบบควบคุมเครือ่ งจักร เดินสายไฟระบบการเดิน
เรือ เดินสายไฟระบบวิทยุ เดินสายไฟระบบการสื่อสาร เดินสายไฟระบบปองกันความ
เสียหาย เดินสายไฟระบบสัญญาณ ตางๆ เขาหัวสายตอเชื่อมวงจรระบบไฟฟา ระบบ
ควบคุมทุกระบบ ระบบสัญญาณภายในเรือทุกประเภท ติดตัง้ และซอมแซมอุปกรณไฟฟา
ตามมาตรฐานเรือ

99/350 หมูที่ 8 หมูบานวรุณี ตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท 081-850-8204, 035-314-467
โทรสาร 035-314-467
E-mail : ump.thong@gmail.com

พ

หางหุนสวนจํากัด พ�.การไฟฟา ศร�ราชา
หางหุน สวนจํากัด พี.การไฟฟา ศรีราชา จําหนายและรับสัง่ อุปกรณไฟฟาทุกชนิด
สําหรับอุตสาหกรรม และอาคารทีพ่ กั เชน สายไฟของ Yazaki, BCC. แม็กเนติกคอนแทค
เตอร Schneider Telemecanique, Mitsubishi, ABB, LG เซอรคิตเบรกเกอร ABB,
Siemens, Mitsubishi, Square D
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134 ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท 038 311934, 038 323357, 038 325209
โทรสาร 038 323358
E-mail : pelectric134@hotmail.com

อ

SCI Electric Manufacturer Co., Ltd.

107/1 หมู 1 บางนา-ตราด กม.27 บางเพรียง
บางบอ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท 0-2361 8129-30
โทรสาร 0-2361 8018
E-Mail : sales@sci-mfgr.com
www.sci-mfgr.com

3.3 Emergency Switchboard (ตูสว�ชบอรดฉุกเฉิน)

ธ

หางหุนสวนจํากัด ธงแกว
หางหุนสวนจํากัด ธงแกว รับปรึกษาออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟาในเรือและ
ทั่วไป ควบคุมงานระบบไฟฟา รับทําตูคอนโทรล ตูเมนสวิทชบอรด สวิทฃพาแนล เดิน
สายไฟฟากําลัง แสงสวาง เดินสายไฟระบบควบคุมเครือ่ งจักร เดินสายไฟระบบการเดิน
เรือ เดินสายไฟระบบวิทยุ เดินสายไฟระบบการสื่อสาร เดินสายไฟระบบปองกันความ
เสียหาย เดินสายไฟระบบสัญญาณ ตางๆ เขาหัวสายตอเชื่อมวงจรระบบไฟฟา ระบบ
ควบคุมทุกระบบ ระบบสัญญาณภายในเรือทุกประเภท ติดตัง้ และซอมแซมอุปกรณไฟฟา
ตามมาตรฐานเรือ

99/350 หมูที่ 8 หมูบานวรุณี ตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท 081-850-8204, 035-314-467
โทรสาร 035-314-467
E-mail : ump.thong@gmail.com

อ

SCI Electric Manufacturer Co., Ltd.
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3.4 Cable & Accessories (สายไฟ และสวนประกอบ)

พ

107/1 หมู 1 บางนา-ตราด กม.27 บางเพรียง
บางบอ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท 0-2361 8129-30
โทรสาร 0-2361 8018
E-Mail : sales@sci-mfgr.com
www.sci-mfgr.com

หางหุนสวนจํากัด พ�.การไฟฟา ศร�ราชา
หางหุน สวนจํากัด พี.การไฟฟา ศรีราชา จําหนายและรับสัง่ อุปกรณไฟฟาทุกชนิด
สําหรับอุตสาหกรรม และอาคารทีพ่ กั เชน สายไฟของ Yazaki, BCC. แม็กเนติกคอนแทค
เตอร Schneider Telemecanique, Mitsubishi, ABB, LG เซอรคิตเบรกเกอร ABB,
Siemens, Mitsubishi, Square D

134 ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท 038 311934, 038 323357, 038 325209
โทรสาร 038 323358
E-mail : pelectric134@hotmail.com

ส

บร�ษัท เสร�สรรพกิจ จํากัด
COMPAC Seawater Lubricated
Propeller Shaft Bearings
used by over 40 Navies and Coast Guards
• Proven Performance
• No Catastrophic Failure
• Low Accoustic Signature
• COMPAC Seawater Lubricated Propeller
Shaft Bearing System
With over 35 years of bearing experience using the proven
principles of seawater lubrication, Thordon’ s propeller shaft
bearing systems are simple, reliable and oil-free for newbuilds
and conversions

อ

305/15 พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท 02-241-5269, 02-243-4500,
02-241-5305, 02-669-0970-1
โทรสาร 02-2432362
E-mail : seri_ent@truemail.co.th

บร�ษัท ไอ-มอส (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ไอ-มอส (ไทยแลนด) จํากัด ตัวแทนจําหนาย Cables / Pipes Transit ยี่หอ
MCT Brattberg จากประเทศ สวีเดน สําหรับอุตสาหกรรมประเภทอูตอ / ซอมเรือ, Oil
& Gas และPetrochemical นอกจากนี้ยังจําหนายอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมดังกลาว เชน โคมไฟ, สายไฟ, Cable Glands, Cable Accessories, Power
Plug and Socket–Outlet เปนตน
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15 ซอยทุงเศรษฐี แยก 3 แขวงดอกไม
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 02-7694407, 02-7528077
โทรสาร 02-3374481
E-mail : weerawat@imos.co.th

อ

SCI Electric Manufacturer Co., Ltd.

107/1 หมู 1 บางนา-ตราด กม.27 บางเพรียง
บางบอ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท 0-2361 8129-30
โทรสาร 0-2361 8018
E-Mail : sales@sci-mfgr.com
www.sci-mfgr.com

3.5 Electrical Equipment (อุปกรณ ไฟฟา)

จ

บร�ษัท จี.อาร.อาร.วาลว แอนด เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท จี.อาร.อาร.วาลว แอนด เทคโนโลยี จํากัด ผูผลิตและจําหนายอุปกรณเรือ
คุณภาพ

100/35 หมู 12 ถนนสุขุมวิท พัทยา หนองปรือ
บางละมุงชลบุรี 20150
โทรศัพท 038-255-746, 08-7130-9034,
08-4704-6872
โทรสาร 038 255-747
E-mail : g.r.r.valves@hotmail.com
www.marinehardwarethailand.com

ธ

หางหุนสวนจํากัด ธงแกว
หางหุนสวนจํากัด ธงแกว รับปรึกษาออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟาในเรือและ
ทั่วไป ควบคุมงานระบบไฟฟา รับทําตูคอนโทรล ตูเมนสวิทชบอรด สวิทฃพาแนล เดิน
สายไฟฟากําลัง แสงสวาง เดินสายไฟระบบควบคุมเครือ่ งจักร เดินสายไฟระบบการเดิน
เรือ เดินสายไฟระบบวิทยุ เดินสายไฟระบบการสื่อสาร เดินสายไฟระบบปองกันความ
เสียหาย เดินสายไฟระบบสัญญาณ ตางๆ เขาหัวสายตอเชื่อมวงจรระบบไฟฟา ระบบ
ควบคุมทุกระบบ ระบบสัญญาณภายในเรือทุกประเภท ติดตัง้ และซอมแซมอุปกรณไฟฟา
ตามมาตรฐานเรือ

50

99/350 หมูที่ 8 หมูบานวรุณี ตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท 081-850-8204, 035-314-467
โทรสาร 035-314-467
E-mail : ump.thong@gmail.com

พ

หางหุนสวนจํากัด พ�.การไฟฟา ศร�ราชา
หางหุน สวนจํากัด พี.การไฟฟา ศรีราชา จําหนายและรับสัง่ อุปกรณไฟฟาทุกชนิด
สําหรับอุตสาหกรรม และอาคารทีพ่ กั เชน สายไฟของ Yazaki, BCC. แม็กเนติกคอนแทค
เตอร Schneider Telemecanique, Mitsubishi, ABB, LG เซอรคิตเบรกเกอร ABB,
Siemens, Mitsubishi, Square D

134 ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท 038 311934, 038 323357, 038 325209
โทรสาร 038 323358
E-mail : pelectric134@hotmail.com

อ

บร�ษัท เอส เอ็น ซี กรุป จํากัด
บริษัท เอส เอ็น ซี กรุป จํากัด เปนผูนําเขาและตัวแทนจําหนายอุปกรณที่ใชในเรือ
เชน โคม ไฟ เรือเดิน Searchight ยี่หอ DHR, โคม ไฟ PERKO, โคมไฟ สวิตซ ปลั๊กทอง
เหลือง ยี่หอ DOSE และเครื่องอัดอากาศ J.P SAUER @ SOHN

12/10 ซ.ลาดพราว 71 ถ.ลาดพราว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท 02-933-1663-4
โทรสาร 02-933-1426
E-mail : sncgroup@hotmail.com

อ

บร�ษัท ไอ-มอส (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ไอ-มอส (ไทยแลนด) จํากัด ตัวแทนจําหนาย Cables / Pipes Transit ยี่หอ
MCT Brattberg จากประเทศ สวีเดน สําหรับอุตสาหกรรมประเภทอูตอ / ซอมเรือ, Oil
& Gas และPetrochemical นอกจากนี้ยังจําหนายอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมดังกลาว เชน โคมไฟ, สายไฟ, Cable Glands, Cable Accessories, Power
Plug and Socket–Outlet เปนตน

3.6 Motor (มอเตอร)

ท
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15 ซอยทุงเศรษฐี แยก 3 แขวงดอกไม
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 02-7694407, 02-7528077
โทรสาร 02-3374481
E-mail : weerawat@imos.co.th

บร�ษัท ที.เอ็น.เมตัลเว�รค จํากัด
บริษัท ที.เอ็น.เมตัลเวิรค จํากัด ผูผลิตและจําหนาย สินคาอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม ไดแก
1. Transmission Product : มอเตอรไฟฟา มอเตอรเกียร มูลเลย คัปปลิ้ง
เกียรทด เปนตน
2. Fan and Blower Product : พัดลม และโบลเวอร
3. Automation Product : Inverter HMT PLC Servo
4. Combustions Product : Burner และอะไหล
5. Water Prank Product : Centrifugal Pampa
6. Antipollution Proolud : Dust Collector, Painting Booth etc.
92/1 หมู 7 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท 02-810-2000
โทรสาร 02-810-2299
E-mail : marketing2@tnmetalworks.com
www.tnmetalworks.com

พ

บร�ษัท พ� เอส มอเตอรแอนดอีเล็คทร�ค จํากัด
บริษัท พี เอส มอเตอรแอนดอีเล็คทริค จํากัด รับซอมมอเตอรไฟฟา เจนเนอเร
เตอร ไดชารจ ไดสตารท และระบบ Alann ระบบไฟฟา รับซอมและสราง ทั้งเรือเดินทะเล
และโรงงาน

220/460 หมู 4 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-453-8249, 087-689-1631
โทรสาร 02-453-8249
E-mail : ps_motor@yahoo.com

ว
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บร�ษัท เวลเอ็นจิเนียร�่งเซอรว�ส จํากัด
A standard motor service workshop and certified by ISO:9001-2008.
Rewind, Overhaul & Repair AC & DC Motor , Generator , Dry type transformer
up to 5,000 KW
Full machine shop and site support services. Overhead cranes, Balancing
machine, Lathe machines, Coil forming machine, Coil spreading machine,
Varnish treatment and VPI system.
Full test equipments. Voltage regulator up to 11KV, Surge comparison
tester, High potential tester, Coreloss tester, Profiler, laser shaft & pulley
alignment, Spectrum analyser, Power analyser.
With specialize and long experience engineering team.

98 หมู 11 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-397-9324
โทรสาร 02-397-9330
E-mail : well@well-engineering.com
www.well-engineering.com

4

Navigation Communication
& Alarm Equipment
อุปกรณเดินเร�อ สื่อสาร และแจงเตือน
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Navigation Communication & Alarm Equipment (อุปกรณเดินเร�อ สื่อสาร และแจงเตือน)
4.1 General Service Control and Alarm Equipment (อุปกรณระบบควบคุม และแจงเตือน)

ค

บร�ษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทาง
ดานระบบงานโทรคมนาคมอันประกอบดวย ระบบสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ
โทรศัพทพนื้ ฐาน ระบบสง สัญญาณโทรทัศน และวางแผนขยายกิจการไปสูก ารเปนผูร บั
เหมาและการกอสรางระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศอยางครบวงจร รวมไปถึง
ธุรกิจดานการจัดจําหนาย และติดตั้งวัสดุปองกันไฟลาม (Passive Fire Protection)
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเพื่อปองกัน และเพิ่มความปลอดภัยใหชีวิตและทรัพยสินภายใน
อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม
475,477 หมู 9 ถนนบอนดสตรีท ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 02-960-1001-9
โทรสาร 02-960-0260
E-mail : marketing@cssthai.com
www.cssthai.com

ช

หางหุนสวนจํากัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียร�่ง
หางหุนสวนจํากัด ช. สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง ผูแทนจําหนายและบริการเครื่องมือ
อิเลคทรอนิคสทางทะเลยี่หอ FURUNO แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ผูนําทางดาน
เครือ่ งมือหาปลา เชน โซนาร ซาวเดอร เครือ่ งวัดกระแสนํา้ แผนทีด่ าวเทียม วิทยุสอื่ สาร
มีตัวแทนจําหนายและบริการอยูทั่วประเทศไทย
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76/92-93 ถ.รัชดา-ทาพระ แขวงวัดทาพระ
เขตบางกอกใหญ กทม. 10600
โทรศัพท 02-4570066
โทรสาร 02-4579428
E-mail : csm@csm.co.th
www.csm-dsc.com

พ

บร�ษัท พ�มส เทคโนโลจิส จํากัด
The intelligent Automatic Vessel Tracking (iAVT)) for offshore oil and gas and marine
industry. New release V2.10 Intelligent AVT (iAVT) system comprise of the key functions
as follows :
• Real Time Tracking (RTT)
• Session Time tracking (STT)
• Real time Remote positioning (RP)
• TDMA management
• Communication network with Radio
• Communication network with Satellite
• Communication network with GSM/GPRS
• Automatic identification System (AIS)
• Automatic communication network selection
• 2D graphical display
• 3D graphical display
• Marine navigation display

ชั้น 1 อาคารเอ็กโก 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 0 2955 0588
โทรสาร 0 2955 0590
E-mail : phangan@pims.co.th
www.pims.co.th

ร

บร�ษัท เรเทียน แอนชูส สิงคโปร จํากัด
บริษัท RAYTHEON ANSCHUETZ ผลิดและจําหนาย อุปกรณสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกสชวยใน
การเดินเรือจากประเทศเยอรมันี เชน
• เครื่องเข็มทิศ Gyro & Magnetic Compass และเครื่องเดินเรืออัตโนมัติ Auto Pilot
• ระบบเรดารทางเรือ Marine Radar และเครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ ECDIS
• ระบบสื่อสารเพื่อการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล GMDSS-Global Maritime
Distress and Safety System
• ระบบรายงานตนอัตโนมัติ AIS- Automatic Identification System
• เครื่องแจงตําบลที่ดวยดาวเทียม GPS - Global Positioning System
• เครื่องหยั่งความลึกนํ้า Echo Sounder
• กลองบันทึกขอมูลการเดินทาง VDR Voyage Data Recorders
• อื่นๆ เชน Speed Log, Anemometer, LRIT, SSAS, Intercomm System, Steering
Control, Etc
บริษัท เรเทียน แอนชูส มีครือขายจําหนาย Sales ซอมทํา Service และบริการตรวจเช็คเครื่องมือ
สื่อสารประจําเรือ Radio Survey มากกวา 300 แหงทั่วโลก
ไมวาคุณจะเดินเรือถึงไหน เราจะอยูกับคุณ!
Thai Agent : Patronics Marine Thailand Co. Ltd, Tel: +66 24171180–3 (TH) or +65 82988870 (SG)

4.2 Navigation Equipment (อุปกรณเดินเร�อ)

ก

Raytheon Anschuetz Singapore
Pte Ltd 51 Bukit Batok Crescent #07-08
Unity Centre, Singapore 658077
โทรศัพท +65 6473 0048
โทรสาร +65 6473 0042
Email : sales@raysingapore.com
www.raytheon-anschuetz.com

บร�ษัท แกรนดเอเซีย จํากัด
บริษัท แกรนดเอเซีย จํากัด ผูนําเขาเครื่องมือเครื่องเหล็กและอุปกรณตางๆ ที่
ใชบนเรือ เชน สลักภัณฑ โซ สลิง สกรูน็อต เกลียวเรง สเก็น เหล็กรัด ปมนํ้า ปะเก็น
ผายางมะตอย เข็มทิศ กลองสองทางไกล เสื้อชูชีพ หวงชูชีพ ทุน อุปกรณเรือ และ
อุปกรณประมง
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4 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท 02-894-0611-4, 02-894-1021-4
โทรสาร 02-894-0615, 02-894-1025
E-mail : grand101@truemail.co.th
www.grandasia.biz

ท

บร�ษัท ที เอ็น มาร�น จํากัด
บริษัท ที เอ็น มารีน จํากัด ศูนยรวมเครื่องมือสื่อสารเดินเรือ อิเล็กทรอนิกส
สําหรับเรือประมง เรือลากจูง เรือขนสง ไดแก เรดาร โซนา ซาวเดอร ดาวเทียม โทรศัพท
ดาวเทียม หมอแปลง วิทยุมดดํา วิทยุใหญ มีทั้งสินคาใหม สินคามือสอง ทุกยี่หอ
อุปกรณเสริม เสา หัว สาย หลอดไฟเรือซั้ง โคมไฟ อุปกรณไฟฟา กาวชันฝรั่ง บริการ
ครบวงจร จําหนายและบริการติดตั้ง รวดเร็ว ถึงที่ ซื่อตรง ดวยอะไหลแทครบ 100%
โดยชางผูชํานาญงานมากกวา 20 ป

เลขที่ 50/4-5 หมู 7 ถนนทายบาน ต.ทายบาน
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 08-1904-2382 และ 08-1667-9232-33
E-mail : nisa1th@yahoo.com
www.marinethai.com

ร

บร�ษัท เรเทียน แอนชูส สิงคโปร จํากัด
บริษัท RAYTHEON ANSCHUETZ ผลิดและจําหนาย อุปกรณสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกสชวยใน
การเดินเรือจากประเทศเยอรมันี เชน
• เครื่องเข็มทิศ Gyro & Magnetic Compass และเครื่องเดินเรืออัตโนมัติ Auto Pilot
• ระบบเรดารทางเรือ Marine Radar และเครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ ECDIS
• ระบบสื่อสารเพื่อการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล GMDSS-Global Maritime
Distress and Safety System
• ระบบรายงานตนอัตโนมัติ AIS- Automatic Identification System
• เครื่องแจงตําบลที่ดวยดาวเทียม GPS - Global Positioning System
• เครื่องหยั่งความลึกนํ้า Echo Sounder
• กลองบันทึกขอมูลการเดินทาง VDR Voyage Data Recorders
• อื่นๆ เชน Speed Log, Anemometer, LRIT, SSAS, Intercomm System, Steering
Control, Etc
บริษัท เรเทียน แอนชูส มีครือขายจําหนาย Sales ซอมทํา Service และบริการตรวจเช็คเครื่องมือ
สื่อสารประจําเรือ Radio Survey มากกวา 300 แหงทั่วโลก
ไมวาคุณจะเดินเรือถึงไหน เราจะอยูกับคุณ!
Thai Agent : Patronics Marine Thailand Co. Ltd, Tel: +66 24171180–3 (TH) or +65 82988870 (SG)

อ

บร�ษัท เอแอนมาร�น ประเทศไทย จํากัด
Sale & Services for Marine Communication & Navigation AID equipments,
Radar, Echo sounder
• GPS Navigation, MF/HF, VHF, UHF, CB radio, Satellite communication
system,
• Inmarsat,Iridium, Aces, Thuraya, ISATPHONE PRO,GMDSS, MF-HF
DSC, Telex system,
• VHF-DSC, EPIRB, Navtex, SART, Shore base maintenance, AIS, SSAS
All marine Simulator system
• Gyro compass, Auto pilot & Steering system, Speed log, Anemometer
life buoy,
Binoculars, Radio Surveyor Services IACS class ABS, LR, KR, RINA and
TG
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อ

Raytheon Anschuetz Singapore
Pte Ltd 51 Bukit Batok Crescent #07-08
Unity Centre, Singapore 658077
โทรศัพท +65 6473 0048
โทรสาร +65 6473 0042
Email : sales@raysingapore.com
www.raytheon-anschuetz.com

Marinethai Bldg.,555 Mu 3, Taiban Rd., T.Taiban,
Amphur Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
โทรศัพท +66 2 703 5544, +66 2 703 5858
โทรสาร +66 2 703 5525, +66 2 703 3322
E-mail : info@marinethai.net
www.marinethai.net

บร�ษัท เอส เอ็น ซี กรุป จํากัด
บริษัท เอส เอ็น ซี กรุป จํากัดเปนผูนําเขาและตัวแทนจําหนายอุปกรณที่ใชในเรือ
เชน โคม ไฟ เรือเดิน Searchight ยี่หอ DHR, โคม ไฟ PERKO, โคมไฟ สวิตซ ปลั๊กทอง
เหลือง ยี่หอ DOSE และเครื่องอัดอากาศ J.P SAUER @ SOHN

12/10 ซ.ลาดพราว 71 ถ.ลาดพราว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท 02-933-1663-4
โทรสาร 02-933-1426
E-mail : sncgroup@hotmail.com

4.3 Communication Equipment (อุปกรณสื่อสาร)

ก

บร�ษัท แกรนดเอเซีย จํากัด
บริษัท แกรนดเอเซีย จํากัด ผูนําเขาเครื่องมือเครื่องเหล็กและอุปกรณตางๆ ที่
ใชบนเรือ เชน สลักภัณฑ โซ สลิง สกรูน็อต เกลียวเรง สเก็น เหล็กรัด ปมนํ้า ปะเก็น
ผายางมะตอย เข็มทิศ กลองสองทางไกล เสื้อชูชีพ หวงชูชีพ ทุน อุปกรณเรือ และ
อุปกรณประมง

4 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท 02-894-0611-4, 02-894-1021-4
โทรสาร 02-894-0615, 02-894-1025
E-mail : grand101@truemail.co.th
www.grandasia.biz

ก

บร�ษัท เจสัน อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
Main Activities of the Company’s Business
Supplies, Install and Service of various types of Marine Radio
communications, Marine Electronic and Navigational / Mobile Offshore Drilling
Unit (MODU) Equipment such as GMDSS Radio Equipment, Inmarsat Ship
Mobile Earth Stations (Satellite Communications)
We are authorised to conduct marine radio survey and mobile offshore
drilling unit (MODU) for the following classification societies and authorities
• ABS – American Bureau of Shipping
• BV – Bureau Veritas
• CCR – China Corporation Register of Shipping
• CCS – China Classification Society
• DNV – Det Norske Veritas
• GL – Germanischer Lloyd
• IBS – Isthmus Bureau of Shipping
• IRS – Indian Register of Shipping

ค
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113/6 ซ.ลาดปลาเคา 24 ถ. เกษตรนวมินทร
แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท 02 553 2290-1, 0854406226
โทรสาร 02 553 2292
E-mail : sachja@jasonthai.com,
service@jasonthai.com
www.jason.com.sg

บร�ษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทาง
ดานระบบงานโทรคมนาคมอันประกอบดวย ระบบสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ
โทรศัพทพนื้ ฐาน ระบบสง สัญญาณโทรทัศน และวางแผนขยายกิจการไปสูก ารเปนผูร บั
เหมาและการกอสรางระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศอยางครบวงจร รวมไปถึง
ธุรกิจดานการจัดจําหนาย และติดตั้งวัสดุปองกันไฟลาม (Passive Fire Protection)
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเพื่อปองกัน และเพิ่มความปลอดภัยใหชีวิตและทรัพยสินภายใน
อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม
475,477 หมู 9 ถนนบอนดสตรีท ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 02-960-1001-9
โทรสาร 02-960-0260
E-mail : marketing@cssthai.com
www.cssthai.com

ช

หางหุนสวนจํากัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียร�่ง
หางหุนสวนจํากัด ช. สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง ผูแทนจําหนายและบริการเครื่องมือ
อิเลคทรอนิคสทางทะเลยี่หอ FURUNO แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ผูนําทางดาน
เครือ่ งมือหาปลา เชน โซนาร ซาวเดอร เครือ่ งวัดกระแสนํา้ แผนทีด่ าวเทียม วิทยุสอื่ สาร
มีตัวแทนจําหนายและบริการอยูทั่วประเทศไทย

76/92-93 ถ.รัชดา-ทาพระ แขวงวัดทาพระ
เขตบางกอกใหญ กทม. 10600
โทรศัพท 02-4570066
โทรสาร 02-4579428
E-mail : csm@csm.co.th
www.csm-dsc.com

ด

บร�ษัท ดีพ ซี เนว�เกชั่น จํากัด
บริษัท ดีพ ซี เนวิเกชั่น จํากัด เปนผูแทนจําหนายและบริการอุปกรณสื่อสารและ
การเดินเรือทางทะเลยี่หอ “FURUNO” แตผูเดียวในประเทศไทย
RADAR, GPS, ECHO SOUNDER, FACSIMILE, NAVTEX, GMDSS, DOPPLER
SPEED LOG, INMARSAT SYSTEM. และเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ “ACR”
เชน EPIRB & SART. พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบอุปกรณสื่อสารบนเรือตาม
มาตรฐานกรมเจาทา และ Class ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, Panama Flag, and
CR
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DSC
FURUNO

76/67-68 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดทาพระ
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 0-2 467 5089-90
โทรสาร 0-2 467 5091
E-mail : dsc@csm.co.th
www.csm-dsc.com

ท

บร�ษัท ที เอ็น มาร�น จํากัด
บริษัท ที เอ็น มารีน จํากัด ศูนยรวมเครื่องมือสื่อสารเดินเรือ อิเล็กทรอนิกส
สําหรับเรือประมง เรือลากจูง เรือขนสง ไดแก เรดาร โซนา ซาวเดอร ดาวเทียม โทรศัพท
ดาวเทียม หมอแปลง วิทยุมดดํา วิทยุใหญ มีทั้งสินคาใหม สินคามือสอง ทุกยี่หอ
อุปกรณเสริม เสา หัว สาย หลอดไฟเรือซั้ง โคมไฟ อุปกรณไฟฟา กาวชันฝรั่ง บริการ
ครบวงจร จําหนายและบริการติดตั้ง รวดเร็ว ถึงที่ ซื่อตรง ดวยอะไหลแทครบ 100%
โดยชางผูชํานาญงานมากกวา 20 ป

เลขที่ 50/4-5 หมู 7 ถนนทายบาน ต.ทายบาน
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 08-1904-2382 และ 08-1667-9232-33
E-mail : nisa1th@yahoo.com
www.marinethai.com

บ

บร�ษัท บร�ลเลียนท เพอฟอรแมนซ จํากัด
บริษัท บริลเลียนท เพอฟอรแมนซ จํากัด จําหนาย ซอม อุปกรณสื่อสาร เครื่อง
มือการเดินเรือสําหรับ เรือสินคาระหวางประเทศ เรือประมง แทนขุดเจาะนํ้ามัน เชน
เรดาร วิทยุสอื่ สาร ทางทะเล ทางอากาศ ซาวเดอร และตรวจสอบอุปกรณสอื่ สารประจํา
ปตามมาตรฐานองคกรเดินเรือนานาชาติ

3 ซอยสุนทร 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพ 10150
โทรศัพท 02-894-2828, 02-894-2266
โทรสาร 02-894-2829
E-mail : bpgroup@truemail.co.th,
service@bpmail.net, survey@bpmail.net,
www.bpmail.net

ร

บร�ษัท เรเทียน แอนชูส สิงคโปร จํากัด
บริษัท RAYTHEON ANSCHUETZ ผลิดและจําหนาย อุปกรณสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกสชวยใน
การเดินเรือจากประเทศเยอรมันี เชน
• เครื่องเข็มทิศ Gyro & Magnetic Compass และเครื่องเดินเรืออัตโนมัติ Auto Pilot
• ระบบเรดารทางเรือ Marine Radar และเครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ ECDIS
• ระบบสื่อสารเพื่อการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล GMDSS-Global Maritime
Distress and Safety System
• ระบบรายงานตนอัตโนมัติ AIS- Automatic Identification System
• เครื่องแจงตําบลที่ดวยดาวเทียม GPS - Global Positioning System
• เครื่องหยั่งความลึกนํ้า Echo Sounder
• กลองบันทึกขอมูลการเดินทาง VDR Voyage Data Recorders
• อื่นๆ เชน Speed Log, Anemometer, LRIT, SSAS, Intercomm System, Steering
Control, Etc
บริษัท เรเทียน แอนชูส มีครือขายจําหนาย Sales ซอมทํา Service และบริการตรวจเช็คเครื่องมือ
สื่อสารประจําเรือ Radio Survey มากกวา 300 แหงทั่วโลก
ไมวาคุณจะเดินเรือถึงไหน เราจะอยูกับคุณ!
Thai Agent : Patronics Marine Thailand Co. Ltd, Tel: +66 24171180–3 (TH) or +65 82988870 (SG)

อ
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Raytheon Anschuetz Singapore
Pte Ltd 51 Bukit Batok Crescent #07-08
Unity Centre, Singapore 658077
โทรศัพท +65 6473 0048
โทรสาร +65 6473 0042
Email : sales@raysingapore.com
www.raytheon-anschuetz.com

บร�ษัท อีส มาร�น จํากัด
บริษัท อีส มารีน จํากัด จําหนายอุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ อะไหลทุกชนิดที่เกี่ยว
กับเรือรวมถึงเครื่องเรือ อุปกรณติดตั้งพิเศษ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด นําเขาและสง
ออกอุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ อะไหลทุกชนิดที่เกี่ยวกับเรือ รวมถึงเครื่องเรือและอุปกรณ
เรือทุกชนิด

23/159 หมูที่ 2 ถ.เทพกระษัตรีย ต.เกาะแกว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท +66 (0) 76-239113
โทรสาร +66 (0) 76-239132
E-mail : ecommerce@eastmarineasia.com,
manager@eastmarineasia.com
www.eastmarineasia.com

อ

บร�ษัท เอแอนมาร�น ประเทศไทย จํากัด
Sale & Services for Marine Communication & Navigation AID equipments,
Radar, Echo sounder
• GPS Navigation, MF/HF, VHF, UHF, CB radio, Satellite communication
system,
• Inmarsat,Iridium, Aces, Thuraya, ISATPHONE PRO,GMDSS, MF-HF
DSC, Telex system,
• VHF-DSC, EPIRB, Navtex, SART, Shore base maintenance, AIS, SSAS
All marine Simulator system
• Gyro compass, Auto pilot & Steering system, Speed log, Anemometer
life buoy,
Binoculars, Radio Surveyor Services IACS class ABS, LR, KR, RINA and
TG
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Marinethai Bldg.,555 Mu 3, Taiban Rd., T.Taiban,
Amphur Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
โทรศัพท +66 2 703 5544, +66 2 703 5858
โทรสาร +66 2 703 5525, +66 2 703 3322
E-mail : info@marinethai.net
www.marinethai.net

5

Auxiliary System

อุปกรณระบบเคร�่องจักรชวย

5

Auxiliary System (อุปกรณระบบเคร�่องจักรชวย)
5.1 Boiler (หมอนํ้า)

จ

บ

บร�ษัท เจตาแบค จํากัด
GETABEC (German-Thai Boiler Engineering Cooperation Ltd.), founded since 1983,
specializes in steam boiler, hot water boiler and thermal oil heater. We gain lot of experience
from our well-known German cooperated partners such as LOOS International, SCHNEIDER,
SAACKE Bremen and GEKAKONUS. We manufacture TUV certified boiler under license
of SCHNEINER Berlin in the brand name of GETABECKESSEL. This makes us becoming
Thailand leading manufacturer of fire tube boiler, water tube boiler, and thermal oil heater.
Our Strong service teams with qualified engineers and technicians average over 15
years experience in bolier and burner combustion technology such as:
• Boiler repair
• Boiler tube replacement
• fire brick repair
• chemical cleaning
• Boiler modification for more efficiency and better environment
• Upgrading and refurbishment of complete boiler plant
• Service for annual inspection and issuance of certificate report by authorized engineer
• Sevice for emergency shutdown

335/7 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท +66 (0) 2 366 0400-7
โทรสาร +66 (0) 2 366 0413
E-mail : sales@getabecboiler.com
www.getabecboiler.com

บร�ษัท บี ที มาร�น แอนด เซอรว�ส จํากัด
1. งานตัดเปลี่ยนเหล็กทั่วไปของเรือ, งานทอ
2. งานวาลว, เซฟตี้วาลว, ไฮดรอลิควาลว ฯลฯ
3. งานดานชางกลตางๆ เชน เครื่องจักรใหญ, เครื่องไฟฟา, เทอรโบ, งานปมนํ้า,
หมอนํ้า, คูลเลอร กวานของเรือ รอก, แฟรลีดรอลเลอร งานกลึงอะไหลตางๆ
ฯลฯ
4. งานไฟฟา เชน วัดคาความเปนฉนวน, ลาง-อบมอเตอร หรือ Gennerator
ลางแผนสวิทชบอรด ฯลฯ
5. งานซอมตกแตงภายในตางๆ ในเรือ (เชน หองนอน, หองครัว หองนํ้า ฯลฯ)
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5.2 Sea Water System (อุปกรณระบบนํ้าทะเล)

ซ

74/5 หมู 14 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 2 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท 02-462-8625
โทรสาร 02-462-8625
E-mail : chakkrit.bt@gmail.com

บร�ษัท ซิสเท็มคอรปจํากัด

10 ซอยราษฏรบูรณะ 4 แขวงบางปะกอก
เขตราษฏรบูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท 02-468-2999
โทรสาร 02-468-338-9
E-mail : admin@systemcorp.co.th
www.systemcorp.co.th

บ

บร�ษัท บี ว� ซี เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั บี วี ซี เทคโนโลยี จํากัด เปนผูผ ลิตและจําหนายเครือ่ งทํานํา้ จืดจากนํา้ ทะเล
ระบบ RO Reverse Osmosis ตั้งแตขนาด 2,000–8,000 ลิตร สําหรับเรือ ไซทงาน
และขนาด 20,000–100,000 ลิตร สําหรับรีสอรทตางๆ และมีแพชูชีพ หรือ Liferaft
ชนิด USED จําหนายตั้งแตขนาด 12–25 คน แพชูชีพทุกใบไดใบรับรองจากกรมเจาทา

14/50 ซอย ศูนยวิจัย 6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
บางกะป กทม. 10310
โทรศัพท กทม. 085-066-7131
ภูเก็ต 084-306-9522
โทรสาร 02-758-9140
E-mail : sales@roforyou.com,
bobby_miller31@hotmail.com
www.roforyou.com

พ

บร�ษัท พร�มาเทค เทรดดิ�ง จํากัด
Nature of Business :
Established in 1997, we exclusively supply premium & innovative equipments & machines for marine,
offshore and industrial with support of engineering consultancy and after sales services.
List of products (A-to-Z) :
• AZCUE Marine Pumps; Sea water, Fuel oil, Lube oil pump etc.
• CJC Marine Fine Filter Technology; Hydraulic oil, Lubrication oil, Gear
oil, Fuel oil.
• DE-BUG Controlling Micro-organism unit for fuel oil.
• DOOSAN Marine Propulsion Engine.
• FACET Marine Solutions;
Micro-Filter Separator for diesel fuel oil
Bilge (Oily) Water Separator, Sewage Treatment Plant
Fresh Water Desalinator & RO System
Helicopter (In-Flight) Aviation Re-Fuelling system.
• FISCHCON External Fire Fighting Pump
• FIREXPRESS Fire Extinguisher /Fire Fighting Unit NATO certified.
• HEPBURN Replenishment System
• NEUTRA RUST 661 ; Rust Inhibitor (Water Based, Lead-Free, Original UK Formula)

5.3 Fresh Water System (อุปกรณระบบนํ้าจืด)

ซ
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335/43 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 0-2366-0753-5
โทรสาร 0-2366-0756
E-mail : sales@primatechtrading.co.th
www.primatechtrading.co.th

บร�ษัท ซิสเท็มคอรปจํากัด

10 ซอยราษฏรบูรณะ 4 แขวงบางปะกอก
เขตราษฏรบูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท 02-468-2999
โทรสาร 02-468-338-9
E-mail : admin@systemcorp.co.th
www.systemcorp.co.th

5.4 Fuel & Lubrication Oil System (อุปกรณระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง และนํ้ามันหลอลื่น)

ซ

บร�ษัท ซีออยล จํากัด
บริษัท ซีออยล จํากัด เปนผูจัดจําหนาย และดําเนินการขนสงนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
นํ้ามันเตา และนํ้ามันหลอลื่น สําหรับเรือเดินทะเลทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

88 ซอย บางนา-ตราด 30 ถนน บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02-3989850, 02-3989851
โทรสาร 02-3989852

พ
64

บร�ษัท พร�มาเทค เทรดดิ�ง จํากัด
Nature of Business :
Established in 1997, we exclusively supply premium & innovative equipments &
machines for marine, offshore and industrial with support of engineering consultancy and
after sales services.
List of products (A-to-Z) :
• AZCUE Marine Pumps; Sea water, Fuel oil, Lube oil pump etc.
• CJC Marine Fine Filter Technology; Hydraulic oil, Lubrication oil, Gear
oil, Fuel oil.
• DE-BUG Controlling Micro-organism unit for fuel oil.
• DOOSAN Marine Propulsion Engine.
• FACET Marine Solutions;
Micro-Filter Separator for diesel fuel oil
Bilge (Oily) Water Separator, Sewage Treatment Plant
Fresh Water Desalinator & RO System
Helicopter (In-Flight) Aviation Re-Fuelling system.
• FISCHCON External Fire Fighting Pump
• FIREXPRESS Fire Extinguisher /Fire Fighting Unit NATO certified.
• HEPBURN Replenishment System
• NEUTRA RUST 661 ; Rust Inhibitor (Water Based, Lead-Free, Original UK Formula)

5.5 Air Conditions System (อุปกรณระบบปรับอากาศ)
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335/43 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 0-2366-0753-5
โทรสาร 0-2366-0756
E-mail : sales@primatechtrading.co.th
www.primatechtrading.co.th

บร�ษัท กูดอัพ จํากัด
บริษัท กูดอัพ จํากัดผูรับเหมาติดตั้ง จําหนายใหคําปรึกษาในงานหุมฉนวน และ
แจ็คเกต
• เพื่อกันความรอน เชน บอลเลอร ถัง ทอนํ้าเย็น แอรดักท
• เพื่อกันเสีย เชน หองเจนเนอรเรเตอร หองปม หองดนตรี หอง AHU.
• เพื่อกันไฟ เชน มานกันสะเก็ดไฟ หมอนหุมเทอรไบด หมอนหุมเครื่องฉีด
พลาสติก
ประกอบ–ติดตั้ง ทอแอรดักส และทอสงลม ชนิดตางๆ
จําหนายวัสดุและอุปกรณที่ใชในงานหุมฉนวน เชน ผาใบกันไฟ และฉนวนชนิด
ตางๆ
148 ซ.รังสิต–นครนายก 23 ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท 02-199 5055-6
โทรสาร 02-199 5057
E-mail : goodup_insulation@hotmail.com
www.insulationwork.com

ค

บร�ษัท เคพ�เอ็น โปร เอ็นจิเนียร�่ง จํากัด
บริษัท เคพีเอ็น โปร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัดใหบริการรับออกแบบ จําหนาย ติดตั้งซอม
• ระบบเครื่องปรับอากาศ, ชิลเลอร, หองเย็น
• เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรมทุกชนิด
• ระบบไฟฟาโรงงาน, เครนไฟฟา

559/17 หมู 7 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี
จ.สมุทรปรการ 10540
โทรศัพท 0-2325-0070-4
โทรสาร 0-2751-1122
E-mail : kpnpro@truemail.co.th

จ

บร�ษัท จอนธสัน จํากัด
Products & Solutions :
• Air-conditioning and ventilation (HVAC) systems which include all the
hardware and equipment associated with an air-conditioning system.
• Specialist design, planning and heat-load calculation services that are
the key to ensure a successful and profitable operation.
• Ventilation systems and air treatment units for technical areas such
as car decks, machinery spaces, engine rooms, technical installations,
etc.
• Refrigeration plants and equipment for use in air-conditioning systems,
provision rooms, etc.
• Automation systems to support the specific needs of the customer,
these counts for all kinds of vessels and off shore application.
• Process cooling for special vessels

ด
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10 Upper Aljunied Link 08-00 Singapore 367904
โทรศัพท +65 67480202
โทรสาร +65 62819932
E-mail : nicolai.thrane@jci.com
www.york-marine.com

บร�ษัท ด็อทแบมบู (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท ด็อทแบมบู (กรุงเทพ) จํากัด ผูนําเขา และจําหนายนํ้ายาทําความเย็น ยี่หอ
“โฟเรน” จากประเทศฝรัง่ เศส เพียงแหงเดียวในประเทศไทย เราจัดจําหนายนํา้ ยาสําหรับ
แอรรถยนต แอรบาน และหองเย็น R22, 124, 134a, 404a, 407c, 410a, 11, 141b
รวมทั้งอุปกรณทําความเย็นทุกชนิด

37/4 หมู 2 ถ.บางกรวย-ไทยนอย ต.บางเลน
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท 0-2921-5100
โทรสาร 0-2921-5163
E-mail : kessara@dotbamboo.com
www.dotbamboo.com

ต

บร�ษัท ไตรมาร�น อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
เปนสาขาของบริษัท ไตรเท็กซ ประเทศสิงคโปร
เปนผูแทนจําหนาย นําเขา อุปกรณเรือชั้นนําระดับโลก ไดแก
เครื่องกําเนินไฟฟา CUMMINS ONAN USA
ระบบสวม MATRO ITALY
อุปกรณเรือ VETUS HOLLAND
ระบบปรับอากาศเรือ MARINE AIR SYSTEM USA
กวานสมอเรือไฟฟา QUICK ITALY
เครื่องกลั่นนํ้าทะเล SEA RECOVERY USA
อุปกรณไฟฟาเรือ XANTREX USA

5.6 Compressed Air System (อุปกรณระบบลมใชงาน)
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929/9 หมู 9 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-175-6111
โทรสาร 02-175-6108
E-mail : bkk-info@tritex.com.sg
www.tritex.com.sg

บร�ษัท พร�เมี่ยม อิคว�ปเมนท แอนด เอ็นจิเนียร�่ง จํากัด
บริษทั พรีเมีย่ ม อิควิปเมนท แอนด เอ็นจิเนียริง่ จํากัด จําหนายเครือ่ งปม ลมยีห่ อ
Ingersoll-Rand และใหบริการซอมและอะไหลเครือ่ งปม ลม, จําหนายปม นํา้ ยีห่ อ Grundfos
/ DAB และใหบริการซอมปมนํ้าทุกยี่หอ, จําหนาย Chiller ยี่หอ Daikin พรอมใหบริการ
ซอมทุกยี่หอ, จําหนาย Cooling ยี่หอ BAC / Square Cooling / เหลียงชิ, จําหนาย
เครื่องมือไฟฟายี่หอ Metabo พรอมใหบริการซอมและอะไหลเครื่องมือ
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46 ม.14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท 02-919-8900
โทรสาร 02-906-0248
E-mail : mcmarketing@premium.co.th
www.premium.co.th

ร

บร�ษัท โรทรอนิค เอ็นจิเนียร�่ง จํากัด
บริษัท โรทรอนิค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนตัวแทนจําหนาย “Gardner Denver”
Air and Gas Compressor
• Screw Compressor
• Variable Speed Screw Compressor
• Screw Compressor With Tum-Valves
• Reciprocating Compressor
• Mobile Transport/Track Blower
เปนตัวแทนจําหนาย “Gardner Denver” After-Treatment
• Fridge Dryer
• Adsorption Dryer
• Industrial Filter for Air, Sterile and Steam
• Condensate Drain
บริการ Overhaul และซอมบํารุง Air Compressor ทุกชนิด

88 อาคาร เอ.พี.นครินทร หองที่ 11/4 ซอยลาซาล 58
ถ.ศรีนครินทร บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 02-745-8526-8
โทรสาร 02-745-8529
E-mail : rotronic@samart.com
www.gardnerdenver.com

ร

รานรุงอรุณอะไหล
รานรุง อรุณอะไหล ผูน าํ เขาอะไหล DEUTZ, M.W.M ผูแ ทนจําหนาย เครือ่ งปม ลม
ATLASCOPCO

253-255 ถ.บริพัทร แขวงบานบาตร
เขตปอมปราบฯ กทม.10110
โทรศัพท 02-221-7240
โทรสาร 02-225-4338
E-mail : rungarungroup@yahoo.com
www.rungarunspareparts.com

อ

บร�ษัท อาร.แฮงค ซัพพลาย จํากัด
บริษัท อาร.แฮงค ซัพพลาย จํากัด เปนบริษัทจัดจําหนายเครื่องปมลม ทั้งแบบ
SCREW, SCROLL และ PISTON ยี่หอ COAIRE โดยรับประกันสูงสุดถึง 5 ป นอกจาก
นี้ ยังจัดจําหนายเครื่องกําจัดสิ่งปนเปอนที่มากับลม เชน นํ้า, นํ้ามัน, กลิ่น, ฝุนละออง
และแบคทีเรีย ใหเปนไป ตามมาตราฐาน ISO 8573 และรับปรึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานในระบบลม

5.7 Anti-Fouling System (อุปกรณระบบปองกันเพรียง)

ช
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1035/83-85 ซอยประชาราษฏร 33 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซ�อ เขตบางซ�อ กทม.10800
โทรศัพท (02) 586-8393-4, 587-4863
โทรสาร (02) 587-3943
E-mail : rhanksupply@gmail.com
www.rhanksupply.com

หางหุนสวนจํากัด โชคไพบูลย แบร�่ง
We specialize in marine paint, anti-fouing, varnishes, epoxy resin, and
3m boat care & sealants, many years in experience serving. Our goal is to
provide you with useful information from our products that we hope make it
easier for you to do business with us. Come aboard and learn more about
our unique products and systems designed to keep your boat ship shape.

54/82-83 ถ.อองซิมผาย ต.ตลาดใหญ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท 076-250581, 076-250582
โทรสาร 076-250583
E-mail : info@marineandtools.com
www.marineandtools.com

ท

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
บริษัท ไทยโคลอน จํากัด เปนผูผลิต และจําหนาย แรกันกรอน

REVERSE OSMOSIS DESALINATOR
ÃÐºº¡ÃÍ§¹éíÒáºº RO

• SEWAGE TREATMENT/
ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂ
• ENGINE ROOM PUMP SYSTEM/
ÃÐºº»˜ÁËŒÍ§à¤Ã×èÍ§

• EPOXY RESIN GROUTING
ÇÑÊ´ØÍÕ¾Í¡«Õè ÊíÒËÃÑºÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡áÅÐá·‹¹à¤Ã×èÍ§
• FOUNDATION SYSTEM

• ELECTRICAL CABLE/ÊÒÂä¿¿‡Ò
• DEFENCE STANDARD ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È

HIGH SPEED DIESEL ENGINES

MARINE EQUIPMENT / ÍØ»¡Ã³àÃ×Í

• MARINE LIGHTING EQUIPMENT
• EXPLOSION PROOF MATERIAL
ÃÐººä¿àÃ×Í áÅÐâ¤Áä¿

• MARINE AIR CONDITIONING/
ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈàÃ×Í

• AIR COMPRESSOR/ÃÐººÅÁÍÑ´
• STEERING GEAR/ÃÐººËÒ§àÊ×Í

PARTS & SERVICES/ÍÐäËÅ‹áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
• KAMEWA CPP/WATERJET
• BROWN BROTHERS
• TENFJORD

•
•
•
•
•

DEEP SEA SEALS/ÃÐºº«ÕÅà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
LIPS–CPP/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã»ÃÑº¾Ôª
WATER JET/ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹áºº¾‹¹¹éíÒ
SHAFT LINES/ÃÐººà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
PROPELLERS/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã

• MARINE GEARBOX / ÃÐººà¡ÕÂÃàÃ×Í

589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th

ท

บร�ษัท ไทยมาร�นโพรเทคชั่น จํากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จํากัด เปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานทางดาน
การปองกันความเสียหายของโครงสรางเนื่องจากการกัดกรอน รวมถึงการใหคํา
ปรึกษา วิเคราะหความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับโครงสรางหลัก ดวยความคิดเห็นทีเ่ ปนธรรม
และตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ
เปนบริษทั นิตบิ คุ คลทีเ่ กิดจากการรวมกลุม ของวิศวกร เริม่ ตนจากการวิจยั พัฒนา
อลูมเิ นียมกันกรอน และพัฒนาอลูมเิ นียมกันกรอนจนประสบความสําเร็จ จนเกิดแนวคิด
ในการขยายผลเพือ่ นําผลงานออกสูต ลาด โดยไดจดทะเบียนกอตัง้ เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน
2551
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33/11 หมู 10 ชั้น 2 อาคาร ไอ อาร ดี เยนจิเนียริ่ง
ถ.ราชพฤกษแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท 02-886-2244
โทรสาร 02-886-2245
E-mail : borpitt@yahoo.com
www.thaimp.co.th

อ

บร�ษัท อั๊คโซโนเบล โคทติ�ง จํากัด
บริษัท อั๊คโซโนเบล โคทติ้ง จํากัด เปนผูผลิตสีในงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งผลิต
สีคุณภาพตามความตองการในการตอบสนองการใชงานในสวนตางๆ ของเรือ เชน สี
สําหรับ ถัง บัลลาดทีส่ ามารถพนบนพืน้ ผิวทีช่ นื้ แฉะ สีสาํ หรับถังบรรทุกสารเคมี ทีร่ องรับ
สารเคมีไดหลายชนิด สีคุณภาพสูงสําหรับเรือตอใหม และสีกันเพรียงที่กันเพรียงได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนตน

34 หมู 4 ถนนเพชรเกษม กม. 28.5 ต.ออมใหญ
อ. สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท 02 3614500
โทรสาร 02 3614501
www.internationalpaint-marine.com
www.akzonobel.com

5.8 Ventilation System (อุปกรณระบบระบายอากาศในระวางสินคา)

ช

บร�ษัท ชิพเชพ ซี สโตร จํากัด
> Azimuth circle, Parallel rule, Triangle, Day shape signal
> Glove, Angle, valve, 5k 10k 16k, screw down check
> Air vent, Storm Valve, Gate valve, Non raising stem v/v
> Lamp 110v, R.F., Aldis lamp, Search light, half reflec
> Halogen, J, JD, JTT, GX9.5, Fluorescent, Ballast 110v
> Mercury lamp, HRF, HF, BHRF, BHF, Sodium NHT
> Navigation lamp, Pendant light, Explosion proof lamp
> Marine plug, 1MA, 1MB, S1MR, HNA, 2MR, Joint box
> Cordobond, Copaslip, Devcon, Denso tape, Unifix, Clover
> BA set, EEBD, Aluminize suite, Standard Gas, Bright star
> Lifebuoy, Life Jacket, IMO symbol, Reflective tape
> Scalling machine, cutter gear, NITTO, JEX-24, JT-20
> Non spark safety tool, Pressure gauge, Thermometer
> Double bolt clamp, Cam & groove Part A B C D E F DC DP

ท

131 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 20 แยก 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
โทรศัพท 0-2877-1140-1, 0-2468-6907
โทรสาร 0-2476-6567
E-mail : info@shipshapegroup.com
www.shipstore.co.th

บร�ษัท ที.เอ็น.เมตัลเว�รค จํากัด
บริษัท ที.เอ็น.เมตัลเวิรค จํากัด ผูผลิตและจําหนาย สินคาอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม ไดแก
1. Transmission Product : มอเตอรไฟฟา มอเตอรเกียร มูลเลย คัปปลิ้ง
เกียรทด เปนตน
2. Fan and Blower Product : พัดลม และโบลเวอร
3. Automation Product : Inverter HMT PLC Servo
4. Combustions Product : Burner และอะไหล
5. Water Prank Product : Centrifugal Pampa
6. Antipollution Proolud : Dust Collector, Painting Booth etc.
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92/1 หมู 7 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท 02-810-2000
โทรสาร 02-810-2299
E-mail : marketing2@tnmetalworks.com
www.tnmetalworks.com

ร

บร�ษัท โรทรอนิค เอ็นจิเนียร�่ง จํากัด
บริษัท โรทรอนิค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนตัวแทนจําหนาย “Gardner Denver”
Air and Gas Compressor
• Screw Compressor
• Variable Speed Screw Compressor
• Screw Compressor With Tum-Valves
• Reciprocating Compressor
• Mobile Transport/Track Blower
เปนตัวแทนจําหนาย “Gardner Denver” After-Treatment
• Fridge Dryer
• Adsorption Dryer
• Industrial Filter for Air, Sterile and Steam
• Condensate Drain
บริการ Overhaul และซอมบํารุง Air Compressor ทุกชนิด

88 อาคาร เอ.พี.นครินทร หองที่ 11/4 ซอยลาซาล 58
ถ.ศรีนครินทร บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 02-745-8526-8
โทรสาร 02-745-8529
E-mail : rotronic@samart.com
www.gardnerdenver.com

5.9 Refrigeration System (อุปกรณระบบทําความเย็น)

ค

บร�ษัท เคพ�เอ็น โปร เอ็นจิเนียร�่ง จํากัด
บริษัท เคพีเอ็น โปร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัดใหบริการรับออกแบบ จําหนาย ติดตั้งซอม
• ระบบเครื่องปรับอากาศ, ชิลเลอร, หองเย็น
• เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรมทุกชนิด
• ระบบไฟฟาโรงงาน, เครนไฟฟา

559/17 หมู 7 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี
จ.สมุทรปรการ 10540
โทรศัพท 0-2325-0070-4
โทรสาร 0-2751-1122
E-mail : kpnpro@truemail.co.th

อ

บร�ษัท อารมาเซล (ประเทศไทย) จํากัด
The company
Headquarters
Production facilities
Products

Armacell International Holding GmbH
Münster, Germany
18 plants in 12 countries on 4 continents
Thermal and low-temperature insulation materials, fire protection products, acoustic
solutions and covering systems for building equipment and industrial, marine and
offshore installations
Insulation brands
: Armaflex (a highly flexible, closed-cell, elastomeric insulation material)
Arma-Chek (flexible covering systems)
ArmaSound (acoustic insulation products)
Industrial insulation
: ArmaSound Industrial Systems (thermal-acoustic insulation systems)
systems
Armaflex Cryogenic Systems (low-temperature insulation systems)
• Technical leader in the insulation market worldwide through highly specialized products
• Global R&D with multiple research centres throughout the world
• Strategic research team for development of cryogenic-grade elastomers
• Collaboration with universities and government authorities in research, testing, education and energy efficiency
• Comprehensive external testing programme for independent and expert analysis
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:

88 หมู 4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท 032-353205
โทรสาร 032-353208
E-mail : info.th@armacell.com
www.armacell.com

บร�ษัท เฮอร�ง พลัส จํากัด
บริษทั เฮอริง พลัส จํากัด เปนบริษทั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางดานเครือ่ งแลกเปลีย่ น
ความรอน (plate heat exchanger) แหงแรกที่ไดกอตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเปนศูยน
บริการ ใหคําปรึกษา ออกแบบ, และรับลางตะกรันตางๆ ที่เกิดขิ้นในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน (plate heat exchanger) รวมทั้งจัดเก็บ และจัดหาอะไหลแท (Genuine) จาก
โรงงานผูผลิต โดยตรงไดทุกยี่หอ

29/9 หมูที่ 7 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท 02-149-2426-29
โทรสาร 02-149-2430
E-mail : sales@herringplus.com
www.herringplus.com

5.10 Lifting Equipment (อุปกรณยกของ)

ล

บร�ษัท ลี แอนด สตีล จํากัด
บริษัท ลี แอนด สตีล จํากัด เปน ผูนําเขา และจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
ประเภท Lifting แบบครบวงจร ไมวา จะเปนสินคาประเภทลวดสลิงหรือโซอลั ลอยดพรอม
ประกอบชุด รอกมือ และรอกไฟฟา พรอมอุปกรณ Lifting ที่มีคุณภาพสูง จากผูผลิต
ชั้นนํา อาทิ เชน Brand Gunnebo จากประเทศสวีเดน ซึ่งทางบริษัทลีแอนดสตีล เปน
exclusive agent รายเดียวในประเทศไทย เพือ่ ใหบริการแกลกู คาทุกประเภทอุตสาหกรรม
อีกทัง้ ยัง มีศกั ยภาพในดานการบริการอัดปลอกลวดสลิงดวยเครือ่ งอัดปลอกลวดสลิง
สามารถผลิต Wire Rope Sling ไดถึง ขนาด 4” และบริการ test ลวดสลิง รองรับ
ความยาวของลวดสลิงไดสูงสุด ถึง 30 เมตร ดวยเครื่อง Testing Bench นอกจาก
นี้ทางบริษัทของเรายังจําหนาย สินคาประเภททอเหล็ก ทอสแตนเลส และอุปกรณทอ
อาทิเชน สามทาง, ของอ, ขอลดกลม, ขอลดเบี้ยว, หนาแปลน เปนตน และยังมีสินคา
สแตนเลสรูปแบบตางๆ ประเภท แผน คอยล เพลากลม เพลาสี่เหลี่ยม เพลาหกเหลี่ยม
แบน ฉาก (ทั้งเกรด 304, 304L, 316, 316L และแผนเกรด310) โดยยึดมั่นใน
เจตนารมณแหงการบริการอยางซื่อตรงตอลูกคา และการบริการที่ครบถวนเพื่อที่จะ
ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด

ว

92-94 ซอยปทุมคงคา ถนนตรีมิตร แขวงสัมพันธวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท (66) 2639-0140-6, (66) 2639-0386-7
โทรสาร (66) 2639-6364-5
E-mail : leeandsteel@hotmail.com
www.leeandsteel.co.th

บร�ษัท วาโค วาย คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษทั วาโค วาย คอรปอเรชัน่ จํากัด นําเขาผลิตภัณฑ BSWR (British Standard
Wire Rope) จากประเทศผูผลิตฟลิปนส โดยโรงงานผูผลิต Wire Rope Coporation
of The Philipines ไดรับอนุญาติเปน Exclusive Distributor in The Philipines of
BRIDON เพื่อจัดจําหนายในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว เชน บริษัท เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษทั นําเฮง คอนกรีต (1992) จํากัด, บริษทั ฮัจจิสนั
แหลมฉบัง จํากัด, การทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน

5.11 Pump (ปม)

ก
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82/644-645 ซ.ซีเมนตไทย ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-91 1-1819
โทรสาร 02-91 1-1820
E-maiI : vakowireo3@yahoo.com

บร�ษัท เกร�ยงไทยวัฒนากรุป จํากัด
บริษัท เกรียงไทยวัฒนากรุป จํากัดเปนผูนําเขาและจัดจําหนายเครื่องมือชาง
แบรนดชั้นนําของโลก เชน เครื่องมือไฟฟา MAKITA, เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง
KARCHER, เครื่องเชื่อมอินเวอรเตอร JASIC, ปมนํ้า EBARA, ดอกสวาน NACHI,
เครื่องมือชาง STANLEY, FORCE, IRWIN และเครื่องมือชนิดตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน
อุตสาหกรรม งานกอสราง และงานซอม/ประกอบเรือ

634 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 0 2811 7417
โทรสาร 0 2896 0276
Email : ignite@ktw.co.th
www.ktw.co.th, www.kcatalog.com

ก

บร�ษัท แกรนดเอเซีย จํากัด
บริษัท แกรนดเอเซีย จํากัดเปนผูนําเขาเครื่องมือเครื่องเหล็กและอุปกรณตางๆ
ที่ใชบนเรือ เชน สลักภัณฑ โซ สลิง สกรูน็อต เกลียวเรง สเก็น เหล็กรัด ปมนํ้า ปะเก็น
ผายางมะตอย เข็มทิศ กลองสองทางไกล เสื้อชูชีพ หวงชูชีพ ทุน อุปกรณเรือ และ
อุปกรณประมง

4 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท 02-894-0611-4, 02-894-1021-4
โทรสาร 02-894-0615, 02-894-1025
E-mail : grand101@truemail.co.th
www.grandasia.biz

พ
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บร�ษัท พร�มาเทค เทรดดิ�ง จํากัด
Nature of Business :
Established in 1997, we exclusively supply premium & innovative equipments & machines
for marine, offshore and industrial with support of engineering consultancy and after sales services.
List of products (A-to-Z) :
• AZCUE Marine Pumps; Sea water, Fuel oil, Lube oil pump etc.
• CJC Marine Fine Filter Technology; Hydraulic oil, Lubrication oil, Gear
oil, Fuel oil.
• DE-BUG Controlling Micro-organism unit for fuel oil.
• DOOSAN Marine Propulsion Engine.
• FACET Marine Solutions;
Micro-Filter Separator for diesel fuel oil
Bilge (Oily) Water Separator, Sewage Treatment Plant
Fresh Water Desalinator & RO System
Helicopter (In-Flight) Aviation Re-Fuelling system.
• FISCHCON External Fire Fighting Pump
• FIREXPRESS Fire Extinguisher /Fire Fighting Unit NATO certified.
• HEPBURN Replenishment System
• NEUTRA RUST 661 ; Rust Inhibitor (Water Based, Lead-Free, Original UK Formula)

335/43 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 0-2366-0753-5
โทรสาร 0-2366-0756
E-mail : sales@primatechtrading.co.th
www.primatechtrading.co.th

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
ตัวแทนจําหนาย Jabsco ปมใบพัดยาง ปมแรงดันคงที่ ปมใบมีด ปมไดอะแฟรม
ปมมือโยก ใชทั่วไปในเรือขนาดกลางและเล็ก, RULE ปมจุมสําหรับนํ้าทองเรือ และ
อุปกรณประกอบ โดยตรงจากบริษัทแม คือ ITT ลูกคาจึงมั่นใจไดในเรื่องการรับประกัน
สิ น ค า ซึ่ ง ผู  ข ายอื่ น ที่ ไ ม ไ ด เ ป น ตั ว แทนไม ส ามารถรั บ รองการเคลมสิ น ค า ให ไ ด ,
Hamworthy ปมนํ้าทะเล Ni-Alu-Bronze ประสิทธิภาพและความทนทานสูง สําหรับเรือ
ขนาดใหญ และงาน Offshore

REVERSE OSMOSIS DESALINATOR
ÃÐºº¡ÃÍ§¹éíÒáºº RO

• SEWAGE TREATMENT/
ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂ
• ENGINE ROOM PUMP SYSTEM/
ÃÐºº»˜ÁËŒÍ§à¤Ã×èÍ§

• EPOXY RESIN GROUTING
ÇÑÊ´ØÍÕ¾Í¡«Õè ÊíÒËÃÑºÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡áÅÐá·‹¹à¤Ã×èÍ§
• FOUNDATION SYSTEM

• ELECTRICAL CABLE/ÊÒÂä¿¿‡Ò
• DEFENCE STANDARD ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È

HIGH SPEED DIESEL ENGINES

MARINE EQUIPMENT / ÍØ»¡Ã³àÃ×Í

• MARINE LIGHTING EQUIPMENT
• EXPLOSION PROOF MATERIAL
ÃÐººä¿àÃ×Í áÅÐâ¤Áä¿

• MARINE AIR CONDITIONING/
ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈàÃ×Í

• AIR COMPRESSOR/ÃÐººÅÁÍÑ´
• STEERING GEAR/ÃÐººËÒ§àÊ×Í

PARTS & SERVICES/ÍÐäËÅ‹áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
• KAMEWA CPP/WATERJET
• BROWN BROTHERS
• TENFJORD

•
•
•
•
•

DEEP SEA SEALS/ÃÐºº«ÕÅà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
LIPS–CPP/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã»ÃÑº¾Ôª
WATER JET/ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹áºº¾‹¹¹éíÒ
SHAFT LINES/ÃÐººà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
PROPELLERS/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã

• MARINE GEARBOX / ÃÐººà¡ÕÂÃàÃ×Í

589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th
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Outfitting & Furnishing
Materials
อุปกรณผูกยึดเร�อ
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Outfitting & Furnishing Materials (อุปกรณผูกยึดเร�อ)

6.1 Valves (วาลว)

ช

บร�ษัท ชิพเชพ ซี สโตร จํากัด
> Azimuth circle, Parallel rule, Triangle, Day shape signal
> Glove, Angle, valve, 5k 10k 16k, screw down check
> Air vent, Storm Valve, Gate valve, Non raising stem v/v
> Lamp 110v, R.F., Aldis lamp, Search light, half reflec
> Halogen, J, JD, JTT, GX9.5, Fluorescent, Ballast 110v
> Mercury lamp, HRF, HF, BHRF, BHF, Sodium NHT
> Navigation lamp, Pendant light, Explosion proof lamp
> Marine plug, 1MA, 1MB, S1MR, HNA, 2MR, Joint box
> Cordobond, Copaslip, Devcon, Denso tape, Unifix, Clover
> BA set, EEBD, Aluminize suite, Standard Gas, Bright star
> Lifebuoy, Life Jacket, IMO symbol, Reflective tape
> Scalling machine, cutter gear, NITTO, JEX-24, JT-20
> Non spark safety tool, Pressure gauge, Thermometer
> Double bolt clamp, Cam & groove Part A B C D E F DC DP

ร

131 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 20 แยก 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
โทรศัพท (02) 877 1140-1, 0-2468-6907
โทรสาร 0-2476-6567
E-mail : info@shipshapegroup.com
www.shipstore.co.th

บร�ษัท เรโน เทค จํากัด
บริษัท เรโน เทค จํากัด ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง หลักการอนุรักษพลังงาน และ
ทรัพยากร โดยใชอยางพอเพียง ใชเฉพาะจําเปน ใชวัสดุที่ถูกตองเหมาะสมกับงาน ถูก
ตองตามหลักวิศวกรรม มีความปลอดภัยตอสภาพแวดลอม และสุขภาพของผูใช
สินคาในหมวด ทอ ปมพ วาลว ทอ พีพีอาร (poly propylene random copolymer, PP-R) ซึ่งใชในงานระบบทอนํ้าดื่ม นํ้ารอน นํ้าเย็น ทอสําหรับสารเคม ติดตั้ง
งายผลิตไดมาตรฐานสากล (สินคาไดรับมาตรฐานจาก สถาบัน SKZ จากประเทศ
เยอรมันนี)
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154 ซ.พัฒนาการ 46 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 02-720-4010
โทรสาร 02-720-4340
E-mail : salindee.ranotech@gmail.com
www.ranotech.com

อ

หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นเอส ไฮโดรนิวแมติค
• จําหนาย สาย, ทอ และไฮดรอลิค ทุกชนิด
• จําหนาย กระบอก, วาลวลม และไฮดรอลิค
• จําหนาย ขอตอตางๆ, ซีล, โอริง, และอะไหลโรงงานอื่นๆ
(สามารถ โทร. สอบถามสินคาได เนื่องจากสินคาบางอยางอาจไมไดระบุไวขางตน)

33/105-106 ม.10 ถ.เทพารักษ กม.16 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2750-6657, 0-2752-4020
โทรสาร 0-2750-6665-8
E-mail : anshp@truemail.co.th

อ

อ

บร�ษัท เอสอาร (เอเซีย) จํากัด
1. เราเปนผูชํานาญงาน ผลิต/ประกอบ สายออน-ทอชนิดตางๆ ตาม Spec.การใชงาน :
[1.1] สายออนแรงดันสูง-ตํ่า (Rubber Hose OR Hydraulic Hose)ประกอบพรอมหัว Fitting SUS, เหล็ก, ทองเหลือง
ใชกับทุกอุตสาหกรรมฯ :
(a)สายไฮดรอลิค, (b)สายนํ้ามัน, (c)สายนํ้า, (d)สายลม, (e)สายเคมี, (f)สายปลอดสารพิษ .......etc.
[1.2] สายอุตสาหกรรม : สายสแตนเลส(SUS Flexible hose/Stainless steel hose), สายเทฟลอน(Teflon hose),
สายเคมี (Chemical hose)
(a)สายดูดสงของไหลขนาดใหญทุกชนิด, (b)สายดูดสงอาหาร, (c)สายพีวีซี ใชดูด สงนํ้า-ลม-สารละลาย(PVC hose), (d)
สายพับเก็บไดเชนสายดับเพลิงและสายสงนํา้ LayFlat, (e)สายไวนิล(Vinyl)หลายชนิดใขดดู สงผง-ฝุน -แปง-ลม-ไอละเหยตางๆ
[1.3] สายอาหารและยา เทปลอนPTFE/ FEP/ PFA Tube-ทนเคมี, ทนUV, temp260*c, รับขึ้นรูปทอตามแบบ ใชเปน
ตัวแลกเปลี่ยนความรอนแทนฮีทเตอรซึ่งเสียหายไดงายในสารละลายเคมี
[1.4] งานประกอบแปบกับขอตอตาไก: มีหลายวัสดุ เหล็ก-SUS316-ทองเหลือง
[1.5] Pneumaticระบบลม : (a)สายPU-Nylon-PE-Teflon, (b)ขอตอ-Fitting, (c)ชุดกรองลมFilter&Regulator, (d)กระบอกสูบ
แขนกลสั่งทําไดทุกขนาด, (e)Valve Unit
2. เราจําหนายสินคาเกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมหลายชนิด :
[a] Expansion Joint ยาง และ SUS
[b] Quick Coupling & Hose Coupling-(b1) Quick Release, (b2) Cam & Groove, (b3) Universal Crowfoot(Claw coupling)
[c] Motor Coupling-LoveJoy-Rotex(Spidex)-Guardian, [d] Rosta Tensioner-ปรับแรงตึง โซ-สายพาน-Sprocket
[e] Motor Coupling-ผลิตในประเทศ, [f] Hydraulic Valve,
[g] Seal & O-ring, [h] SUSclamp-HeavyDutyClamp .....etc. ดูรายละเอียดใน Web siteนี้

บร�ษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาลวและฟ�ตติ�ง จํากัด
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาลวและฟตติ้ง จํากัด กอตั้งขึ้นในป 1994 เปนตัวแทน
จําหนายสินคาของ Swagelok ในประเทศไทย พมา ลาว และกัมพูชา ลูกคาของบริษัท
เอ็ม.เจ. บางกอกวาลวและฟตติ้ง จํากัด ไดแก อุตสาหกรรมการสํารวจและผลิตกาซ
นอกชายฝง โรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน โรงไฟฟาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร
อุตสาหกรรมรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมทั่วไป และสถาบันวิจัยตางๆ
มากกวา 12 เดือนทีผ่ า นมา เราไดจดั การสัมมนาฝกอบรมทางเทคนิคใหแกลกู คา
มากกวา 200 ครั้งเพื่อตอบสนองความมุงมั่นของ Swagelok ในการใหบริการและ
สนับสนุนทางดานเทคนิคแกลูกคา
เปาหมายของเราคือการสงมอบบริการที่ดีที่สุดเกินความคาดหวังของลูกคาทั่ว
ทั้งภูมิภาคของประเทศไทย พมา ลาว และกัมพูชา

อ

547/8 หมู 8 ถนน 304 ต.เมืองเกา
อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท 081-3185977, 037-282758
โทรสาร 037-282758
E-mail : srasia.net@gmail.com, srasia@hotmail.com
www.srasia.net
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1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-254-7624
โทรสาร 02-254-7626, 02-254-7630
E-mail : swagelok@mjbangkok.com
www.swagelok.com/Bangkok, www.mjbangkok.com

บร�ษัท อินเตอรโซล เอ็นจิเนียร�่ง แอนด เทคโนโลยีจํากัด
บริษัท อินเตอรโซล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เทคโนโลยีจํากัดเปนผูนําประกอบธุรกิจ
ดาน Air & Gas เปนหลัก โดยมีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงทั้งสิ้น ผลิตภัณฑที่มีความ
เกี่ยวของกับธุรกิจการตอเรือ ไดแก เครื่องอัดอากาศยี่หอ BAUER Comoressor จาก
ประเทศเยอรมัน, อุปกรณปองกันไฟยอนกลับ เครื่องผสมแกส และเครื่องวิเคราะหแกส
จากประเทศเยอรมัน, ฟตติ้งและวาลวยี่หอ HAM-LET จากประเทศอิสราเอล และหอง
ปรับบรรยากาศ (Hyperbaric Chamber) ยี่หอ IBERCO

7/288 ม.6 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 02-9808754-5
โทรสาร 02-9808756
E-mail : intersol@intersol.th.com
www.intersol.th.com

อ

บร�ษัท อุดมกิจ ฟ�ตติ�ง วาลว จํากัด
บริษัท อุดมกิจ ฟตติ้ง วาลว จํากัด ผูผลิตอุปกรณขอตอ ชนิดเกลียว และ ชนิด
เชื่อม ทั้งประเภทเหล็ก และ สแตนเลส หนาแปลนเชื่อม (Flange) Welding Neck สาม
ทางเชื่อม (Tee Welded), ของอเชื่อม (Elbow Welded), ขอตอ (Socket), ขอลดกลม
เชื่อม (Reducer Concentric), ขอลดเบี้ยวเชื่อม (Reducer Eccentric), ฝาครอบเชื่อม
(Cap Welded)
บริษัทฯ เปนผูนําเขาและตัวแทนจําหนายวาลวอุตสาหกรรมและวาลวสําหรับใช
ตามอาคารบานเรือน เหล็กรูปพรรณทุกชนิด สแตนเลส ทอเหล็กชุบกัลวาไนซ และพีวี
ซี เกจความดัน เกจวัดอุณหภูมิ ปะเก็นทั้งชนิดแผนและแทง ลวดตาขาย ตะแกรง และ
สกรูน็อตชนิดตางๆ

6.2 Filters (เคร�่องกรอง)

จ

บร�ษัท เจร�ญมาร�น จํากัด
บริษัท เจริญมารีน จํากัด ตัวแทนจําหนาย
• เครื่องยนต Cummins จาก อเมริกา, จีน
• อะไหล Cummins จาก อเมริกา
• เกียรเรือ ยี่หอ Advance จาก จีน
• เกียรเรือTwin Disc จาก อเมริกา
• ไสกรอง และ นํ้ายา Fleetguard จาก อเมริกา
• ทอยางตรง Gates จาก อเมริกา
• มาตรวัดคา Dattcon จาก อเมริกา
• เทอรโบ Holset
• ไสกรองดักนํ้า Racor
• เครื่องทํานํ้าจืด Village Marine
• พรอมบริการรับซอมทั้งในและนอกสถานที่
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น

579 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 02–4282114, 02–8720522
โทรสาร 02-4282125
E-mail : ugroups@hotmail.com
www.udomkit.com

53 หมู 13 ถนนบางนา–ตราด ก.ม.8 ต.บางแกว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2740-2221, 0-2740-3014
โทรสาร 0-2740-2227
E-mail : sales@chareonmarine.co.th
www.chareonmarine.co.th

บร�ษัท N Y K Filter จํากัด
บริษัท N Y K Filter จํากัด จําหนาย อะไหล ชิ้นสวน โลหะ รถยนต อุตสาหกรรม
เครื่องยนตตางๆ ไสกรอง
• นอตสแตนเลสตางๆ
• ปะเก็น ซีลกันนํ้ามัน ซิลยาง
• ซีดโอเวอรฮอล เครื่อง ลูกสูบ ปลอกสูบ แหวน
• ไสกรองอากาศ นํ้ามัน นําเขาจาก USA
• อะไหล เครื่องไฟฟา หลอดไฟฟา โคมไฟ สายไฟ
• ลูกยางรองแทนตางๆ
• นํ้ามันหลอลื่นตางๆ กันสนิม coolart.
27/2 ถ.หลวง แขวงบานบาตร เขตปอมปราบ
กรุงเทพ 10100
โทรศัพท 02-2252263,02-6854942
โทรสาร 02-2252264
E-mail : eohho@hotmail.com, eohho@yahoo.com
www.eohho.com

6.3 Insulation (วัสดุทําฉนวน)

ก

บร�ษัท กูดอัพ จํากัด
บริษัท กูดอัพ จํากัด คือ บริษัทผูรับเหมาติดตั้ง-จําหนายใหคําปรึกษาในงานหุม
ฉนวนและแจ็คเกต
• เพื่อกันความรอน เชนบอลเลอร ถัง ทอนํ้าเย็น แอรดักท
• เพื่อกันเสีย เชน หองเจนเนอรเรเตอรหองปม หองดนตรี หอง AHU.
• เพื่อกันไฟ เชน มานกันสะเก็ดไฟ หมอนหุมเทอรไบด หมอนหุมเครื่องฉีด
พลาสติก
• ประกอบ–ติดตั้ง ทอแอรดักส และทอสงลม ชนิดตางๆ
จําหนายวัสดุและอุปกรณที่ใชในงานหุมฉนวน เชน ผาใบกันไฟ และฉนวนชนิด
ตางๆ
148 ซ.รังสิต–นครนายก 23 ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท 02-199 5055-6
โทรสาร 02-199 5057
E-mail : goodup_insulation@hotmail.com
www.insulationwork.com

อ

บร�ษัท อารมาเซล (ประเทศไทย) จํากัด
The company
Headquarters
Production facilities
Products

:
:
:
:

Armacell International Holding GmbH
Münster, Germany
18 plants in 12 countries on 4 continents
Thermal and low-temperature insulation materials, fire protection products, acoustic
solutions and covering systems for building equipment and industrial, marine and
offshore installations
Insulation brands
: Armaflex (a highly flexible, closed-cell, elastomeric insulation material)
Arma-Chek (flexible covering systems)
ArmaSound (acoustic insulation products)
Industrial insulation
: ArmaSound Industrial Systems (thermal-acoustic insulation systems)
systems
Armaflex Cryogenic Systems (low-temperature insulation systems)
• Technical leader in the insulation market worldwide through highly specialized products
• Global R&D with multiple research centres throughout the world
• Strategic research team for development of cryogenic-grade elastomers
• Collaboration with universities and government authorities in research, testing, education and energy efficiency
• Comprehensive external testing programme for independent and expert analysis

6.4 Bathroom Equipment (อุปกรณหองนํ้า)

ซ
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88 หมู 4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท 032-353205
โทรสาร 032-353208
E-mail : info.th@armacell.com
www.armacell.com

บร�ษัท แซนมารท จํากัด
บริษัท แซนมารท จํากัด ผลิตและจําหนายก็อกนํ้า และสุขภัณฑ ระบบอัตโนมัติ
Brand “SANA”

174/133 ซ.วิภาวดี 78 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02 533 6463
โทรสาร 02 533 6307
E-mail : info@sana.co.th

ต

บร�ษัท ไตรมาร�น อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
เปนสาขาของบริษัท ไตรเท็กซ ประเทศสิงคโปร
เปนผูแทนจําหนาย นําเขา อุปกรณเรือชั้นนําระดับโลก ไดแก
เครื่องกําเนินไฟฟา CUMMINS ONAN USA
ระบบสวม MATRO ITALY
อุปกรณเรือ VETUS HOLLAND
ระบบปรับอากาศเรือ MARINE AIR SYSTEM USA
กวานสมอเรือไฟฟา QUICK ITALY
เครื่องกลั่นนํ้าทะเล SEA RECOVERY USA
อุปกรณไฟฟาเรือ XANTREX USA

6.5 Furnishing Materials (วัสดุอุปกรณตกแตง)

ด

929/9 หมู 9 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-175-6111
โทรสาร 02-175-6108
E-mail : bkk-info@tritex.com.sg
www.tritex.com.sg

บร�ษัท ดี เค เอ็น อินเตอร กรุป จํากัด
บริษทั ดี เค เอ็นเอ็น กรุป จํากัดผลิตและจําหนายอุปกรณเรือ และอุปกรณตกแตง
เรือทําจากไมสัก, ไมอื่นๆ สแตนเลส 304 และ 316 และเบาะยัดนุน จําหนายในประเทศ
และหลายประเทศในยุโรป
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50/32 หมูที่ 5 ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท +66(0) 35 322 770
โทรสาร +66(0) 35 322 871
E-mail : dkninter@ksc.th.com

ท

บร�ษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จํากัด
บริษัท ไทย เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จํากัด (TGSG) เปนบริษัทผูผลิตกระจก
นิรภัย ของคนไทย กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2528 โดยการรวมทุนระหวางนักลงทุนชาวไทย
และชาวเยอรมัน โดยไดรบั สิทธิบตั รการสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน และเปนบริษัทแรกในกลุมประเทศอาเซียน ที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ จากประเทศออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑของบริษทั ฯ ยังไดรบั การรับรอง มาตรฐานอืน่ ๆ เชน มอก.,
DIN 1286, ANSIZ97.1 และตามมาตรฐานของสมาคมผูผ ลิตกระจกอินซูเลต (SIGMA)
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ในป พ.ศ. 2541 และตอมาในป
2546 ก็ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949.

สํานักงาน : 41/8 ถนนพระราม 3 (ซอย 59)
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
โรงงานผลิต : 63 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบานระกาด อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท 02-294-6287
โทรสาร 02-294-6286
E-mail : marketing@tgsg.co.th
www.tgsg.co.th

6.6 Painting (สี)

จ

บร�ษัท เจบีพ� อินเตอรเนชั่นแนลเพนท จํากัด
บริษัท เจ.บี.พี.อินเตอรเนชั่นแนล เพนท จํากัด เปนผูผลิตสีทาบานและอาคาร
โดยผลิตทัง้ สีระบบนํา้ สีระบบนํา้ มัน และทินเนอรสาํ เร็จรูป ซึง่ ไดรบั การรับรองระบบการ
บริหารงานคุณภาพ

108 ถ.บางจาก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท 02-8657800-9
โทรสาร 02-8657808-9
E-mail : sa@jbp.co.th, mk@jbp.co.th
www.jbp.co.th

จ

บร�ษัท โจตันไทย จํากัด
บริษัท โจตันไทย จํากัด ผลิต และจําหนายสีทาอาคาร สีอุตสาหกรรม สีทาเรือ
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49/26 หมู 12 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-750-3355
โทรสาร 02-750-3265
E-mail : cscenter@jotun.com
www.jotun.com

ท

บร�ษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพนท จํากัด
In1989, TOA-chugoku Paint Co.,Ltd was established as a joint venture
between TOA Paint (Thailand) Co.,Ltd and Chugoku Marine Paints Ltd Japan
which has over 90 years of experience to manufacture marine coatings, heavy
duty coatings and container coatings in Thailand with the same standard of
product quality and service as Japan.

159 Sermmit tower 19th floor, Sukhumvit road
soi 21, Klongtoey Nua Wattana Bangkok 10110
โทรศัพท 02-260-2701-8
โทรสาร 02-2602700
E-mail : mktm@toa-chugoku.com
www.toa-chugoku.com

ส

บร�ษัท สีแสงพลอย จํากัด
บริษัท สีแสงพลอย จํากัด เปนตัวแทนจําหนายสีทาเรือ และสีอุตสาหกรรมรวม
ไปถึงสีทาบาน-ทางอาคาร ตางๆ เปนเวลากวา 20 ป นอกจากนี้ยังรับใหคําปรึกษา
ปญหา เรื่องการใชสีประเภทตางๆ ไมวาจะเปนสีทาบาน–สีทาเรือ รวมไปถึงสี
อุตสาหกรรม
บริษัท สีแสงพลอย เปนบริษัทที่เปนศูนยผสมสีมัติคัลเลอร ของสีทาบานและสี
อุตสาหกรรม อันไดแก JOTUN, TOA, ICI, CAPTIAN เปนตน

394/18 หมูที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 27 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 02-872-0245-7
โทรสาร 02-427-3352
E-mail : seesangploy@hotmail.com

อ

บร�ษัท อดุลยสุข (2005) จํากัด
บริษัท อดุลยสุข (2005) จํากัด ตัวแทนจําหนายสีอุตสาหกรรมหนัก และสีทาเรือ
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566/51-52 116 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2295-2553-4
โทรสาร 0-2294-2131
E-mail : adulsook.com

อ

บร�ษัท อั๊คโซโนเบล โคทติ�ง จํากัด
บริษัท อั๊คโซโนเบล โคทติ้ง จํากัด เปนผูผลิตสีในงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งผลิต
สีคุณภาพตามความตองการในการตอบสนองการใชงานในสวนตางๆ ของเรือ เชน สี
สําหรับ ถัง บัลลาดทีส่ ามารถพนบนพืน้ ผิวทีช่ นื้ แฉะ สีสาํ หรับถังบรรทุกสารเคมี ทีร่ องรับ
สารเคมีไดหลายชนิด สีคุณภาพสูงสําหรับเรือตอใหม และสีกันเพรียงที่กันเพรียงได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนตน

34 หมู 4 ถนนเพชรเกษม กม. 28.5 ต.ออมใหญ
อ. สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท 02 3614500
โทรสาร 02 3614501
www.internationalpaint-marine.com
www.akzonobel.com

6.7 Mooring Equipment (อุปกรณผูกยึดเรือ)

ท

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
ตัวแทนจําหนาย Hatlapa กวานสมอและเชือกสําหรับเรือขนาดกลางและใหญ

REVERSE OSMOSIS DESALINATOR
ÃÐºº¡ÃÍ§¹éíÒáºº RO

• SEWAGE TREATMENT/
ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂ
• ENGINE ROOM PUMP SYSTEM/
ÃÐºº»˜ÁËŒÍ§à¤Ã×èÍ§

• EPOXY RESIN GROUTING
ÇÑÊ´ØÍÕ¾Í¡«Õè ÊíÒËÃÑºÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡áÅÐá·‹¹à¤Ã×èÍ§
• FOUNDATION SYSTEM

• ELECTRICAL CABLE/ÊÒÂä¿¿‡Ò
• DEFENCE STANDARD ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È

HIGH SPEED DIESEL ENGINES

MARINE EQUIPMENT / ÍØ»¡Ã³àÃ×Í

• MARINE LIGHTING EQUIPMENT
• EXPLOSION PROOF MATERIAL
ÃÐººä¿àÃ×Í áÅÐâ¤Áä¿

• MARINE AIR CONDITIONING/
ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈàÃ×Í

• AIR COMPRESSOR/ÃÐººÅÁÍÑ´
• STEERING GEAR/ÃÐººËÒ§àÊ×Í

PARTS & SERVICES/ÍÐäËÅ‹áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
• KAMEWA CPP/WATERJET
• BROWN BROTHERS
• TENFJORD

•
•
•
•
•

DEEP SEA SEALS/ÃÐºº«ÕÅà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
LIPS–CPP/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã»ÃÑº¾Ôª
WATER JET/ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹áºº¾‹¹¹éíÒ
SHAFT LINES/ÃÐººà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
PROPELLERS/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã

• MARINE GEARBOX / ÃÐººà¡ÕÂÃàÃ×Í

589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th

ส

บร�ษัท สยามแฮนดทูล จํากัด
บริษทั สยามแฮนดทลู จํากัดเปนผูผ ลิต, นําเขา และตัวแทนจําหนายอุปกรณความ
ปลอดภัยสวนบุคคล, อุปกรณยกและผูกรัด, อุปกรณแมแรงไฮดรอลิคแรงดันสูง
โดยตรงจากตางประเทศ รวมทั้งจัดหาอุปกรณพิเศษอื่นๆ โดยผูเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณสูง
บริษัทฯ โดยผูบริหารที่มีประสบการณ ไดดําเนินธุรกิจนําเขา อุปกรณตางๆ ซึ่ง
ถือวาเปนผูบุกเบิกตลาดดานนี้โดยเฉพาะดวยประสบการณและความมุงมั่น ยินดีให
บริการ ดวยความซื่อสัตย รวดเร็ว เปยมดวยคุณภาพ

6.8 Gas System Equipment (อุปกรณระบบแกส)

ท

81

99/571-574 หมู 12 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองขางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท 02-8098551-3
โทรสาร 02-8098554,02-8098509
www.siamhandtools.com

บร�ษัท ไทยอินดัสเตร�ยล แกส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จํากัด (มหาชน) หรือ ทีไอจี ปจจุบันเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมบริษัทลินเด ประเทศเยอรมัน ซึ่งเปนผูนําในระดับสากลดานการผลิตแกสและ
วิศวกรรม ถือไดวาเปนผูนําทางดานอุตสาหกรรมแกสในประเทศไทยอยางแทจริง ทั้ง
แกสอุตสาหกรรม แกสทางการแพทย แกสพิเศษชนิดตางๆ รวมถึงอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เครื่องเชื่อม-ตัดโลหะ อุปกรณสําหรับงานเชื่อม อุปกรณที่ใช
งานกับแกส รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝกอบรมในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยและการใชงานแกส
2/3 หมู 14 อาคารบางนาทาวเวอร ชั้น 15
ถ.บางนา-ตราด (กม.6.5) ต.บางแกว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2338-6100, 1384 (Call Center)
โทรสาร 0-2312-0126
E-mail : salescenter@tig.boc.com
www.tig.co.th

6.9 Gauge (มาตรวัด)

จ

บร�ษัท เจร�ญมาร�น จํากัด
บริษัท เจริญมารีน จํากัด ตัวแทนจําหนาย
• เครื่องยนต Cummins จาก อเมริกา, จีน
• อะไหล Cummins จาก อเมริกา
• เกียรเรือ ยี่หอ Advance จาก จีน
• เกียรเรือTwin Disc จาก อเมริกา
• ไสกรอง และ นํ้ายา Fleetguard จาก อเมริกา
• ทอยางตรง Gates จาก อเมริกา
• มาตรวัดคา Dattcon จาก อเมริกา
• เทอรโบ Holset
• ไสกรองดักนํ้า Racor
• เครื่องทํานํ้าจืด Village Marine
• พรอมบริการรับซอมทั้งในและนอกสถานที่

ท

53 หมู 13 ถนนบางนา–ตราด ก.ม.8 ต.บางแกว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2740-2221, 0-2740-3014
โทรสาร 0-2740-2227
E-mail : sales@chareonmarine.co.th
www.chareonmarine.co.th

บร�ษัท ไทยอินดัสเตร�ยล แกส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จํากัด (มหาชน) หรือ ทีไอจี ปจจุบันเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมบริษัทลินเด ประเทศเยอรมัน ซึ่งเปนผูนําในระดับสากลดานการผลิตแกสและ
วิศวกรรม ถือไดวาเปนผูนําทางดานอุตสาหกรรมแกสในประเทศไทยอยางแทจริง ทั้ง
แกสอุตสาหกรรม แกสทางการแพทย แกสพิเศษชนิดตางๆ รวมถึงอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เครื่องเชื่อม-ตัดโลหะ อุปกรณสําหรับงานเชื่อม อุปกรณที่ใช
งานกับแกส รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝกอบรมในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยและการใชงานแกส
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2/3 หมู 14 อาคารบางนาทาวเวอร ชั้น 15
ถ.บางนา-ตราด (กม.6.5) ต.บางแกว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2338-6100, 1384 (Call Center)
โทรสาร 0-2312-0126
E-mail : salescenter@tig.boc.com
www.tig.co.th

ฟ

บร�ษัท โฟรโทรนิคส เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั โฟรโทรนิคส เทคโนโลยี จํากัด จัดจําหนายเครือ่ งมืออุตสาหกรรม เครือ่ ง
วัด เครือ่ งมือและอุปกรณวทิ ยาศาสตร เครือ่ งมือวัดดานสิง่ แวดลอม เครือ่ งมือเกีย่ วกับ
ไฟฟาสถิต เครือ่ งมือปองกันไฟฟาสถิต หรืออุปกรณปอ งกันไฟฟาสถิต ESD เครือ่ งมือ
หรืออุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัยเครื่องมือหรืออุปกรณดานความปลอดภัย เครื่อง
มือหรือเครือ่ งอุปกรณดา นพลังงาน อุปกรณการบรรจุ เครือ่ งรัดสายพลาสติก เครือ่ ง
รัดเหล็กพืด และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย

38/538 ชอยพระยาสุเรนทร 40 ถนนพระยาสุเรนทร
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทรศัพท 086-331-2488
โทรสาร 02-914-2075
E-mail : sales@fourtronic.com
www.fourtronic.com

6.10 Pipe and Fitting (ทอ และอุปกรณสวนประกอบ)

พ

บร�ษัท เทคโนเฟลกซ จํากัด
บริษทั เทคโนเฟลกซ จํากัด ผูช าํ นาญการผลิต และจําหนายทอยางอุตสาหกรรม
สายไฮโดรลิก ขอตอ สายประกอบ สายสแตนเลส แลัขอตอสแตนเลส เครื่องบีบสาย
ไฮโดรลิก ผลิตในประเทศ และสั่งตรงจากฝรั่งเศส

21/579 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท +66-2-399-2059-63
โทรสาร +66-2-398-7671
E-mail : info@techoflex.co.th

พ

บร�ษัท พรว�มล สตีล จํากัด
บริษัท พรวิมล สตีล จํากัด จําหนาย เหล็ก, เหล็กทุกชนิด, ตัวซี, ทอ, แปบ, แปบ
เหลีย่ ม, บีม, แผนดํา, เหล็กแผนดํา, เหล็กแบน, เหล็กเพลา, เหล็กเสนกอสราง, ตาขาย,
ตะแกรง, อุปกรณชางเหล็ก ทุกชนิด
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65 หมู 4 พหลโยธิน ตําบลหวยขมิ้น
อําเภอหนองแค สระบุรี 18230
โทรศัพท 036-337-599
โทรสาร 036-337-600

ร

บร�ษัท เรโน เทค จํากัด
บริษัท เรโน เทค จํากัด ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง หลักการอนุรักษพลังงาน และ
ทรัพยากร โดยใชอยางพอเพียง ใชเฉพาะจําเปน ใชวัสดุที่ถูกตองเหมาะสมกับงาน ถูก
ตองตามหลักวิศวกรรม มีความปลอดภัยตอสภาพแวดลอม และสุขภาพของผูใช
สินคาในหมวด ทอ ปมพ วาลว ทอ พีพีอาร (poly propylene random copolymer, PP-R) ซึ่งใชในงานระบบทอนํ้าดื่ม นํ้ารอน นํ้าเย็น ทอสําหรับสารเคม ติดตั้ง
งายผลิตไดมาตรฐานสากล (สินคาไดรับมาตรฐานจาก สถาบัน SKZ จากประเทศ
เยอรมันนี)

154 ซ.พัฒนาการ 46 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 02-720-4010
โทรสาร 02-720-4340
E-mail : salindee.ranotech@gmail.com
www.ranotech.com

ล

บร�ษัท ลี แอนด สตีล จํากัด
บริษัท ลี แอนด สตีล จํากัด เปน ผูนําเขา และจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
ประเภท Lifting แบบครบวงจร ไมวา จะเปนสินคาประเภทลวดสลิงหรือโซอลั ลอยดพรอม
ประกอบชุด รอกมือ และรอกไฟฟา พรอมอุปกรณ Lifting ที่มีคุณภาพสูง จากผูผลิต
ชั้นนํา อาทิ เชน Brand Gunnebo จากประเทศสวีเดน ซึ่งทางบริษัทลีแอนดสตีล เปน
exclusive agent รายเดียวในประเทศไทย เพือ่ ใหบริการแกลกู คาทุกประเภทอุตสาหกรรม
อีกทัง้ ยัง มีศกั ยภาพในดานการบริการอัดปลอกลวดสลิงดวยเครือ่ งอัดปลอกลวดสลิง
สามารถผลิต Wire Rope Sling ไดถึง ขนาด 4” และบริการ test ลวดสลิง รองรับ
ความยาวของลวดสลิงไดสูงสุด ถึง 30 เมตร ดวยเครื่อง Testing Bench นอกจาก
นี้ทางบริษัทของเรายังจําหนาย สินคาประเภททอเหล็ก ทอสแตนเลส และอุปกรณทอ
อาทิเชน สามทาง, ของอ, ขอลดกลม, ขอลดเบี้ยว, หนาแปลน เปนตน และยังมีสินคา
สแตนเลสรูปแบบตางๆ ประเภท แผน คอยล เพลากลม เพลาสี่เหลี่ยม เพลาหกเหลี่ยม
แบน ฉาก (ทั้งเกรด 304, 304L, 316, 316L และแผนเกรด310) โดยยึดมั่นใน
เจตนารมณแหงการบริการอยางซื่อตรงตอลูกคา และการบริการที่ครบถวนเพื่อที่จะ
ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด

ห

92-94 ซอยปทุมคงคา ถนนตรีมิตร แขวงสัมพันธวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท (66) 2639-0140-6, (66) 2639-0386-7
โทรสาร (66) 2639-6364-5
E-mail : leeandsteel@hotmail.com
www.leeandsteel.co.th

หางหุนสวนจํากัด ว� เอส สตีล เอ็นจิเนียร�่ง (1999)
หางหุนสวนจํากัด วี เอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง (1999) ศูนยรวมเหล็กทุกชนิด
จําหนายเหล็กแผน ฉาก ฉากเจาะรู รางนํ้า แบน ไอบีม เอชบีม ไวดแฟรงค ทอเหล็ก
เหนียว ทอดํา ทอเฟอรนิเจอร ทอชุปสังกะสี (ทอปะปา) ทอ API แปปเหลี่ยม แปปแบน
แปปสเตย (สตีม) ตัวซี เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย เพลาขาว เพลาดํา เพลากลม เพลา
สี่เหลี่ยม เพลาหกเหลี่ยม และเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กตัดไซส เหล็กเกรดพิเศษ
สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียมทุกชนิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.vssteel1999.com
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6.11 Hose and Fitting (ทอออน และอุปกรณสวนประกอบ)

ท

421/ 1 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02612 4618, 02612 4669
โทรสาร 02612 4669
E-mail : info@vssteel1999.com
www.vssteel1999.com

บร�ษัท เทคโนเฟลกซ จํากัด
บริษทั เทคโนเฟลกซ จํากัด ผูช าํ นาญการผลิต และจําหนายทอยางอุตสาหกรรม
สายไฮโดรลิก ขอตอ สายประกอบ สายสแตนเลส แลัขอตอสแตนเลส เครื่องบีบสาย
ไฮโดรลิก ผลิตในประเทศ และสั่งตรงจากฝรั่งเศส

21/579 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท +66-2-399-2059-63
โทรสาร +66-2-398-7671
E-mail : info@techoflex.co.th

พ

บร�ษัท พ�.เจ.เมททัลเฮาส (2000) จํากัด
บริษัท พี.เจ. เมททัลเฮาส (2000) จํากัด ผูจําหนายเหล็กแผน สแตนเลสแผนและ
รูปพรรณ ทั้งปลีกและสง ผูใหบริการดานงานโลหะแผนตามแบบของลูกคา
“ดวยทีมงานที่มากดวยประสบการณและศักยภาพที่เต็มเปยม เราพรอมบริการ
ลูกคาทุกทานดวยความเต็มใจ”

12/1-2 หมู 10 ถนนเทพารักษ กม.15 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2752-3300 (ออโต), 0-2312-1102
โทรสาร 0-2752-4164
E-mail : sales@pjm2000.com
www.pjm2000.com

ย

บร�ษัท ยงไทยการยาง จํากัด
บริษัท ยงไทยการยาง จํากัด เปนผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑยางครบวงจร
หนึ่งเดียวในประเทศไทย และเปนผูนําดานการเทคโนโลยียาง
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7/29 หมู 1 ถนนบางขุนเทียน–ชายทะเล แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท 02-892-1122, 02-892-0370-9
โทรสาร 02-415-2437, 02416-2453
E-mail : sales@ytrubber.com
www.ytrubber.com

อ

บร�ษัท เอ็น.ซี.อาร. รับเบอรอินดัสตร�้ จํากัด
บริษัท เอ็น.ซี.อาร. รับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด ผูผลิต จําหนาย และสงออก
สายยาง ทอยาง และผลิตภัณฑยาง สําหรับใชในอุตสาหกรรมและรถยนต ไดแก
สายเชื่อม–ตัดแกส, สายอเนกประสงค, สายลม, สายกันนํ้ามัน, ทอดูด/สงนํ้า, ทอดูด/
สงนํ้ามัน, ทอยางขอตอพรอมหนาแปลนและอื่นๆ

69, 71–73 ถนนบํารุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท 0-2662-6992-6
โทรสาร 0-2224-0707
E-mail : HoseCare@ncr-rubber.com
www.ncr-rubber.com

อ

หางหุนสวนจํากัด เอ.เอส โบลทแอนดแมชชีนทูลส
หางหุนสวน เอ.เอส โบลทแอนดแมชชีนทูลส เปนผูจัดจําหนายสินคาสําหรับงาน
อุตสาหกรรมไดแก งานเชื่อม งานซอมบํารุง งานตอเรือ งานกอสราง เครื่องมือชาง
และอื่นๆ สินคาที่ทางหางฯ จัดจําหนาย มีตัวอยางดังตอไปนี้
• สกรูนอตทุกชนิด เหล็กแข็ง สแตนเลส หัวนอต แหวนอีแปะ แหวนสปริง
• หนาแปลนทุกชนิด เหล็ก สแตนแลส
• ขอตอ Fittings อุปกรณประปา ทั้งเกลียว และเชื่อม มีทั้งเหล็ก สแตนแลส และ
ทองเหลือง
• เครื่องมือสําหรับชางทุกสายงาน เชน งานเชื่อม งานกลึง
• อุปกรณสําหรับงานเชื่อม
• อุปกรณและเครื่องมือไฟฟา

อ

46/10 หมู 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท 02-4625560, 02-8191067-9
โทรสาร 02-4642473
E-mail : a.sbolt@hotmail.com
www.asbolt.com

หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นเอส ไฮโดรนิวแมติค
• จําหนาย สาย, ทอ และไฮดรอลิค ทุกชนิด
• จําหนาย กระบอก, วาลวลม และไฮดรอลิค
• จําหนาย ขอตอตางๆ, ซีล, โอริง, และอะไหลโรงงานอื่นๆ
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33/105-106 ม.10 ถ.เทพารักษ กม.16 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2750-6657, 0-2752-4020
โทรสาร 0-2750-6665-8
E-mail : anshp@truemail.co.th

7

Safety Security & Pollution
Equipment

อุปกรณความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย
และมลภาวะเปนพ�ษ

7

Safety Security & Pollution Equipment (อุปกรณความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย และมลภาวะเปนพ�ษ)
7.1 Fire Fighting Equipment (อุปกรณดับเพลิง)

ค

บร�ษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทาง
ดานระบบงานโทรคมนาคมอันประกอบดวย ระบบสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ
โทรศัพทพนื้ ฐาน ระบบสง สัญญาณโทรทัศน และวางแผนขยายกิจการไปสูก ารเปนผูร บั
เหมาและการกอสรางระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศอยางครบวงจร รวมไปถึง
ธุรกิจดานการจัดจําหนาย และติดตั้งวัสดุปองกันไฟลาม (Passive Fire Protection)
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเพื่อปองกัน และเพิ่มความปลอดภัยใหชีวิตและทรัพยสินภายใน
อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม
475,477 หมู 9 ถนนบอนดสตรีท ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 02-960-1001-9
โทรสาร 02-960-0260
E-mail : marketing@cssthai.com
www.cssthai.com

น

บร�ษัท นิคอล เคมีคอล จํากัด
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

พ

CHECK AND SERVICE LIFE JACKET, IMMERSION SUIT
CHECK AND SERVICE LIFERAFT
CHECK AND SERVICE FIRE EXTINGUISHER SYSTEM
(ALL TYPE OF FIXED & PORTABLE)
CHECK AND SERVICE FIXED CO2 ROOM SYSTEM
CHECK AND SERVICE FIXED DRY CHEMICAL SYSTEM
CHECK AND SERVICE FIRE DETECTOR SYSTEM (SMOKE & HEAT)
CHECK AND SERVICE GAS DETECTOR SYSTEM (FIXED & PORTABLE)
CHECK AND SERVICE EEBD, BA SET, O2 - RESPIRATION, N2
CHECK AND SERVICE FOAM TEST (PROTIEN & ALCOHO)
CHECK AND SERVICE (FIRE HOSE, FIREMAN OUT FIT)
CHECK AND SERVICE BILGE ALARM, HIGH LELVE ALARM
CHECK AND CALIBRATION O2 MONITOR AND GAS PORTABLE

962 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎรบูรณะ กทม.10140
โทรศัพท 02-428-0911, 02-874-4558
โทรสาร 02-428-0914
Email : nical_chemical@hotmail.com

บร�ษัท พ�เจพ� ไอทีแอนดเซพตี้มาร�น จํากัด
บริษทั พีเจพี ไอทีแอนดเซพตีม้ ารีน จํากัด ผลิต จัดจําหนาย ซอมแซมบํารุงรักษา
อุปกรณดับเพลิง อุปกรณเซฟตี้ทั้งทางบกและเรือ รวมทั้งซัพพลายอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชบนเรือตางๆ เชน เครื่องมือชาง อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช อาหาร เวชภัณฑ
ยา

102 หมู 13 ซ.ลาดพราว 35 ถ.ลาดพราว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2541-9256
โทรสาร 0-2541-9256
Email : marine654@gmail.com,
pjpmarine@gmail.com
www.pjpmarine.com

พ

ฟ

บร�ษัท พร�มาเทค เทรดดิ�ง จํากัด
Nature of Business :
Established in 1997, we exclusively supply premium & innovative equipments &
machines for marine, offshore and industrial with support of engineering consultancy and
after sales services.
List of products (A-to-Z) :
• AZCUE Marine Pumps; Sea water, Fuel oil, Lube oil pump etc.
• CJC Marine Fine Filter Technology; Hydraulic oil, Lubrication oil, Gear
oil, Fuel oil.
• DE-BUG Controlling Micro-organism unit for fuel oil.
• DOOSAN Marine Propulsion Engine.
• FACET Marine Solutions;
Micro-Filter Separator for diesel fuel oil
Bilge (Oily) Water Separator, Sewage Treatment Plant
Fresh Water Desalinator & RO System
Helicopter (In-Flight) Aviation Re-Fuelling system.
• FISCHCON External Fire Fighting Pump
• FIREXPRESS Fire Extinguisher /Fire Fighting Unit NATO certified.
• HEPBURN Replenishment System
• NEUTRA RUST 661 ; Rust Inhibitor (Water Based, Lead-Free, Original UK Formula)

บร�ษัท ไฟรแมน เซอรว�ส กรุป 2000 จํากัด
บริษัท ไฟรแมน เซอรวิส กรุป 2000 จํากัด บริการเกี่ยวกับการจําหนาย ติดตั้ง
และซอมแซม อุปกรณดับเพลิงในทุกรูปแบบ
ทางบริษทั ฯ มีโรงงานผลิตตัวถังอุปกรณ และชิน้ สวนของเราเองทีไ่ ดมาตราฐาน
ดังนัน้ การปรับปรุงคุณภาพทุกขัน้ ตอนการผลิตสามารถกระทําไดตลอดเวลาเพือ่ ใหทนั
กับเทคโนโลยีที่กาวไกลอยางไมหยุดยั้ง การใหบริการของเรายังไดรับความเชื่อถือและ
ไววางใจจากในสวนของหนวยงานตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน และการใหบริการของเราก็ยังครอบคลุมไปถึง เรือเดินทะเลทุกขนาดทุก
ประเภท

ฟ

335/43 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 0-2366-0753-5
โทรสาร 0-2366-0756
E-mail : sales@primatechtrading.co.th
www.primatechtrading.co.th
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199/135 ม.8 หมูบานเดนชัย 2 ต.บางดวน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-755-2590-2, 02-755-2211-2,
089-163-4096
โทรสาร 02-755-2592, 02-755-2212
E-mail : fireman2@truemail.co.th,
aor_1307@hotmail.com
www.fireman2002.com

บร�ษัท ไฟรคิลเลอรเอ็นจิเนียร�่ง แอนด เซอรว�ส จํากัด
บริษัท ไฟรคิลเลอรเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด จําหนายเครื่องดับเพลิง
FIRE KILLER ทุกชนิด ไดรบั มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.332-2537) ติดตัง้ จําหนาย
อุปกรณดับเพลิงทุกชนิดตามมาตรฐาน มอก. NFPA UL/FM ออกแบบติดตั้งระบบดับ
เพลิง FIRE PUMP, and CO2 SYSTEM ตรวจเช็คระบบดับเพลิงทุกชนิด โดยทีมวิศวกร
ผูเชี่ยวชาญ บริการฝกอบรม หลักสูตรดับเพลิงขั้นตนและฝกซอมหนีไฟ

33,35 มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท 0-2233-7323, 0-2233-5028, 0-2233-9459
โทรสาร 0-2233-7329, 0-2238-3549
E-mail : fk@firekiller.in.th
www.firekiller.in.th

7.2 Life Saving Equipment (อุปกรณชวยชีว�ต)

ก

บร�ษัท กรุงสยาม มาร� ไทม จํากัด
1. เปนผูบ ริหารเรือ โดยมีระบบการบริหารคุณภาพตามขอบังคับของกฎหมาย IMO
และมี DOC, ISO 9001, ISO14001 เปนของบริษัทฯ
2. เปนผูตรวจสอบ (Service Engineer) เรือชวยชีวิตและอุปกรณยกหยอน ภายใต
บริษัทผูผลิต WUXI และ VANGUARD ไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาลไทยใหตรวจ
สอบเรือชวยชีวิตของผูผลิตอื่นๆ ได
3. เปนที่ปรึกษาการจัดทําระบบตามมาตรฐาน ISM Code, ISPS Code ใหกับบริษัท
เรือ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับบริษทั Fire Safety System, FSS and Life Saving
Appliances, LSA ในการตรวจใหบริการและติดตั้ง Servicing & Installation
69/181 หมู 12 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 23
ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท 0-2441-1712
โทรสาร 0-2441-1427
E-mail : ks.maritime@hotmail.com,
ks.maritime@yahoo.com

ก

บร�ษัท แกรนดแอดเวนเจอร จํากัด
บริษัท แกรนดแอดเวนเจอร จํากัด จําหนายเรือคายัค เรือยาง เรือกูภัย เรือ
อเนกประสงค เรือทองแบน และอุปกรณแคมปง
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96 ถ.สวนศิริ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 0818966017
โทรสาร 074350828
E-mail : grandadven@gmail.com
www.kayakzebec.com

ก

บร�ษัท แกรนดเอเซีย จํากัด
บริษทั แกรนดเอเซีย จํากัด เปนผูน าํ เขาเครือ่ งมือ เครือ่ งเหล็ก และอุปกรณตา งๆ
ที่ใชบนเรือ เชน สลักภัณฑ โซ สลิง สกรูน็อต เกลียวเรง สเก็น เหล็กรัด ปมนํ้า ปะเก็น
ผายางมะตอย เข็มทิศ กลองสองทางไกล เสื้อชูชีพ หวงชูชีพ ทุน อุปกรณเรือ และ
อุปกรณประมง

4 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท 02-894-0611-4, 02-894-1021-4
โทรสาร 02-894-0615, 02-894-1025
E-mail : grand101@truemail.co.th
www.grandasia.biz

บ

บร�ษัท บี ว� ซี เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั บี วี ซี เทคโนโลยี จํากัด เปนผูผ ลิตและจําหนายเครือ่ งทํานํา้ จืดจากนํา้ ทะเล
ระบบ RO Reverse Osmosis ตั้งแตขนาด 2,000–8,000 ลิตร สําหรับเรือ ไซทงาน
และขนาด 20,000–100,000 ลิตร สําหรับรีสอรทตางๆ และมีแพชูชีพ หรือ Liferaft
ชนิด USED จําหนายตั้งแตขนาด 12–25 คน แพชูชีพทุกใบไดใบรับรองจากกรมเจาทา

14/50 ซอย ศูนยวิจัย 6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
บางกะป กทม. 10310
โทรศัพท กทม. 085-066-7131
ภูเก็ต 084-306-9522
โทรสาร 02-758-9140
E-mail : sales@roforyou.com,
bobby_miller31@hotmail.com
www.roforyou.com

ย

บร�ษัท ยูนิ-โรแยล แพค จํากัด
บริษัท ยูนิ-โรแยล แพค จํากัด เปนผูแทนจําหนายอุปกรณ และเครื่องมือเกี่ยวกับ
เครือ่ งพนทราย-พนสี เครือ่ งมือลม เครือ่ งมือ ทรายพน เครือ่ งพนสีฝนุ หองพนสี-หอง
อบสี หองพนทราย เปนตน
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3 ซอยพัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท 02-720-4400
โทรสาร 02-720-4410
E-mail : isalesurp@truemail.com
www.uniroyalpack.com

ล

บร�ษัท ลาลิซัสไทย จํากัด
บริษัท ลาลิซัสไทย จํากัด เปนผูผลิตอุปกรณสําหรับอุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัยทางทะเล และเปนผูน าํ ในตลาดยุโรปดวยประสบการณกวา 27 ป มีสาขากระจาย
อยูทั่วโลกในกวา 17 ประเทศ
บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาและลงทุนอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็ไดสรางความ
สัมพันธทางธุรกิจอันดีกบั คูค า และไดมกี ารปรับปรุงพัฒนาองคกร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ

555 หมู 3 ถ.ทายบาน ต.ทายบาน อ.เมือง
สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 02-7035384
โทรสาร 02-7035386
E-mail : jarupa@lalizas.co.th
www.lalizas.co.th

ส

บร�ษัท สินธนาคราฟท จํากัด
บริษัท สินธนาคราฟท จํากัดผูผลิตเรือยางของคนไทยที่ดําเนินการมากวา 10 ป
โดยนําเขาวัตถุดิบหลักจากผูผลิตชั้นนําในตางประเทศทั้ง CSM/CR (หรือที่รูจักกันโดย
ทั่วไปในชื่อ Hypalon/Neoprene) และ P.V.C. มาผลิตเปนเรือยางแบบมาตรฐานโดย
ชางฝมือคนไทย ไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดวยมาตรฐาน
การสรางและการบริการ
ปจจุบัน บริษัทฯ ผลิตเรือยางออกสูตลาดโดยสามารถแบงออกเปน 5 ประเภท
ใหญๆ คือ
1. RIB (Rigid Inflatable Boat)
2. Foldable Inflatable Boat
3. Banana Boat
4. River Raft
5. Canoe
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังใหบริการรับซอมเรือยางมาตรฐานทั่วไปอีกดวย

7.3 Medical Equipment (อุปกรณ และเคร�่องมือแพทย)

บ

บร�ษัท บารเธอร ยูนิเวอรซัล เซอรว�ส (ประเทศไทย) จํากัด
Ship’s Medicine
We specialize for inspection and supplies. We have provided medicines,
medical equipment all kinds of ships and offshore related industries.
1. Ship’s Medical Inspection (We are authorized and Inspection License
no. 0303/519).
2. Ship’s Medical Certificate (valid 1 year)
3. Medicine & Equipment supplies (label and instruction comply with
WHO/ MFAG/ IMO requirements).
4. Drug & Alcohol Test (comply with OCIMF required).
5. All Thai Port available to services.
6. Shipserv & ISSA membership.
We have a big stock and our own drug store (Med & More) thus our
price is competitive.
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7.4 Security Equipment (อุปกรณรักษาความปลอดภัย)

ฟ

10/1295 หมู 6 ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม
เขตบึงกุม กทม.10240
โทรศัพท 0 2733 6746-9
โทรสาร 0 2733 5840
E-mail : sncraft@csloxinfo.com
www.sinthanacraft.com

400/3-4 หมู 5 ตําบล สําโรงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-7586861-2
โทรสาร 02-7586863
E-mail : supply@bartergroups.biz
www.bartergroups.biz

บร�ษัท โฟรโทรนิคส เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท โฟรโทรนิคส เทคโนโลยี จํากัด จัดจําหนายเครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่อง
วัด เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร เครื่องมือวัดดานสิ่งแวดลอม เครื่องมือเกี่ยว
กับไฟฟาสถิต เครื่องมือปองกันไฟฟาสถิตหรืออุปกรณปองกันไฟฟาสถิต ESD เครื่อง
มือหรืออุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัย เครื่องมือหรืออุปกรณดานความปลอดภัย
เครือ่ งมือหรือเครือ่ งอุปกรณดา นพลังงาน อุปกรณ การบรรจุ เครือ่ งรัดสายพลาสติก
เครื่องรัดเหล็กพืด และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย

38/538 ชอยพระยาสุเรนทร 40 ถนนพระยาสุเรนทร
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทรศัพท 086-331-2488
โทรสาร 02-914-2075
E-mail : sales@fourtronic.com
www.fourtronic.com

ท

บร�ษัท ไทยอินดัสเตร�ยล แกส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จํากัด (มหาชน) ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของกลุม
บริษัทลินเด ประเทศเยอรมัน ซึ่งเปนผูนําในระดับสากลดานการผลิตแกสและวิศวกรรม
จึงถือไดวา ทีไอจีเปนผูน าํ ทางดานอุตสาหกรรมแกสในประเทศไทยอยางแทจริง ทัง้ แกส
อุตสาหกรรม แกสทางการแพทย แกสพิเศษชนิดตางๆ รวมถึงอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เครื่องเชื่อม-ตัดโลหะ อุปกรณสําหรับงานเชื่อม อุปกรณที่ใช
งานกับแกส รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝกอบรมในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยและการใชงานแกส
2/3 หมู 14 อาคารบางนาทาวเวอร ชั้น 15
ถ.บางนา-ตราด (กม.6.5) ต.บางแกว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2338-6100, 1384 (Call Center)
โทรสาร 0-2312-0126
E-mail : salescenter@tig.boc.com
www.tig.co.th

ม

หางหุนสวนจํากัด เมธาว�เซาทเทิรน
หางหุน สวนจํากัด เมธาวีเซาทเทิรน นําเขาอุปกรณ ความปลอดภัยในการทํางาน
อุปกรณเซฟตี้ เชน หมวกเซฟตี้ แวนตาเซฟตี้ รองเทาหัวเหล็ก ถุงมือในงานเชื่อม รวม
ถึง อุปกรณยกของ ไดแก สลิงโพลีเอสเตอร และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ใชในงานขนสง
รวมถึงการซอมแซมเรือ

7.5 Pollution Prevention System Equipment (อุปกรณปองกันมลภาวะ)

ค
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63/26 ถ.จรัญสนิทวงค ต.บางขุณศรี
อ.บางกอกนอย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท 02-866-7716, 02-866-7720,
02-412-4440-1
โทรสาร 02-866-7719, 02-412-4442
E-mail : thaptud@mts-d.com
www.mts-d.com

บร�ษัท เคมแม็ก แอนด ไฟทเปอร จํากัด
บริษัท เคมแม็ก แอนด ไฟทเปอร จํากัด เปนผูผลิตและจัดจําหนายสินคาประเภท
เคมีภัณฑ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
จากประสบการณอนั ยาวนาน ผสมผสานกับทีมงานวิจยั และพัฒนาสินคาทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญ บริษัทไดพัฒนาสินคา และบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาทั้ง
ใน และตางประเทศ บริษทั ฯ มีนโยบายทีแ่ นวแนทจี่ ะพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนือ่ ง เพือ่
รักษาสภาพสิ่งแวดลอมของโลกและอนาคตตอไป

7/2 ซอยพระราม 3 53 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2295-3687-91
โทรสาร 0-2295-3692
E-mail : center@chemaxphyper.com
www.chemaxphyper.com

ซ

บร�ษัท ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูนําผลิตภัณฑชวยลดการสั่นสะเทือนและ
ปองกันเสียง สะทอน SIKA FLOOR MARINE SYSTEM เปนระบบงานพื้นอันเปนที่
ยอมรับและแพรหลาย มีการใชงานจริงในทั่วโลก มากกวา 40 ป ซึ่งระบบดังกลาวชวย
ในเรื่องของการปรับระดับพื้น
SIKA FLOOR MARINE SYSTEM เปนผลิตภัณฑที่ทั่วโลกตางใหความไววางใจ

700/37 หมู 5 นิคมอุตสหกรรมบางปะกง เฟส 2
กม.57 ถ.บางนา-ตราด คลองตําหรุ
อ.เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท 0-3821-4270-85
โทรสาร 0-321-4286
E-mail : sikathai@th.silka.com
www.sllka.co.th

อ
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บร�ษัท อาร.แฮงค ซัพพลาย จํากัด
บริษัท อาร.แฮงค ซัพพลาย จํากัด เปนบริษัทจัดจําหนายเครื่องปมลม ทั้งแบบ
SCREW, SCROLL และ PISTON ยีห่ อ COAIRE โดยรับประกันสูงสุดถึง 5 ป นอกจากนี้
ยังจัดจําหนายเครื่องกําจัดสิ่งปนเปอนที่มากับลม เชน นํ้า, นํ้ามัน, กลิ่น, ฝุนละออง และ
แบคทีเรีย ใหเปนไป ตามมาตราฐาน ISO 8573 และรับปรึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานในระบบลม

1035/83-85 ซอยประชาราษฏร 33 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซ�อ เขตบางซ�อ กทม.10800
โทรศัพท (02) 586-8393-4, 587-4863
โทรสาร (02) 587-3943
E-mail : rhanksupply@gmail.com
www.rhanksupply.com

8

Accessories

8

Accessories
ก

บร�ษัท แกรนดเอเซีย จํากัด
บริษัท แกรนดเอเซีย จํากัด ผูนําเขาเครื่องมือเครื่องเหล็กและอุปกรณตางๆ ที่
ใชบนเรือ เชน สลักภัณฑ โซ สลิง สกรูน็อต เกลียวเรง สเก็น เหล็กรัด ปมนํ้า ปะเก็น
ผายางมะตอย เข็มทิศ กลองสองทางไกล เสื้อชูชีพ หวงชูชีพ ทุน อุปกรณเรือ และ
อุปกรณประมง

4 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท 02-894-0611-4, 02-894-1021-4
โทรสาร 02-894-0615, 02-894-1025
E-mail : grand101@truemail.co.th
www.grandasia.biz

จ

บร�ษัท จีเอสเอ็ม มาร�น ซัพพลาย จํากัด
บริษัท จีเอสเอ็ม มารีน ซัพพลาย จํากัด จําหนายสินคา อุปกรณในเรือทุกชนิด
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249/46-48 ถนนบางบอน 1 แขวง/เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 0-2415-8501-2
โทรสาร 0-2415–1198
สาขา ภูเก็ต
154/12-13 ถนน พังงา ต.ตลาดใหญ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท 0-7623-3784-6
โทรสาร 0-7623-3787

จ

บร�ษัท จี.อาร.อาร.วาลว แอนด เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท จี.อาร.อาร.วาลว แอนด เทคโนโลยี จํากัด ผูผลิตและจําหนายอุปกรณเรือ
คุณภาพ

100/35 หมู 12 ถนนสุขุมวิท พัทยา หนองปรือ
บางละมุงชลบุรี 20150
โทรศัพท 038-255-746, 08-7130-9034,
08-4704-6872
โทรสาร 038 255-747
E-mail : g.r.r.valves@hotmail.com
www.marinehardwarethailand.com

ช

บร�ษัท ชิพเชพ ซี สโตร จํากัด
> Azimuth circle, Parallel rule, Triangle, Day shape signal
> Glove, Angle, valve, 5k 10k 16k, screw down check
> Air vent, Storm Valve, Gate valve, Non raising stem v/v
> Lamp 110v, R.F., Aldis lamp, Search light, half reflec
> Halogen, J, JD, JTT, GX9.5, Fluorescent, Ballast 110v
> Mercury lamp, HRF, HF, BHRF, BHF, Sodium NHT
> Navigation lamp, Pendant light, Explosion proof lamp
> Marine plug, 1MA, 1MB, S1MR, HNA, 2MR, Joint box
> Cordobond, Copaslip, Devcon, Denso tape, Unifix, Clover
> BA set, EEBD, Aluminize suite, Standard Gas, Bright star
> Lifebuoy, Life Jacket, IMO symbol, Reflective tape
> Scalling machine, cutter gear, NITTO, JEX-24, JT-20
> Non spark safety tool, Pressure gauge, Thermometer
> Double bolt clamp, Cam & groove Part A B C D E F DC DP

ซ

131 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 20 แยก 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
โทรศัพท (02) 877 1140-1, 0-2468-6907
โทรสาร 0-2476-6567
E-mail : info@shipshapegroup.com
www.shipstore.co.th

บร�ษัท ซีเทค มาร�น จํากัด
SeaTech : A Sea of Technology
• Ship and Offshore Design
• Engineering Services
• Project Management
• Analysis
• Software
• Training
• Integrated Support
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843 Karnjanapisek Road, Lucksong,
Bangkae Bangkok 10160
โทรศัพท 02 455 9537-8
โทรสาร 02 455 9800
E-mail : seatechmarine@gmail.com
www.seatechsolutions.com

ท

บร�ษัท ทัคนัส (ไทยแลนด) จํากัด
Lifeboats and Launching Applianccs Service Engineer

14/79 หมู 7 ถนน ติวานนท บางตลาด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท 02 962-6263
โทรสาร 02 962-6224
E-mail : taknasth@ji-net.com
www.taknasth.com

ท

บร�ษัท ที.เอ็น.เมตัลเว�รค จํากัด
บริษัท ที.เอ็น.เมตัลเวิรค จํากัด ผูผลิตและจําหนาย สินคาอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม ไดแก
1. Transmission Product : มอเตอรไฟฟา มอเตอรเกียร มูลเลย คัปปลิ้ง
เกียรทด เปนตน
2. Fan and Blower Product : พัดลม และโบลเวอร
3. Automation Product : Inverter HMT PLC Servo
4. Combustions Product : Burner และอะไหล
5. Water Prank Product : Centrifugal Pampa
6. Antipollution Proolud : Dust Collector, Painting Booth etc.
92/1 หมู 7 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท 02-810-2000
โทรสาร 02-810-2299
E-mail : marketing2@tnmetalworks.com
www.tnmetalworks.com

ท

บร�ษัท ไทยโคลอน จํากัด
บริษัท ไทยโคลอน จํากัด เปนตัวแทนจําหนาย และบริการ
• ศูนยบริการเครื่องยนตดีเซลความเร็วสูง MAN จากประเทศเยอรมัน
และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก Westerbeke
• ผลิตภัณฑและอะไหล Wartsila
• ผลิตภัณฑอะไหล ระบบบังคับทางเลือก Hatlapa
• ตัวแทนจําหนาย อุปกรณยี่หอนําที่ใชในเรือจากทั่วโลก
• จําหนาย ปม, แท็งค, วาลว และอุปกรณหองนํ้า
• อุปกรณที่ใชในเรือทุกชนิด
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REVERSE OSMOSIS DESALINATOR
ÃÐºº¡ÃÍ§¹éíÒáºº RO

• SEWAGE TREATMENT/
ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂ
• ENGINE ROOM PUMP SYSTEM/
ÃÐºº»˜ÁËŒÍ§à¤Ã×èÍ§

• EPOXY RESIN GROUTING
ÇÑÊ´ØÍÕ¾Í¡«Õè ÊíÒËÃÑºÃÐºº°Ò¹ÃÒ¡áÅÐá·‹¹à¤Ã×èÍ§
• FOUNDATION SYSTEM

• ELECTRICAL CABLE/ÊÒÂä¿¿‡Ò
• DEFENCE STANDARD ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È

HIGH SPEED DIESEL ENGINES

MARINE EQUIPMENT / ÍØ»¡Ã³àÃ×Í

• MARINE LIGHTING EQUIPMENT
• EXPLOSION PROOF MATERIAL
ÃÐººä¿àÃ×Í áÅÐâ¤Áä¿

• MARINE AIR CONDITIONING/
ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈàÃ×Í

• AIR COMPRESSOR/ÃÐººÅÁÍÑ´
• STEERING GEAR/ÃÐººËÒ§àÊ×Í

PARTS & SERVICES/ÍÐäËÅ‹áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
• KAMEWA CPP/WATERJET
• BROWN BROTHERS
• TENFJORD

•
•
•
•
•

DEEP SEA SEALS/ÃÐºº«ÕÅà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
LIPS–CPP/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã»ÃÑº¾Ôª
WATER JET/ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹áºº¾‹¹¹éíÒ
SHAFT LINES/ÃÐººà¾ÅÒãº¨Ñ¡Ã
PROPELLERS/ÃÐººãº¨Ñ¡Ã

• MARINE GEARBOX / ÃÐººà¡ÕÂÃàÃ×Í

589/78 Central City Tower, Floor 16th
Moo 12 Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
โทรศัพท 02-745-6468-76
โทรสาร 02-745-6152
E-mail : thaikolon@thaikolon.co.th
www.thaikolon.co.th

น

บร�ษัท N Y K Filter จํากัด
บริษัท N Y K Filter จํากัด จําหนาย อะไหล ชิ้นสวน โลหะ รถยนต อุตสาหกรรม
เครื่องยนตตางๆ ไสกรอง
• นอตสแตนเลสตางๆ
• ปะเก็น ซีลกันนํ้ามัน ซิลยาง
• ซีดโอเวอรฮอล เครื่อง ลูกสูบ ปลอกสูบ แหวน
• ไสกรองอากาศ นํ้ามัน นําเขาจาก USA
• อะไหล เครื่องไฟฟา หลอดไฟฟา โคมไฟ สายไฟ
• ลูกยางรองแทนตางๆ
• นํ้ามันหลอลื่นตางๆ กันสนิม coolart.
27/2 ถ.หลวง แขวงบานบาตร เขตปอมปราบ
กรุงเทพ 10100
โทรศัพท 02-2252263,02-6854942
โทรสาร 02-2252264
E-mail : eohho@hotmail.com, eohho@yahoo.com
www.eohho.com

บ

หางหุนสวนจํากัด บางกอกสลักภัณฑ
หางหุนสวนจํากัด บางกอกสลักภัณฑ นําเขา และจัดจําหนายสินคาประเภทน็อต
สกรู และสวนประกอบเครื่องจักรตางๆ

498-500 ถนนมหาจักร แขวง/เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท 0-2222-7446, 0-2223-9586, 0-2223-9587
โทรสาร 0-2221-7677
E-mail : sales@bslpfasteners.com
www.bslpfasteners.com

บ

บร�ษัท บี เค เค มาร�น จํากัด
BKK MARINE CO.,LTD is a fully private owned company. Financially very
sound, BML is willing to invest in new businesses, projects and resources in
order to achieve growth and create a niche for itself in unparalleled service to
the Shipping Industry.
BML is Staffed by competent professionals who have vast and varied
experience in the International Shipping Industry handling both local and
overseas Principals and armed with local know-how, BML is already on the
road to success with their high level of service and being most competitive in
the Thailand market.
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444 Port Authority of Thailand,Tower B, 6th fl,
#6/17, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
โทรศัพท 02-240 3422
โทรสาร 02-240 3421
E-mail : info@bkkmarine.com
www.bkkmarine.com or just type “BML”

ผ

บร�ษัท ผาแดง ผาแดง จํากัด
M.S. SERVICE CO.,LTD.
Rendering service of marine heavy lifts by 2 floating crane (300t & 120t)
and transport bulk cargoes by towing tug boat (2,000 BHP) and flat top barge’s
owner (8,000t) and others.
PHADANG PHADANG CO.,LTD.
We NAVAPRATHEEP have various 16 boat services of speed boat for
ship agents, Mobile crane 150 Tons, carried equipments boat for surveyor,
carried of stevedoring gangs service including provide dock master and Agency
offers a full range of agency and husbanding services as the representative of
international shipping companies.

567/14-15 หมู 4 ตําบลสุรศักดิ์
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท 038-321741, 51, 72
โทรสาร 038-310634
E-mail : zeawolf@gmail.com
www.msservicethai.com

ย

หางหุนสวนจํากัด ยานนาวาผาใบ
ผลิตภัณฑผาใบทุกชนิด รับออกแบบ และผลิตงานตามตองการ - ผาใบคูนิลอน
กันนํ้า 100% - ผาใบพลาสติกสานเคลือบกันนํ้า 100% - พลาสติกอบพืช, พลาสติก
ใส - ผาใบคลุมรถบรรทุก - ผาใบใชในกิจการกอสราง - ผาใบคลุมกองสินคา - กันสาด
มวนเก็บ

1666/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02 211-0069, 02 211-2570, 02 211-5609
โทรสาร 02 211-4649
โรงงาน 176/28 ถ.พระราม 3/27
E-mail : canvas_yannawa@hotmail.com
www.yannawacanvas.com

ร

หางหุนสวนจํากัด รุงแสงวรจักร
หางหุน สวนจํากัด รุง แสงวรจักรเปนผูจ าํ หนายแบตเตอรีร่ ถยนตและเรือคุณภาพ
สูงยี่หอ NC และยี่หออื่นๆ แบตเตอรี่ชนิดพิเศษ เชน Deep Cycle และแบตเตอรี่สําหรับ
รถไฟฟา และมีจําหนายเครื่องชารจไฟ เครื่องสตารท หมอแปลง (Inverter) อุปกรณ
ตรวจเช็คตางๆ นํ้ากรดและนํ้ากลั่น ฯลฯ
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157 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร
เขตปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท 0 2222 4211, 0 2222 5822
โทรสาร 0 2225 4830
E-mail : sales@rungseng.com
www.rungseng.com

ว

บร�ษัท วาโค วาย คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษทั วาโค วาย คอรปอเรชัน่ จํากัด นําเขาผลิตภัณฑ BSWR (British Standard
Wire Rope) จากประเทศผูผลิตฟลิปนส โดยโรงงานผูผลิต Wire Rope Coporation
of The Philipines ไดรับอนุญาติเปน Exclusive Distributor in The Philipines of
BRIDON เพื่อจัดจําหนายในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว เชน บริษัท เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษทั นําเฮง คอนกรีต (1992) จํากัด, บริษทั ฮัจจิสนั
แหลมฉบัง จํากัด, การทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน

82/644-645 ซ.ซีเมนตไทย ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-91 1-1819
โทรสาร 02-91 1-1820
E-maiI : vakowireo3@yahoo.com

ส

บร�ษัท สยามคอนซอรเตียม เซอรว�ส จํากัด
1. ตัวแทนจําหนายอะไหลยี่หอ Yanmar Marine Spare Part
2. จัดหาวัสดุอุปกรณใชสําหรับเรือเดินทะเล

103 อี 7-107 อี 9 ซอยดํารงลัทธพิพัฒน ถ.อาจณรงค
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 66-2-6714101-3, 66-2-2499758-9
โทรสาร 66-2-6714105
E-mail : siamconsortium@hotmail.com

อ

หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นเอส ไฮโดรนิวแมติค
• จําหนาย สาย, ทอ และไฮดรอลิค ทุกชนิด
• จําหนาย กระบอก, วาลวลม และไฮดรอลิค
• จําหนาย ขอตอตางๆ, ซีล, โอริง, และอะไหลโรงงานอื่นๆ
(สามารถ โทร. สอบถามสินคาได เนื่องจากสินคาบางอยางอาจไมไดระบุไวขางตน)
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33/105-106 ม.10 ถ.เทพารักษ กม.16 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2750-6657, 0-2752-4020
โทรสาร 0-2750-6665-8
E-mail : anshp@truemail.co.th

อ

บร�ษัท แอดด มาร�น จํากัด
บริษัท แอดด มารีน จํากัด จําหนายอุปกรณเรือทุกชนิด และนําเขาเรืออะลูมิเนียม

1213/229-230 หมูบานทาวนอินทาวน ซ.ลาดพราว 94
เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-559-2121, 02-559-2122
โทรสาร 02-559-3068
E-mail : addmarine@yahoo.com
www.addmarine.com

อ

บร�ษัท เอ.ไอ.เอ็ม สยาม จํากัด
ผูนําเขาและตัวแทนจําหนาย
• เครื่องขัดโลหะ ระบบถังกลิ้ง Barrel Finishing Machine
• เครื่องขัดโลหะระบบสั่นสะเทือน Vibratory Finishing Machine
• เครื่องพนทราย แบบตูพน ระบบ Manual & Auto
• เครื่องพนทรายกลางแจง ถังพนทราย (Blast pot) ทั้งผลิตในประเทศ
และนําเขา พรอมทั้งจําหนาย อะไหลและอุปกรณทุกชนิด
• เครื่องลําเลียงชิ้นงาน Vibratory Feeder Machine
• เครื่องลอก สี และทําความสะอาดพลาสติก จาก USA
• วัสดุสิ้นเปลือง ทรายพนทุกประเภท (Abrasives) เชน Copper Slag, Glass
Beads, Aluminium Oxide, Silicon Carbide, Garnet, Plastic Abrasives,
Stainless Steel Cut Wire, Carbon Steel Cut Wire, Aluminium Cut Wire,
Zinc Cut Wire, Zinc Shot, Copper Cut Wire นําเขาจากหลายประเทศ
ทั่วโลก
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59/10 หมู 2 ถนนบางกรวย–ไทรนอย
ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
โทรศัพท 02-597 1588-92
โทรสาร 02-597 1574-5
rattana@aimsiam.co.th
www.aimsiam.co.th, www.aimsiam.com

9

Other Maritime Service
บร�การอื่นๆ เกี่ยวกับมาร�น

9

Other Maritime Service (บร�การอื่นๆ เกี่ยวกับมาร�น)

9.1 Subcontractor Consultant and Engineering (ผูรับเหมา บริษัทที่ปรึกษา และวิศวกรรม)

ช

บร�ษัท ช.เจร�ญ มาร� ไทม อินสทรูเมนท จํากัด
บริษทั ช.เจริญ มารีไทม อินสทรูเมนท จํากัด มีวตั ถุประสงคหลัก เพือ่ ดําเนินการ
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางดานไฟฟา และดาน Machanic รวมทัง้ ดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ใหกับผูประกอบการเรือเดินทะเล ทั้งเรือนํ้ามัน เรือสินคา หรือแมกระทั่งเรือโดยสาร
โดยบุคลากรที่มีความรู และเชี่ยวชาญทางดาน Marine โดยเฉพาะ และมีประสบการณ
มากกวา 10 ป

29/380 หมู 6 ถนนเลียบคลองมหาวงศ
ต.บางเมืองใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 0-2758-4830
โทรสาร 0-2758-2066
E-mail : chalaw2002@hotmail.com
www.chocharoen.com

ซ

บร�ษัท ซี เซฟ เซอรว�ส จํากัด
•
•
•
•
•
•
•
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Ship’s Manager & Marine Consultant
Maritime Training
Liferaft Services Station
Lifeboats Services Station
Immersion Suit Air Pressure Test
FFA & System Services and Inspection
Marine Supply

ภายใตการรับรองจากกรมเจาทา และ สถาบันตรวจเรือชั้นนํา มาตรฐานตามขอ
กําหนด SOLAS
85/51 หมู 7 ทาจีน อ เมือง จ สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท +66-34-497721
โทรสาร +66-34-497721
E-mail : info@sea-safe.net
www.sea-safe.net

ณ

บร�ษัท ณัฐพร มาร�น แอนด เอ็นจิเนียร�่ง จํากัด
1. งานตัดเปลี่ยนเหล็กทั่วไปของเรือ, งานทอ, รวมถึงงานตอสรางเรือใหม
2. งานดานชางกลตางๆ เชน เครือ่ งจักรใหญ, เครือ่ งไฟฟา, เทอรโบ, งานวาลว,
งานปมนํ้า, หมอนํ้า, คูลเลอร กวานของเรือ, รอก, แฟรลีดรอลเลอร
งานกลึงอะไหลตางๆ ฯลฯ
3. งานไฟฟา เชน วัดคาความเปนฉนวน, ลาง-อบมอเตอร หรือ Generator
ลางแผงสวิทชบอรต ฯลฯ
4. งานพนทราย-ทําสี, งาน CLEANING ถังตางๆ เชน ถัง BALLAST, ถังนํ้ามัน
ฯลฯ
5. งานซอมตกแตงภายในตางๆ ในเรือ เชน หองนอน, หองครัว, หองนํ้า ฯลฯ
127/137-138 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-294-5631-2
โทรสาร 02-681-3434
E-mail : npe_shiprepair@hotmail.com
www.nuttaporn-marine.com

ท

หางหุนสวนจํากัด ที แอนด บี โบท เซอรว�ส
หางหุนสวนจํากัด ที แอนด บี โบท เซอรวิส ประกอบกิจการคาเปนเจาของ ชื้อ
ขาย ใหเชา ผลิต ประกอบ ซอมแซม ยานพาหนะทางนํ้า เรือทุกชนิด ลักษณะ หางหุน
สวนจํากัด

87/77 หมูที่ 8 ตําบล/แขวง ปาคลอก
อําเภอ/เขตถลาง จังหวัดภูเก็ต

ธ

หางหุนสวนจํากัด ธงแกว
หางหุนสวนจํากัด ธงแกว รับปรึกษาออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟาในเรือและ
ทั่วไป ควบคุมงานระบบไฟฟา รับทําตูคอนโทรล ตูเมนสวิทชบอรด สวิทฃพาแนล เดิน
สายไฟฟากําลัง แสงสวาง เดินสายไฟระบบควบคุมเครือ่ งจักร เดินสายไฟระบบการเดิน
เรือ เดินสายไฟระบบวิทยุ เดินสายไฟระบบการสื่อสาร เดินสายไฟระบบปองกันความ
เสียหาย เดินสายไฟระบบสัญญาณ ตางๆ เขาหัวสายตอเชื่อมวงจรระบบไฟฟา ระบบ
ควบคุมทุกระบบ ระบบสัญญาณภายในเรือทุกประเภท ติดตัง้ และซอมแซมอุปกรณไฟฟา
ตามมาตรฐานเรือ
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99/350 หมูที่ 8 หมูบานวรุณี ตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท 081-850-8204, 035-314-467
โทรสาร 035-314-467
E-mail : ump.thong@gmail.com

น

บร�ษัท นิยมคาไฮโดรลิค จํากัด
บริษทั นิยมคาไฮโดรลิค จํากัด ไดคดิ คนเครือ่ งดัดใบพัดเรือดวยไฮโดรลิคเปนเจา
แรกในประเทศไทย และไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เครื่องบาลานส เครื่องเชื่อม
อัตโนมัติมิกส มาทําการซอมใบพัดเรือที่เสียหายใหมีสภาพที่สามารถใชงานได
ปจจุบันทาง อูซอมใบพัดเรือนิยมคาไฮโดรลิค ไดรับความไววางใจจากลูกคา
สําคัญตางๆ ทั่วประเทศ ไดแก กรมอูทหารเรือ อูเรือชั้นนําของประเทศไทย และเจาของ
เรือตางๆ ทั้งเรือเดินสมุทร เรือบรรทุกสินคา เรือประมง เรือเร็ว และเรือประเภทตางๆ
บริษัทฯ ยังไดรับรองมาตรฐาน ของคาทส ABS (American Bureau of
Shipping) ของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกดวยซึ่งในปจจุบัน มีสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา คือ
เพชรบุรี ชุมพร สงขลา และปตตานี ที่ใหบริการซอมใบพัดเรือที่ชํารุดเสียหายทุกขนาด
ใหมีสภาพเหมือนใหม และสามารถใชงานไดดีดังเดิม
136/1 ม.8 ต. บานแหลม อ.บานแหลม
จ.เพชรบุรี 76110
โทรศัพท 032-481088, 032-481519
โทรสาร 032-481520
www.niyomkahydralic.blogspot.com

บ

บร�ษัท บี ที มาร�น แอนด เซอรว�ส จํากัด
1. งานตัดเปลี่ยนเหล็กทั่วไปของเรือ, งานทอ
2. งานวาลว, เซฟตี้วาลว, ไฮดรอลิควาลว ฯลฯ
3. งานดานชางกลตางๆ เชน เครื่องจักรใหญ, เครื่องไฟฟา, เทอรโบ, งานปมนํ้า,
หมอนํ้า, คูลเลอร กวานของเรือ รอก, แฟรลีดรอลเลอร งานกลึงอะไหลตางๆ
ฯลฯ
4. งานไฟฟา เชน วัดคาความเปนฉนวน, ลาง-อบมอเตอร หรือ Gennerator
ลางแผนสวิทชบอรด ฯลฯ
5. งานซอมตกแตงภายในตางๆ ในเรือ (เชน หองนอน, หองครัว หองนํ้า ฯลฯ)
74/5 หมู 14 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 2 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท 02-462-8625
โทรสาร 02-462-8625
E-mail : chakkrit.bt@gmail.com

บ

บร�ษัท บี แอนด บี โบต จํากัด
บริษัท บี แอนด บี โบต จํากัด เปนอูตอ-ซอมเรือไฟเบอรกลาสทุกประเภทหลาก
หลายขนาดตัง้ แต 8-80 ฟุต คุณภาพดีไดมาตรฐานระดับ INTER สามารถเปลีย่ นแปลง
รูปแบบ ดัดแปลงไดตามความตองการของลูกคาบริหารงานโดยผูชํานาญงานดานตอ
เรือมากกวา 20 ป สามารถจัดหาเครื่องยนต ติดตั้งไดตามตองการทั้งมือหนึ่งและมือ
สองสภาพดีทุกยี่หอ ทั้งสองจังหวะและสี่จังหวะทั้ง เอาบอรด และอิน-บอรด ทั้งดีเซล
และเบนซินทุกยี่หอ เชน ยามาฮาฮอนดา ซูซูกิ และวอลโวเพนตา และยังเปนตัวแทน
จําหนายอุปกรณเรือและอะไหลเครื่องยนตทุกชนิด
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19/8 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยใหญ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท 038-076553
โทรสาร 038-076552
E-mail : samrejboat@yohoo.com
www.bandb-boat.com

บ

บร�ษัท บางกอกเจน จํากัด
บริษัท บางกอกเจน จํากัด ดําเนินธุรกิจใหเชาเครื่องจักรที่ใชในหลากหลาย
อุตสาหกรรมมายาวนานกวา 30 ป สินคาทุกชนิดของเรามีทั้งของใหมและมือสองใช
แลวสภาพดีทั้งชุดจากตางประเทศ อาทิเชน ประเทศญี่ปุน อเมริกา และจีน เปนตน
นอกจากนี้เรายังมีทีมงานบริการดูแล และใหคําปรึกษาหลังการขายดวยความชํานาญ
เรามีสินคาหลากหลายไวใหบริการทาน

75 หมู 11 ถ.บางนาตราด กม.20 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-3128410-3, 02-3128201-3,
02-3167843, 02-3163674, 02-7500821-2
โทรสาร 02-3128203
E-mail : sale@bangkokgen.co.th
www.bangkokgen.co.th

ป

บร�ษัท โปร เทอรมอล อารค สเปรย จํากัด
บริษทั โปร เทอรมอล อารค สเปรย จํากัด บริการพนพอกผิวโลหะระบบ Thermal
Spray ชิน้ สวนทีส่ กึ หรอเนือ่ งจากการเสียดสี เชน เพลาใบจักร-คอใบจักร-เพลากานหาง
เสือ-ปลอก Sleeve Liner-บาแบริ่งปมคารโก และชิ้นสวนเครื่องจักร โดยสามารถจัด
วัสดุพน ไดหลายเกรด เชน Aluminium Bronze, Stainless 316, Stainless 420, Nickel
Chrome, Tungsten Carbide, High Carbon, Babbitt Bearing และอื่นๆ โดยใชความ
รอนที่ผิวงานไมเกิน 90๐C โดยใช International Standard. (ISO). American
Weldingety (AWS). American National Standard Institute (ANSI) and ASTM
Standards
60/232 หมู 3 ซ.เพชรเกษม 114 หนองคางพลู
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท 0-2810-8848
โทรสาร 0-2810-8849
E-mail : technical@prothermal.co.th
www.prothermal.co.th

พ

บร�ษัท พ�มส เทคโนโลจิส จํากัด
The intelligent Automatic Vessel Tracking (iAVT)) for offshore oil and
gas and marine industry. New release V2.10 Intelligent AVT (iAVT) system
comprise of the key functions as follows :
• Real Time Tracking (RTT)
• Session Time tracking (STT)
• Real time Remote positioning (RP)
• TDMA management
• Communication network with Radio
• Communication network with Satellite
• Communication network with GSM/GPRS
• Automatic identification System (AIS)
• Automatic communication network selection
• 2D graphical display
• 3D graphical display
• Marine navigation display

พ
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ชั้น 1 อาคารเอ็กโก 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 0 2955 0588
โทรสาร 0 2955 0590
E-mail : phangan@pims.co.th
www.pims.co.th

บร�ษัท พ�ท แอนด เฟรนด จํากัด
บริษัท พีท แอนด เฟรนด จํากัด กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2547 ดวยความมุงมั่นและ
ประสบการณของผูบริหารที่มีความผูกพันกับเรือ จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดบริษัท พีท
แอนด เฟรนด จํากัด ที่นําความเชี่ยวชาญและประสบการณในการสราง และปรับปรุง
เรือใหคืนสภาพสมบูรณแบบ อีกทั้งตองการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพระดับแนว
หนาของสากล เขามาแนะนําใหกลุมลูกคาคนไทย

60/91 หมู 7 ถนนตลิ่งชัน-นครชัยศรี แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท 02-880-9511
โทรสาร 02-880-9512
E-mail : songdej_pete_f@yahoo.com,
wannasiree_pete_f@yahoo.com

พ

บร�ษัท พร�ซิชั่น ชิพไรท เซอรว�สเซส จํากัด
บริษทั พรีซชิ นั่ ชิพไรท เซอรวสิ เซส จํากัด ประกอบกิจการตอและซอมเรือทุกชนิด
ทั้งประเภทไฟเบอร, ไม และอลูมิเนียม ตลอดถึงการตกแตงทั้งภายนอกและภายใน งาน
ไมทกุ ชนิด งานวานิช งานทําสีตวั เรือและสีทอ งเรือ งานเหล็กและอลูมเิ นียม รวมถึงระบบ
ปมนํ้า และเครื่องจักรกลเรือทั่วไป

23/159 หมูที่ 2 ถ.เทพกระษัตรีย ต.เกาะแกว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท +66 (0) 76-239113
โทรสาร +66 (0) 76-239132
E-mail : info@precision-shipwright.com,
pss@loxinfo.co.th
www.precision-shipwright.com

พ

บริษัท พี.เอ.ที. เทรดดิ้ง แอนด์ คอน

P.A.T.TRADING & CONSTRUCT

บร�ษัท พ�เอที เทรดดิ�ง แอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด
P.A.T.Trading & Construction Co.,Ltd.

บริษัท พีเอที เทรดดิ้ง แอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด รับเหมากอสรางและใหคํา
ปรึกษา งานทาเทียบเรือ อูตอเรือ สะพาน งานเข็ม เขื่อนกันดิน ผนังกันดิน
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8/9 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว

COMPANY
กรุงเทพฯPROFILE
10230

โทรศัพท 0-2542-4331, 0-2542-4476
โทรสาร 0-2542-4190
E-Mail : pat-tc2007@hotmail.com

พ

PAT

บร�ษัท พ� เอส มอเตอรแอนดอีเล็คทร�ค จํากัด
บริษัท พี เอส มอเตอรแอนดอีเล็คทริค จํากัด รับซอมมอเตอรไฟฟา เจนเนอเร
เตอร ไดชารจ ไดสตารท และระบบ Alann ระบบไฟฟา รับซอมและสราง ทั้งเรือเดินทะเล
และโรงงาน

220/460 หมู 4 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-453-8249, 087-689-1631
โทรสาร 02-453-8249
E-mail : ps_motor@yahoo.com

ม

บร�ษัท มูนดี ไลท จํากัด
บริษัท มูนดีไลท จํากัด รับซอมเรือบรรทุกนํ้ามัน, Valve, เครื่องยนตเรือ

131 ถนน สายลวด ซอย 8 ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-3872015, 02-3872022
E-mail : mdthailand@yahoo.com

ร

บร�ษัท เร็ปคอน เซอรว�ส จํากัด
บริษัท เร็ปคอน จํากัด มีวัตถุประสงคที่จะนําความรู ดานวิศวกรรมและวัสดุ มา
พัฒนาใชงานใน อุตสาหกรรมกอสรางและซอมแซมโครงสราง ใหมีมาตรฐาน และถูก
ตองตามหลักวิศวกรรมทั้งนี้เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา และเกิดความ
ปลอดภัยตอผูใชอาคาร และสาธารณะชน
ขอบขายงาน ครอบคลุมตั้งแตงานสํารวจ ตรวจสอบวิเคราะห ออกแบบ ดําเนิน
การซอมแซม และเสริมกําลัง รวมถึงวิธีปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยโครงสรางตางๆ รวมถึง
1. อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย
2. สะพาน
3. ทาเทียบเรือ
4. โรงงานอุตสาหกรรม
5. อื่นๆ

ส
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110 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดี4) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2275-1785-7
โทรสาร 0-2275-3733
E-mail : repcon_service@yahoo.com
www.repconservice.com

บร�ษัท สยามดีเซลพารเซอรว�ส จํากัด
บริษัท สยามดีเซลพารเซอรวิส จํากัด เปนผูเชี่ยวชาญ ในการใหบริการ ตรวจ
เทสปมเชื้อเพลิงและหัวฉีดเครื่องยนตดีเซล ทั้งระบบกลไกและระบบดีเซลคอมมอนเรล
(common rail system) รวมทั้งเทอรโบชารจเจอร (Turbo Charger) จึงเปนทางเลือก
ใหมของผูใชเครื่องยนตดีเซล ดวยการบริการที่ครบวงจร โดยชางผูชํานาญ อุปกรณ
เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อสมรรถณะของเครื่องยนต ประหยัดเชื้อเพลิง และความคงทน

130/20 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท +662-294-2206, +662-294-2207
โทรสาร +662-681-6614
E-mail : siamdiesel@gmail.com

ส

บร�ษัท สินธนา มาร�น เซอรว�ส จํากัด
บริษัท สินธนา มารีน เซอรวิส จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นที่สิงคโปร เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพสูงสุดของอะไหลเครื่องยนตทางทะเลไปยังอูตอเรือ และศูนยการซอมเรือ
หรือบริษัทเจาของเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ Worldwide 4-149
วันนี้องคกรของเรากลับมาอีกครั้งในรูป Sintanagroup ไดเปดสาขาในไทย
สิงคโปร ฟลิปปนส และเวียดนาม เราจะไดรับสิทธิ์เปนตัวแทนของผูผลิต OEM และ
Stockiest กับสํานักงานเครือขายทั่วโลกของเรา จะทําใหเราเปน “One Stop Service”
ที่เราจะสามารถใหบริการลูกคาใหไดรับความพอใจสูงสุด โดยใชเวลานอยที่สุด
148 ซ.เอกชัย 135 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 0-2892-4263
โทรสาร 0-2892-4064
E-mail : sales@sintanagroup.com
www.sintanagroup.com

ส

บร�ษัท สุธร จํากัด
บริษัท สุธร จํากัด เปนผูนําเขา แปรรูป จําหนาย และสงออก ผลิตภัณฑไมทอน
และไมแปรรูป นอกจากนี้รับออกแบบ และผลิตเฟอรนิเจอรไม โดยชางผูชํานาญที่มี
ประสบการณ ตลอดจนผลิตอุปกรณเครื่องใช สําหรับตกแตงในเรือทุกชนิด

110
388 หมู 11 ถ.สุขุมวิท ต.คลองดาน อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ 10550
โทรศัพท (66) 2 707 3428-9, (66) 2 330 1635-6,
(66) 2 330 1150
โทรสาร (66) 2 707 4546
E-mail : timber@suthorn.com
www.suthorn.com

อ

บร�ษัท เอเซียมอเตอร เซอรว�ส เซ็นเตอร จํากัด
AMC has run business on Repairing and Maintenance Service for Motor,
Generator, Rotating Machinery and Pump for more than 20 years.
We have great experience and expertise for all kinds, sizes and brands. (see
below chart)
Futhermore, we also provide service for balancing, modifying, repairing
& rebuilding and manufacturing spare parts and major parts which is standard
as overseas manufacturers. Onsite service is also our another outstanding
performance including dismantle, installation, spare parts replacement, etc
Today, we are the leading service facility for repairing and maintenance
in Thailand. Our teams have high experience and expertise by being trained
especially in repairing and maintenance technique.

98/4 หมู 6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
มือถือ 081-902-6345
โทรศัพท 0-2831-0700-90
โทรสาร 0-2831-0798-99
E-mail : amc@amc.co.th
www.amc.co.th

อ

บร�ษัท เอส.เอ็ม.แอล. เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอส.เอ็ม.แอล.เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ใหบริการงานซอมรอยราว
โลหะดวย “เทคโนโลยี METAL FASTENING” โดยใชตัวสกรู และตัวล็อคแบบพิเศษใน
การซอม
• ลูกคาที่กังวล และตองการซอมรอยราวแบบอื่นนอกจากการเชื่อม
• ลูกคาที่เคยผิดพลาดจากงานเชื่อม หรือดวยเทคโนโลยีอื่นๆ กับเครื่องจักร
ที่สําคัญของทาน
• ลูกคาที่ตองการซอมงานราวใหเสร็จโดยดวน หรือในกรณีฉุกเฉิน
ผลงานซอม : Engine Block, Generator Block, Cylinder Head, Cylinder
Liner, Friction Clutch, Pump, Compressor, Gear Box

อ

891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 8 ถ.พระราม 1
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-612-3452, 02-612-3442
โทรสาร 02-612-3452
E-mail : infothai@smlthai.com
www.smlthai.com

S.T.P Consultant and Agency co., ltd.
•
•
•
•
•

Sale and Purchase all kind of vessel/boat.
Design & Construction for new ship/boat up to 5000 DWT
Major repair and Conversion
Details design..on Machineries system
Ship building Project Consultant /survey/Management
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37/61 Lad Prao Road, Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท 02 9311608
โทรสาร 02 5303195
E-mail : stpt2008@yahoo.com
www.stpthailand.com

อ

หางหุนสวนจํากัด เอ็น แอนด เอ็น เซอรว�ส
หางหุนสวนจํากัด เอ็น แอนด เอ็น เซอรวิสไดดําเนินการซอมระบบหองเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ (Refrigeration & Air Condition) ใหกับเรือสินคาขนาดใหญ และ
โรงงานตางๆ โดยทาง หจก.เอ็น แอนด เอ็น เซอรวิส ไดดําเนินการมามากกวา 30 ป
ภายใตการควบคุมโดยชางผูช าํ นาญและมีประสบการณ และผลงานทีผ่ า นมาไดรบั ความ
ไววางใจจากบริษัทชั้นนําทางดานการเดินเรือตางๆ จนไดเปนตัวแทนในการดําเนินการ
ซอมแซม และสรางระบบหองเย็นและเครื่องปรับอากาศตางๆ

935/9 ซ.ลาดพราว 101 ถ.ลาดพราว
แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท 0-2731-4158, 08-1913-3985
โทรสาร 0-2731-4159
E-mail : nandnservice@hotmail.com,
preyanuch.c@hotmail.com

อ

บร�ษัท อินแคมเทค จํากัด
บริษัท อินแคมเทค จํากัด เปนผูริเริ่มนําเทคโนโลยีการออกแบบดวยคอมพิวเตอร
และเครื่องจักรอัตโนมัติที่เรียกวา CAD/CAM ที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุง
หมรายใหญๆ ซึ่งหลายๆ บริษัท ไดใหความสนใจและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีดาน
CAD/CAM ของ Gerber Technology Inc.-USA และไดใชกันมาอยางตอเนื่องและแพร
หลายจนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมโลหะแผน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต และอุตสาหกรรมทําปายตางๆ
662/43-46 ถ.พระรามสาม แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท (662) 293-0211 (AUTO 12 LINES)
โทรสาร (662) 293-0212
E-mail : sales@incamtec.com
www.incamtec.com

อ
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บร�ษัท อูเร�อสุราษฏรธานี จํากัด
บริ ษั ท อูเรือสุร าษฏรธานี จํากัด เปน อูต อเรื อ เหล็ กรายแรกของจั ง หวั ด
สุราษฎรธานี มีกําลังผลิตเรือบรรทุกขนาด 2,500 ตันไดถึง 10 ลํา/ป สามารถรองรับ
เรือขึ้นลงคานเพื่อซอมแซมที่มีนํ้าหนักสูงถึง 1,500 ตันกรอส
บริษทั ฯ บริการรับตอเรือเหล็กประเภทตางๆ เชน เรือทองเทีย่ ว เรือบรรทุกสินคา
เรือโปะ เรือลากจูง รวมทั้งยานพาหนะทางนํ้าที่ทําจากเหล็กทุกชนิด รับซอมเรือเหล็ก
พนทราย ทําสีเรือ งานวางเครื่องเรือ ลอกทองเรือ แกไขออกแบบ เรือที่ทําจากเหล็ก
ทุกประเภท ทัง้ หนวยงานราชการและเอกชน บริษทั ฯ ไดรบั การสงเสริมการลงทุน (BOI)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551
99/28 หมู 5 ถ.ตลาดลาง ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-275838-40
มือถือ 08-1640-3848, 08-1623-5444
โทรสาร 077-275841
www.scm-groupthai.com

รายชื่อผูที่ประกอบการเกี่ยวกับการตอเร�อ
1. คุณณรงค ศรีมาลา รับวางเครื่องยนต และระบบขับเคลื่อนของเรือ เชน เพลา ใบจักร เกียร
โทร. 089-003-5186
2. คุณสุวัฒน รับทําผาใบ และเบาะเรือ
โทร. 089-921-8710
3. คุณสมบูรณ รับทําเฟอรนิเจอรภายในเรือ YACTH
โทร. 089-891-4721
4. คุณวิน รับทําเฟอรนิเจอรภายในเรือ YACTH และตัวเรือไม
โทร. 081-255-8288
5. คุณมงคล ขายเรือหางยาว และอุปกรณเรือ
โทร. 081-441-0744
6. คุณมงคล ขายเรือไฟเบอรขนาดเล็ก ซอมทํา และขายอะไหลเรือ
โทร. 080-584-9094
7. บริษัท จงดี ขายอุปกรณเรือ OUTFITINE
โทร. 088-013-9365
8. บริษัท ศรีประชาอุตสาหกรรม จํากัด รับผลิตเรือยางทุกชนิด
โทร. 02-883-4838, 086-303-5471
9. คุณนารีรัตน จําหนาย SIKA ใชสําหรับงานเรือ
โทร. 086-377-6142
10. คุณไฝ จําหนาย SIKA ใชสําหรับงานเรือ
โทร. 086-305-1486
11. คุณสิทธิศักดิ์ รับผลิตหินออนเทียมงาน POST FORM, Solid Surface
โทร. 02-923-1208
12. คุณผิง จําหนาย LAMINATE ผิวหนางานเฟอรนิเจอร
โทร. 081-721-1848
13. คุณนิวัฒน รับผลิตเทรนเลอรเรือ
โทร. 081-657-6005
14. คุณตี๋ รับผลิตเทรนเลอรเรือ
โทร. 083-262-3344
15. ชางหมู รับซอมเครื่องยนตเรือ OUTBOARD–INBOARD
โทร. 081-935-3953
16. คุณตี๋ รับซอมเรือ และดูแลเรือทุกชนิด
โทร. 081-482-8737
17. บริษัท บางกอกโฟม จํากัด รับผลิตโฟมพียูเปนแผนใชทําเฟอรนิเจอรในเรือ
โทร. 02-413-1891
18. คุณชุมพล รับทําอะครีลิคดัดโคง และรูปทรงตางๆ
โทร. 02-451-0576, 089-226-7712
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9.2 Standard Service Company & Standard Related Testing Service Company (บร�ษัทที่รับรองมาตรฐานบร�การ และธุรกิจบร�การทดสอบที่เกี่ยวของ)

ค

Composites Consulting Group (CCG)
Composites Consulting Group ประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาดานคอมโพสิตที่มี
ประสบการณมายาวนานจากอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมเรือ
ซึ่งทีมวิศวกรของเรามีประสบการณมากมายจากหลายประเทศ
บริการของเราประกอบดวย การออกแบบ (design) คํานวนทางวิศวกรรม
(engineergin) ฝกอบรม (training) ควบคุมการผลิต (processing) และทดสอบวัสดุ
(testing) เพื่อสนับสนุนลูกคาของเราในการพัฒนาดานเทคโนโลยีโครงสรางและวัสดุ
รวมไปถึงวิวัฒนาการใหมๆ
อาคารบางนาทาวเวอร เอ ชัน 17 หอง 1703, 2/3
หมู 14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2751-9244, 085-111-2314
โทรสาร 0-2751-9243
E-mail : info@ccg-composites.com
www.ccg-composites.com

ป

Professional Testing Company Limited
Professional Testing Co.,Ltd. offer the testing services in the field of
Mechanical testing and Metallurgical testing with high accuracy and reliable
test equipments. Our testing laboratory is accredited with ISO 17025 : 2005
under Thai Laboratory Accreditation Scheme (TLAS) and complied to
International Standard such as ASTM, ASME, AWS, BS EN ISO, JIS, AS/NZS
etc.
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55/6-7 Moo 4, T.Huai-kapi, A.Mueang Chonburi,
Chonburi 20130 THAILAND
โทรศัพท 038-385851-2
โทรสาร 038-381010
E-mail : sales@professionaltesting.co.th
www.professionaltesting.co.th

ศ

ศูนยว�จัยและบร�การว�ศวกรรมการเชื่อม มจธ
ศูนยวิจัย และบริการวิศวกรรมการเชื่อม มจธ. เปนศูนยวิจัยที่อยูภายใต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึง่ เนนใหการบริการอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ
กับเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ
ทางศูนยวิจัยฯ มีการใหบริการทางดานงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองคความรูทาง
ดานเทคโนโลยีการเชือ่ มใหกบั องคกรหรืออุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีการเชือ่ ม
และเทคโนโลยีการตรวจสอบ ซึง่ หัวของานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ไดแก การออกแบบงานเชือ่ ม
กระบวนการเชื่อม การควบคุมคุณภาพในงานเชื่อม และการตรวจสอบโดยไมทําลาย
เปนตน

หอง 1104 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 02-470-9674, 9697
โทรสาร 02-470-9710
www.kingweld.kmutt.ac.th
E-mail : kingweld@kmutt.ac.th
t.methong@gmail.com

ศ

บร�ษัท ศูนยว�จัยโลหะว�ทยา แอลพ�เอ็น (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ศูนยวิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จํากัด เปนหองปฏิบัติการ
ทดสอบทางโลหะวิทยา ทีไ่ ดการรับรองมาตรฐานสากล ISO IEC 17025 ใหบริการงาน
ทดสอบเชิงกล บริการงานทดสอบแบบไมทาํ ลาย และงานวิเคราะหโครงสรางโลหะวิทยา
และเคมี โดยมีกระบวนการทดสอบที่มีคุณภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง ใหผลการทดสอบ
ถูกตอง แมนยํา พรอมใหคําแนะนําและแกปญหาใหกับลูกคา

299 หมู 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท +66 (2) 815-4118-9
โทรสาร +66 (2) 815-4120
E-mail : lpnmrc@lpnmrc.com
www.lpnmrc.co.th

อ

บร�ษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาลวและฟ�ตติ�ง จํากัด
บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาลวและฟตติ้ง จํากัด เปนตัวแทนจําหนายสินคาของ
Swagelok ในประเทศไทย พมา ลาว และกัมพูชา ลูกคาของบริษัท เอ็ม.เจ. บางกอก
วาลวและฟตติง้ จํากัด ไดแก อุตสาหกรรมการสํารวจและผลิตกาซนอกชายฝง โรงงาน
ปโตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน โรงไฟฟาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร อุตสาหกรรมรถยนต
ที่ใชกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมทั่วไป และสถาบันวิจัยตางๆ

9.3 Ship Classification Society (สมาคมจัดชั้นเรือ)

A
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1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-254-7624
โทรสาร 02-254-7626, 02-254-7630
E-mail : swagelok@mjbangkok.com
www.swagelok.com/Bangkok, www.mjbangkok.com

ABS Thai Shipbuilding
ABS Thai Ship Building
The mission of ABS is to serve the public interest as well as the needs
of our clients by promoting the security of life, property and the natural
environment primarily through the development and verification of standards
for the design, construction and operational maintenance of marine-related
facilities.

Panjathani Tower, 28th Floor
127/33 Nonsee (Rachadapisek) Road
Chongnonsee Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท 662-681-1334-7
โทรสาร 662-681-1338
www.eagle.org

B

Bureau Veritas (Thailand) Ltd.
Bureau Veritas delivers to its clients customised services helping them to create
added economic value. Marine Division contributes to the development and implementation
of technical standards for the protection of life, property and the environment. It offers a
broad range of services cover the entire ship’s life cycle, since the very first phases of the
ship’s design until the surveys and certification of ships in operation:
New Construction
• Provide service including the publication of Rules and Regulations, design
review, certification of materials and equipment, surveys during construction, attendance
at tests and trials and issuance of class and statutory certificates
Ships in Service.
• Provide service including classification and statutory surveys, classification
after construction, publication of the Register of Ships, issuance of class attestations, ISM
certification, ISPS certification, MLC, 2006 inspection & certification and analysis and feed
back information on damages and repairs

D

Det Norske Veritas (Thailand) Co., Ltd.
DNV was established in 1864 a ship classification society, but has
diversified into a multi-faceted certification and consultancy organization,
spanning 130 countries on all continents.
DNV is one of the world leaders in all its enterprises and takes great
care to earn an image of high-tech, deep competence and uncontested integrity
deep competence and uncontested integrity
DNY performs statutory ship surveys on behalf of 130 maritime
administration and is accredited by over twenty national accreditation bodies
for management system certification
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G

16th Floor, Bangkok Tower, 2170
New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok 10310 Thailand
โทรศัพท (662) 670 4800 Ext. 821-822
โทรสาร (662) 718 1943
www.veristar.com/wps/portal
E-mail : marine.thailand@th.bureauveritas.com

1 Md Tower 9th Fl.Room A, Soi Bangna-Trad 25,
Bangna-Trad Road Bangna Sub-District, Bangna
District ,Bangkok 10260
โทรศัพท +66 2 361 8288-90
โทรสาร +66 2 361 8291
E-mail : dnvban@dnv.com
www.dnv.com

Germanischer Lloyd (Thailand) Co., Ltd.
Fleet Service
GL offers supports for your ships in operation
GL aids you having a vessel fit for Port State Controls, provides certification
services for shipping companies and Marine Administrations. And helps you
minimising risks to lives and properties through preparation.

16th Floor Richmond Office 75/57 Sukhumvit 26
Klongton Klongtoey Bangkok 10110 Thailand
โทรศัพท (66 2) 261-8401-2
โทรสาร (66 2) 261-8403
E-mail : gl-bangkok@gl-group.com
www.gl-group.com

I

IR CLASS.ORG
Welcome to The Indian Register Of Shipping
The Indian Register of Shipping (IRS) is an internationally recognised
independent ship classification society, founded in India in 1975. IRS provides
professionally competent, completely independent and highly efficient third
party technical inspection and certification services for all types of marine craft
and structures. These services have also been expanded to cover a range of
offshore and industrial projects.
For more, visit
52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake,
Powai, Mumbai–400 072. India
โทรศัพท +91 22 30519400
โทรสาร +91 22 25703611
E-mail : ho@irclass.org
www.irclass.org

L

Lloyd’s Register Asia
The Lloyd’s Register Group provides independent assurance to companies
operating high-risk, capital-intensive assets in the energy and transportation
sectors. It works to enhance the safety of life, property and the environment
by helping its clients to ensure the quality construction and operation of critical
infrastructure.
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14th Floor, Sirinrat Building
3388/46 Rama 4 Road Klong Toey, Bangkok 10110
โทรศัพท 02 367 5594
โทรสาร 02 367 5598
E-mail : bangkok@lr.org
www.lr.org

N

Nippon Kaiji Kyokai
As a leading international classification society, ClassNK is well regarded
as a highly reliable, trustworthy and impartial third party organization by marine
transport, shipbuilding, and other maritime related industries around the world.
Importantly, classification and registration of a ship by the Society ensures
the ship is recognized by underwriters the world over, including the Institute
of London Underwriters.

127/32 Panjathaini Tower, 27th Floor, Nonsee Road,
Chonqnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท 02-681-0153 TO 55
โทรสาร 02-681-0156
E-mail : tb@classnk.or.jp
www.classnk.or.jp

9.4 Thai Government Office & Private Sector (หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ)
ที่

รายชื่อ

1 กระทรวงกลาโหม

โทรศัพท

กองทัพเรือ

02-475-5733, 02-465-3018

02-475-5732

กรมอูทหารเรือ

0-2475-4110-1, 0-2412-8500

-

• กองออกแบบเรือ

02-475-4250

-

• กองออกแบบกลจักร

02-475-4260

-

• กองออกแบบไฟฟา

02-475-4270

-

2 กระทรวงการคลัง

อีเมล

02-228-1199, 02622-1972

สํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือ (กองโครงการ) 02-475-7538
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โทรสาร

relation@navy.mi.th

02-475-7539

02-273-9021

02-273-9408

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

02-452-248, 0-2271-421

02-273-9408

กรมบัญชีกลาง

02-2710686-90, 02-2739024

-

กรมศุลกากร

0-2249-0431-40, 0-2667-7100

-

กรมสรรพสามิต

0-3854-1004-6

0-3854-1001-2

http://www.liquor.or.th

กรมสรรพากร

1161

-

rd@rd.go.th

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

02-618-4802 หนาหอง 6737, 6740

02-273-9823

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

02-265-8050 ตอ 5204

-

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

02-273-9020

-

กรมธนารักษ

02-273-0899-903

-

02-203-5000

-

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

02-643-5000

0-2643-5272

permsec@mfa.go.th

กรมการกงสุล

02-575-1035

0-2575-1038

consular01@mfa.go.th

กรมพิธีการฑูต

02-643-5166

0-2643-5167

protocol@mfa.go.th

กรมยุโรป

02-643-5138

0-2643-5140

european@mfa.go.th

กรมวิเทศสหการ

02-280-0980

0-2280-1248

dtec-gov@inet.co.th

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

02-203-5000 ตอ 14243, 14244

0-2643-5236

กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย

02-643-5021-22

0-2643-5020

กรมสารนิเทศ

02-225-0096, 2225, 7903-43

-

กรมองคการระหวางประเทศ

02-643-5072

0 2643 5071

02-281-5955, 02-281-5884

-

กรมชลประทาน

02-241-0020 ถึง 29

-

1460@mail.rid.go.th

กรมประมง

02-562-0600-15

0-2562-0564

secretary@dof.in.th

กรมปศุสัตว

02-653-4444 ตอ 2342

0-2653-4925

info[at]dld.go.th

กรมปาไม

02-561-4292-3

02-940-5910

3 กระทรวงการตางประเทศ

4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

pdmomail@pdmo.go.th
Webmaster@treasury.go.th

treaties05@mfa.go.th
interorg01@mfa.go.th

ที่

รายชื่อ

5 กระทรวงคมนาคม

โทรศัพท

โทรสาร

อีเมล

02-283-3000

0-2281-3959

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

02-283-300-0

02-281-395-9

mot@cmot.go.th

กรมเจาทา

02-233-7687, 02-233-1311-8 ตอ 324

2337687, 2331311-8 ตอ 324

marine@md.go.th

02-236-6678

02-236-6678

http://www.md.go.th/

• สํานักมาตรฐานเรือ

organization_hd/shipsurvey.php
• สํานักสงเสริมการขนสงทางนํ้า

02-639-4780 ตอ 395, 391-3

0-2639-4780

และการพาณิชยนาวี
• สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

http://www.md.go.th/
data_form/ompc.php

02-233-1311-8 ตอ 297, 212

-

02-283-3000

0-2281-3959

http://vigportal.mot.go.th/portal/
site/PortalMOT/about/otp/

การทาเรือแหงประเทศไทย

02-269-3000

6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02-141-6747

02-672-7156

info@port.co.th

-

กรมอุตุนิมวิทยา

02-399-4566, 02-399-4568-74

0-2399-4011

info_service@tmd.go.th

สํานักงานสถิติแหงชาติ

02-142-1234

-

services@nso.go.th

02-507-8000

02-547-521 ,02-507-6305

กรมการคาตางประเทศ

02-547-4771-86, 02-547-4841-2

02-5474791-2

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

02-507-7444

02-547-5630

กรมทรัพยสินทางปญญา

02-547-4621 สายดวน 1368

-

การพัฒนาธุรกิจการคา

02-528-7600 สายดวน 1570

-

webmaster@dbd.go.th

กรมสงเสริมการสงออก

02-511-5066-77

0-2512-2670

tidep@depthai.go.th

สํานักพัฒนาผูประกอบธุรกิจ

02-547-5972

02-547-5963

trade@dbd.go.th

สํานักงานรัฐมนตรี

02-507-6832-3, 02-507-6854

0-2547-5287

สํานักงานอัยการสูงสุด

02-222-8121, 02-515-4000

-

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

02-541 2298-9

0 2512 8432

02-232-1421-22

-

กรมการจัดหางาน

02-247-9423, 02-248-4743

-

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

02-247-6600, 02-643-4980

0-2245-1180

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

02-2454310-4 สายดวนแรงงาน 1546

-

สํานักงานประกันสังคม

0-2622-2500-15

0-2622-2526

7 กระทรวงพาณิชย

info@dtn.go.th

8 กระทรวงยุติธรรม

9 กระทรวงแรงงาน

adro@coj.go.th

helpdesk@sso.go.th
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ที่

รายชื่อ

10 กระทรวงอุตสาหกรรม

โทรศัพท

โทรสาร

อีเมล

02-202-3000

02 202-3048

สํานักงานปลัดกระทรวง

02-202-3039-41

-

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

02-202-4000, 4014

02-354-3390

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

02-202-4414

02-354-3299

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

02-202-3555, 0-2202-3565

0-2644-8746

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

02-2023508

02-3543034

สํานักงานเศราฐกิจอุตสาหกรรม

02-2023917

02-6448956

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

02-5538111

02-5538222

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 0-2278-8800

0-2273-8850

info@sme.go.th

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

02-564-4000

02-564-2737

info@ismed.or.th

สถาบันไทย-เยอรมัน

038-215-033-44

038-743-464

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

02-713-6290-2

02-713-6293

11 สถาบันการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

info@industry.go.th
pr@diw.go.th

02-281-5555

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 0-3835-2606-7

02-282-0855
0-3835-2607

วิทยาเขตศรีราชา
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา 035-252376, 035-328107

0-3525-1491

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 042-411-244

-

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช 075-518-292, 075-370-759

075-370-740

สถาบันขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

02-218-7448

-

0-2280-4085

0-2281-3938

12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

webmaster@ayutthaya-ship.ac.th

webmaster@nesdb.go.th
pr@nesdb.go.th”

13 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

02-345-1000

-

14 สภาหอการคาไทย

02-622-1860-75

02-622-1879

15 สมาคมเจาของเรือไทย

02-681-1010

02-681-1011

16 สมาคมการประมงแหงประเทศไทย

02-452-0571-2

02-452-0573

nfat@ksc.th.com

17 สมาคมประมงนอกนานนํ้าไทย

02-452-1264, 02-840-2116-7

02-452-1265

tofa_bkk@yahoo.com

สมาคมธนาคารไทย

02-264-0883-86

02-264-0888

ธนาคารกรุงเทพ

02-230-1036,02-230-1649,02-230-1098 02-230-2722

ธนาคารกรุงไทย

02-255-2222

02-255-9391-3

ธนาคารกสิกรไทย

0 2888 8888

0 2888 8882

ธนาคารทหารไทย

02-299-1111

bot@thaichamber.org

18 สถาบันการเงิน

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 0 2271 3204

info@exim.go.th

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 0-2265-3000

0-2265-4000

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรขนาดยอม

0-2308-2749, 0-2308-2309 info@sbcg.or.th

0-2308-2741
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Shipbuilding & Repairing
อูตอเร�อซอมเร�อ
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Shipbuilding & Repairing (อูตอเร�อซอมเร�อ)
Asian Marine Services (Asimar) Public Co., Ltd.
Head Office

Telephone
Fax
E-mail
Website
Year of Establishment
Owner/Managing Director
Number of Employees
Business Line
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: 128 Mu 3 Suksawad Rd., Laemfapa,
Prasamutjedee, Samutprakarn, 10290,
Thailand
: (66 2) 815 2060-7
: (66 2) 453 7213-4
: mkd@asimar.com
: www.asimar.com
: 1981
: Mrs. Warawan Nganthavee
: 500
: 1. Ship Repairing
2. Shipbuilding
3. Ship Conversion
4. Engineering Work

Asian Phuket Marine And Dock Yard Co., Ltd.
Head Office

Telephone
Fax
E-mail
Ship-yard
Business Line
Nature of Business
Past experience/Reference

: Asian Phuket Marine And Dock Yard Co.,Ltd.
2/120 Moo 1 Sresutad Rd. T.Rassada
Muang Phuket 83000 Thailand
: +66[0]76 224084 , +66[0]76 224092
: +66[0]76 224143
: jeab_asianphuket@hotmail.com
: Phuket
: Shipbuilding and Repairing
: Shipbuilding and Repairing
: Shipbuilding and Repairing

B & B BOAT Co., Ltd.
Head Office

: B & B BOAT Co.,Ltd.
19/8 Moo 4 Houyai Banglamung
Cholburi 20150
Telephone
: 038-076553 Mobile 081-9492723
Fax
: 038-076552
E-mail
: samrejboat@yohoo.com
Website
: www.bandb-boat.com
Ship-yard
: Cholburi
Year of Establishment
: 2002
Owner/Managing Director : Mr. Sumrej Bannachaisirisuk.
Business Line
: Shipbuilding Fiberglass
Nature of Business
: Shipbuilding Fiberglass
Past experience/Reference : Shipbuilding Fiberglass

Chao Phraya Express Boat Co., Ltd.
Head Office

: 99 Moo.3 Bang Si Mueang Nonthaburi,
Nonthaburi 11000
Telephone
: 02-449-3000-2,02-623-6001-3
Fax
: 02-449-3003-4,02-225-3002
E-mail
: Info@chaophrayaexpressboat.com
Website
: www.chaophrayaexpressboat.com
Ship-yard
: 357 Soi Jaransanitwong 46,
Lukmahardthai Rd, bangyikan, bangplad,
Bangkok 10700
Year of Establishment
: September 1971
Owner/Managing Director : Khun Supapan Pichironnarongsongkram/
Cdr.Parinya Ruckwatin
Other Executives
: Khun Farn Sritrairatana
Capacity
: 70,120 Seat
Number of Employees
: 280 Person
Business Line
: transportation service to passengers
Nature of Business
: transportation Chao phraya river
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Harin Shipbuilding Company Limited
Head Office

Telephone
Fax
E-mail
Website
Year of Establishment
Owner/Managing Director
Other Executives
Capacity
Number of Employees
Business Line
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: 38, 38/2-6 Mahaisawan Rd,
(Right side), Bangkholaem,
Bangkok 10120, Thailand
: (66 2) 689 0667-9,689 1656,
(66 2) 291 1841
: (66 2) 291 1310
: hp@haringroup.com
: www.haringroup.com
: 1978
: Mr.Kritchai Harinsuit
: Mrs.Chantaporn Gomutputra
: 8,000 GRT
: 200
: Steel Ship Repairing

Italthai Marine Limited
Ship-yard

Telephone
Fax
E-mail
Website
Year of Establishmant
Owner/Manager Director
Other Executives
Number of Employees
Business Line

: 389 Soi Italianthai, Taiban Rd,
Tambol Taiban, Amper Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
: (66 2) 387 1059 (Auto)
: (66 2) 387 1063
: wirat@italthaimarine.com
itm@italthaimarine.com
: www.italthaimarine.com
: 1978
: Mr. Wirat Chanasit
: Mr. Premchai Karnasuta
: 600
: Shipbuilding and Repairing

LPN Dock & Engineering Co., Ltd.
Total comprehensive shipyard that offer the budgetary controlled services
without compromising on time and workmanship.Our services includes ship
repair, in both hull and machinery department, conversion and re-activation of
laid up vessel with satisfactory proven records.
Principal Dimension
Pontoon length.
107.00 mtr.
Inside breadth.
19.38 mtr.
Acceptable breadth.
18.00 mtr.
Depth.
7.50 mtr.
Lifting capacity.
3,500.00 ton
Safe lifting capacity.
2,800.00 ton
Repair quay.
3x100 mtr. x draft 4 mtr.
Head Offce
Telephone
Fax
E-mail

: 127/293 Rama lll Rd., Chongnonsee
Yannawa Bangkok 10120 Thailand
: +66 (0) 2681 7165-6, +66 (0) 2294 0199
: +66 (0) 2681 7151
: lpnshipyard@excite.com

Mariart (Thailand) Co., Ltd.
Head Office

: 119/1 Moo 10 Klongdan, Bangbo,
Samutprakarn Thailand 10550
Telephone
: 66 2 7074855-6
Fax
: 66 2 7074858
E-mail
: ship@suthorn.com
Website
: www.mariart.co.th
Year of Establishment : 1978
Owner/Managing Director : Mr.Jade Jindasakchai
Other Executives
: Mr.Sujin Jindasakchai, Ms.Maysa Jindasakchai
Capacity
: 20-30 small boats and 2-3 yacht per year
Employees
: 30 Persons
Business Line
: Designing and constructing wooden and
fiberglass yacht and other boats. Providing
docking services.
Nature of Business
: Ship building and repairing
Past experience
: 33 years of ship building experience
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Marine Acme Thai Dockyard Co., Ltd.
Head Office

: 71/10 Moo 1 Soi Suksawat 49 Bangchak
Prapradaeng Samutprakarn 10130 Thailand
Telephone
: (66 2) 818 7800
Fax
: (66 2) 818 7877
E-mail
: mathiwut@acmedockyard.com
suwiwat@acmedockyard.com
jutarat@acmedockyard.com
Website
: www.acmedockyard.com
Year of Establishment : 14 Aug 2002
Owner/Managing Director : Lt.Mathiwut Mungthin Rtn.Bs. Me.
Other Executives
: Mr. Suwiwat Moonphant
Capacity
: 4,000 GRT
Number of Employees : 200
Business Line
: Ship Repair (Support Dry Docking up to
110 m. LOA Vessel)
Nature of Business
: Steel Ship Repairing
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Marsun Co., Ltd.
Head Office

: 413 Moo 4. Soi Sitthichai, Taiban Road,
Amphur Muang, Samut Prakarn 10280, Thailand
Telephone
: (66 2) 173 8942-48
Fax
: (66 2) 173 8949
E-mail
: contact@marsun.th.com
Website
: www.marsun.co.th
Year of Establishment : 1980
Owner / C.E.O.
: Mr. Sunchai Chongvisal
Other Executives
: Mrs. Laddawan Chongvisal
Capacity
: 3,500 GRT
Number of Employees : 250
Business Line
: Ship Building and Repairing
Nature of Business
: Building of High Speed Crafts in GRP,
Aluminium and Steel

Mits. Decisions Company Limited
Head Office

Telephone
Fax
E-mail
Website
Year of Establishment
Owner/Managing Director
General Manager
Capacity
Number of Employees
Business Line
Nature of Business

: 62/2 Moo 1, Tambol Tajeen
Amphur Muang, Samutsakhon
74000 Thailand
: (66 34) 425 401-3
: (66 34) 424 664
: k_inthawat@mitsdecisions.co.th
: www.mitsdecisions.co.th
: 13 February 1987
: Mr.Papikade Phunatpattarasin
: Mr. Khampon Inthawat
: 3200 ton
: 135 persons
: Shipbuilding and Repairing
: Shipbuilding

Oakwell Corporation Thailand Co., Ltd.
Head Office
Telephone
Fax
Ship–yard

:
:
:
:

305/15 Pichai Rd., Dusit Bangkok 10300 Thailand
(66 2) 241 5269, (66 2) 241 5305
(66 2) 243 2362
2369 Mahidol Adulyadej Naval
Dockyard, Tambol Sattahip, Amphur Sattahip,
Chonburi Province 20180 Thailand
Tel
: +66 (0) 38 432 455
Fax
: +66 (0) 38 432 451
E-mail
: sattahip_project@oakwell.com.sg
supanijp@oakwell.com.sg
Website
: www.oakwell.com.sg
Year of Establishment : 1990
Managing Director
: Mr.Thirapat Boonduangprasert
Other Executives
: Mr. Poj Boonduangprasert
Capacity
: 20,000 GRT
Number of Employees : 500 workers
Business Line
: Ship Building/Ship Repair
Past experience/
: Mid Ship Section for Trailing
Reference
Suction Hopper Dredger
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P.S.P FIBERTECH Co., Ltd.
Head Office

: P.S.P FIBERTECH Co., Ltd.
61/2 Moo 1 Tambon Tab Sakae. District.
Tab Sakae Prachuabkirikhan
Telephone
: 032-546-356,081-705-5134
Fax
: 032- 671-237
E-mail
: posit@pspfibertech.com
Website
: www.seaman-yacht.com, www.pspfibertech.com
Ship-yard
: Prachuabkirikhan
Year of Establishment
: 1987
Owner/Managing Director : Mr.Posit Kruewan
Number of Employees
: 15
Business Line
: Shipbuilding Fiberglass
Nature of Business
: Shipbuilding Fiberglass
Past experience/Reference : Shipbuilding Fiberglass

มบารุงตัวเรือ เครือ
่ งยนต์ และระบบต่างๆ
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Phithak Shipyard and Services Ltd., Part.
Head Office

ยม ไฟเบอร์กลาส

ารุงตัวเรือ เครือ
่ งยนต์ และระบบต่างๆ

ไฟเบอร์กลาส

: Phithak Shipyard and Services Ltd., Part.
349 Moo 2, Chebilang, Muang, Satun
91000 Thailand
Telephone
: (+66) 74 772 622,
Fax
: (+66) 74 772 623, (+66) 74 721 444
E-mail
: info@pss-satun.com
Website
: http://www.pss-satun.com
Ship-yard
: Satun
Year of Establishment
: 1987
Owner/Managing Director : Mr.Phithak Hongwaranan
Number of Employees
: 60
Business Line
: Shipbuilding Fiberglass
Nature of Business
: Shipbuilding Fiberglass
Past experience/Reference : Shipbuilding Fiberglass

งานสี ตกแต่งและเฟอร์นเิ จอร์ ฯลฯ

Prakarn Kolkarn Shipyard Limited Partnership
Head Office

Telephone
Fax
E-mail
Website
Year of Establishment
Owner/Managing Director
Other Executives
Capacity
Number of Employees
Business Line
Nature of Business

: 1121 Moo 1, Skhumvit Rd.,
Tumbol Bangpoo-mai, Amphur Muang
Samutprakarn 10280, Thailand
: (66 2) 709 1330
: (66 2) 709 1329
: prakarn_shipyard@hotmail
: www.prakarnshipyard.com
: 1968
: Mr. Somwong Meeboon
: Mrs.Sutin Meeboon
: 1,000 GRT
: 80
: Ship Building and Repairing of
Fishing Trawlers
: Shipyard

PSP Marine Company Limited
Head Offce

: 119/53 Moo 1 Tachin Samutsakorn 74000,
Thailand
Telephone
: (66 34) 821 046-7
Fax
: (66 34) 821 048
E-mail
: pspmarin@cscoms.com
Year of Establishment
: 1997
Other Executives
: Mr.Siva Boontanonda
Capacity
: Ship Yard Perform Activities Working
Area of/6,000 Sp. Meters
Number of Employees : 190 Persons
Business Line
: Ship builders and Repairers
Nature of Business
: Seacial-Purpose Vesse, Sucmas Tug Boat,
Patrol Boat and Live – Aboard Serving
Past experience/ Reference : Exporter Fisherry
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S.E.A. Shipyard Company Limited
Head Office
Telephone
Fax
E-mail
Website
Year of Establishment
Owner/
Managing Director
Other Executives
Capacity
Number of Employees
Business Line
Nature of Business
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: 564 Soi Matanusorn, BangKorlaem,
Bangkok 10120 Thailand
: (66 2) 289 1286, (66 2) 289 2946,
(66 2) 291 7625-6
: (66 2) 291 8624
: seaship@truemail.co.th
: www.seashipyard.com
: 1989
: Mr.Chatree Jiworrawathanakul
:
:
:
:

Mrs.Suporn Eiamtharachai
Floating Dock 12000 DWT
300
Ship Building/Ship Repairs/
Ship Transportation
: Ship repairs

Seacrest Marine Co., Ltd.
Head Office

: 98 Moo 2, Taiban Rd.,Taiban,
Muang Samutprakarn 10280, Thailand
Telephone
: (66 2) 7033013 / 389 2216
Fax
: (66 2) 7034044 / 387 1735
E-mail
: seacrest@csloxinfo.com
Website
: www.seacrest.co.th
Ship-yard
: Seacrest Marine Co., Ltd.
Year of Establishment
: 1970
Owner/Managing Director : Mr.Tanapat Hemangkoon
Other Executives
: Mr.Tavipol Hemangkorn
Capacity
: 2,500 GRT
Number of Employees
: 120
Business Line
: Shipbuilding and Repairing
Nature of Business
: Ship Building & Repairing
Past experience/Reference : Aluminium Catamaran Vessel.

Seat Boat Company Limited
Head Offce

: 63/2 Moo 10, South Pattaya Road, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150 Thailand
Telephone
: (66 38) 421 072-3, 373-551
Fax
: (66 38) 421 372
E-mail
: info@seatboat.com
Website
: www.seatboat.com
Year of Establishment
: 1991
Owner/Managing Director : Miss Ruangrut Bencharit
Other Executives
: Miss Kadekarn Bencharit
Capacity
: 100 GRT
Number of Employees
: 120
Business Line
: Boat Builder and Boat Importer
Nature of Business
: Manufacturer
Past experience/Reference : Fiberglass Boat 80 feet “My Shangri-La”

Silk Line International Co,. Ltd.
Head Office

Telephone
Fax
E-mail
Ship-yard
Year of Establishment
Owner/Managing Director
Number of Employees
Business Line
Past experience/Reference

: Silk Line International Co,. Ltd.
2/4 moo 2 Paknampran Road Paknampran
Sub-district Pranuuri District Prachuabkirikhan
77120
: (662) 319 5203, (032)-631-090-2
: (662) 319 5204, (032) -631-288
: bancha.c@me.com
: Prachuabkirikhan
: 1991
: Mrs.Thavorm Chanthrathai
: 14
: Ship Building Fiberglass
: Ship Building Fiberglass
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Sinsukon Ltd., Part.
Head Office

: Sinsukon Ltd., Part.
31 Wichienchom Road Tambon Boryang
Songkhla Distric Songkhla 90000
Telephone
: 074-311182
Fax
: 074-323684
E-mail
: sinsukon@hotmail.co.th
Website
: Ship-yard
: Songkhla
Year of Establishment
: 1966
Owner/Managing Director : Mr. Watcharin sukontatam
Number of Employees : 30
Business Line
: Ship Repair
Nature of Business
: Ship Repair
Past experience/Reference : Ship Repair
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Star Marine Engineering Co., Ltd.
Head Office
E-mail
Website
Owner/Managing Director
Mob
E-mail
Executive Staff
Mob
E-mail
Mob
E-mail
Established
Telephone
Fax
No. of Employee
Business Line

: 2/5 Moo 11 Tumbol Bangphueng,
Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 Thailand
: info@starmarineeng.com
: www.StarMarineEng.com
: Mr. Bunchong Kunuchit
: +66 8 1831 6680
: Bunchong@starmarineeng.com
: Mr. Somkhaun Sinsirivanich
: +66 8 1825 0574
: somkhaun@starmarineeng.com
: Mr. Wanchai Tanomsingh
: +66 81825 0576
: wanchai@starmarineeng.com
: May 1988
: +66 2816 8001-5, +66 2463 4464-5
: +66 2463 2616, +66 2463 5223
: 50-100
: SHIP REPAIRS & SERVICES

SUNNAV Co., Ltd.
Head Office
Telephone
Fax
E-mail
Ship-yard
Website

: 42 Moo 6 Budthamonthol 4th Road, Sampran
Nakhonphathom 73220 Thailand
: (66 2) 429 2877-9, (66 2) 814 3070-3
# 167 (Khun Pensiree)
: (66 2) 429 2458, (66 2) 814 3074
: sales@sunnav.com, surapon@sunnav.com
pornchai@sunnav.com, kanokorn@bangkokgreen.com
: Ratchaburi Province
: www.sunnav.com

SuratThani Co,. Ltd.
Head Office

: SuratThani Co,.Ltd.
99/28 Moo 5 Taladlang Road. Tambon
Bangkung SuratThani 84000
Telephone
: 077-275838-40, 08-1640-3848,
08-1623-5444
Fax
: 077-275841
E-mail
: ann_ttm@hotmail.com
Website
: www.scm-groupthai.com
Ship-yard
: SuratThani
Owner/Managing Director : Mr.winai Jiraruekmongkol
Capacity
: 1,000 Ton Gross
Number of Employees
: 17
Business Line
: Shipbuilding and Repairing
Nature of Business
: Shipbuilding and Repairing
Past experience/Reference : Shipbuilding and Repairing
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The Bangkok Dock Company (1957) Limited
Head Office
Telephone
Fax
E-mail
Website
Year of Establishment
Owner/Managing Director
Capacity
Number of Employees
Business Line
Nature of Business
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: 174/1 New Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand
: (66 2) 211 3040
: (66 2) 212 3448
: Bangkokdock1@hotmail.com
: www.bangkokdock1957.com
: 1957
: Captain Chumpol Promprasit
: 5,000 GRT
: 82
: Ship Building and Repairing Industry
: Ship Building and Repairing

Thai International Dockyard Co., Ltd.
Head Office
Telephone
Fax
E-mail
Website
Year Of Establish
Managing Director
General Manager
Core business

: 119 Moo 2. Taiban Road, Amphur Muang,
Samut Prakarn 10280, Thailand
: +66 2389 0540-4
: +66 2387 0421
: tindy@tindy.co.th
: www.tindy.co.th
: 1991
: Mr.Surachai Nimnual
: Mr. Chaiyot Ounpanwat
: Ship repairs
: Ship building
: Engineering design and Calculation

Thai Marine Center Co., Ltd.
Head Office

Telephone
Fax
E-mail
Website
Ship-yard
Year of Establishment
Owner/Managing Director
Number of Employees
Business Line
Nature of Business
Past experience/Reference

: Thai Marine Center Co.,Ltd.
16/2 Moo4, Soi Nanai, Thepkrasattri Rd,
Kohkaew, Muang District, Phuket 83200
Thailand
: (+66 76) 272776, 272752, 272768
: (+66 76) 352135
: thai.marine@hotmail.com,
thaimarinecenter@gmail.com
: http://www.thaimarine-center.com
: Phuket
: 2003
: Mr.Waranon Na thakhuawthung
: 13
: Shipbuilding Fiberglass
: Shipbuilding Fiberglass
: Shipbuilding Fiberglass

Triconeer Co., Ltd.
: 25 Alma Link Building 8th Floor Soi Chidlom,
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bkk 10330
Telephone
: 02-6556023 / Fax : 02-2537848
Shipyard
: Lamprell-Triconeer Port of Sattahip
2002/1 Moo 2, Samaesarn Sattahip, Chonburi,
Thailand
Email
: tvg@triconeer.com
Website
: www.triconeer.com
Year of Establishment : 2004
Owner/Managing Director : Mr. Thirapong Varangoon
Other Executives
: Mr. Krairerg Hemarat
Mr.Tanwa Raocharoen
Mr.Panusak Wongpimonporn
Mr.Tongchai Udakarn
Capacity
: 50,000 m2, 158 m quayside
No. o Employee
: 200
Business Line
: Repair, Refurbishment and construction
of Oil Rigs/Platforms in joint operation with
Lamprell Asia Limited.
Nature of Business
: Shipbuilding and Repair
Head Office
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Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
Head Office
Laem Chabang Port
Telephone
Fax
E-mail
Website
Year of Establishment
Operation Director
Other Executives
Capacity
Employees
Business Line
Nature of Business
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: 25 Alma Link Building, Floor 11 Chitlom Rd.
Ploen Chit, Patumwan, Bangkok, 10330
Tel. (+66 2) 254 8400
: 48 Moo 3 Tambon Tungsukhla
Sriracha District, Chonburi 20230 Thailand
: (66 38) 407 000
: (66 38) 407 005
: rampai.t@unithai.com, pittaya.s@unithai.com
: www.unithai.com
: 1990
: Mr.Teerapon Udomkarnjananan
: Mr. Pittaya Sinseubpon-Marketing Manager
: 2 Floating Docks
(size 50,000 dwt & 140,000 dwt)
: 2,000
: Ship Repairing & Offshore construction
: Shipyard

Wang Chao Shipyard Co., Ltd.
Head Office

: Wangchao Shipyard Co. Ltd.
492 New Road 109 (Soi Ton Poh)
Bangkok 10120 Thailand
Telephone
: (66 2) 291 5881-3,689 2345-7
Fax
: (66 2) 291 5884
E-mail
: wangchao@wangchao.co.th
Website
: http://www.wangchao.co.th/
Ship-yard
: Bangkok
Year of Establishment
: 1988
Owner/Managing Director : Mr.Uwe Vongthongsri
Other Executives
: Mr.Pinun Vongthongsri
Capacity
: 3,000 Tons Floating Dock
Number of Employees
: 155
Business Line
: Ship Building and Repairing
Nature of Business
: - Ship Repairing
- Engineering Work
- Steel Fabrication
Past experience/Reference : Repairing and Conversion of Various Cargo
Vellel and Tanker, PTTEP and TIPCO
ASPhalt tank farm.
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การแบงระบบบริหารจัดการเรือตามระบบ Ship Work Breakdown Structure : SWBS
ระบบ Ship Work Breakdown Structure : SWBS เปนระบบการบริหารจัดการของงาน
เรือ ตามมาตรฐานของกองทัพเรือสหรัฐฯ (NAVSEA เลขที่เอกสาร 0900-LP-039-9010) ซึ่ง
ใชกนั อยางแพรหลายตามอูเรือตางๆ ทัว่ โลก การจัดแบงระบบงานตางๆ ในอูตอเรือมักใชเลข
ทีม่ าจากระบบ SWBS ในการอางถึง ขอกําหนดตางๆ ในเอกสาร แบบแปลน ใบสัง่ งาน ตลอด
จนเอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการสรางเรือ เพือ่ จัดหมวดหมูท เี่ ขาใจงายและสอดคลองเปน
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
“The Ship Work Breakdown Structure (SWBS) is a single language
which can be used through the entire ship life cycle from early design
and cost studies though production and subsequent layup, including :
cost, weight, speciﬁcation, system function and effectiveness, design,
production, and maintenance.”
เลข Ship Work Breakdown Structure : SWBS ทีใ่ ชในระบบสารสนเทศ ในการบริหาร
จัดการและอางถึงในการนําเสนอครั้งนี้สามารถกําหนดไดเปนกลุมใหญๆ ดังนี้
000 หัวขอกลาวถึงทั่วๆไป (General)
100 งานระบบตัวเรือ (Hull Structure)
200 งานระบบขับเคลื่อน (Propulsion plant)
300 งานระบบไฟฟา (Electric plant)
400 งานระบบเดินเรือสื่อสาร (Command & surveillance)
500 งานระบบเครื่องจักรชวย (Auxiliary system)
600 งานเครื่องประกอบตัวเรือ (out ﬁt and furnishing)
700 งานระบบอาวุธ (Armament )
800 งานเชื่อมตอระบบวิศวกรรม (Integration / Engineering)
900 งานสนับสนุนตางๆ (Ship assembly and Support services.)
สําหรับหัวขอยอยในแตละกลุมนับมีจํานวนรวม 1039 รายการ (รายละเอียด ตามภาค
ผนวก ก ดูในแผน CD)
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