สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสรี
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
1 บริษัท อัลลายด์
โปรดักสN (ประเทศไทย)
จากัด
2 บริษัท คังเซโด จากัด
3 บริษัท คังเซโด จากัด

4 บริษัท กรุงเทพ อีเลคทริค
แอนด์
เอนเตอร์ไพรส์ จากัด

5 บริษัท เกอฮาวส์
ลิฟวิ่ง จากัด

6 บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์)
จากัด
7 บริษัท คอสมิค
โพลีเมอร์ จากัด

8 บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์
(ประเทศไทย) จากัด

9 บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์
(ประเทศไทย) จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม
ตัง้ สถานีไฟฟ้าย่อย

ผลิตแปรง,แปรงเสริมสวย,
พู่กันและส่วนประกอบ
ผลิตแปรง, แปรงเสริมสวย,
พู่กันและส่วนประกอบ
ผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(TRANSISTOR, IC
REGULATOR, IC, DIODE,
FET, THYRISTOR), ซื้อมาขายไป SEMICONDUCTOR
ผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(TRANSISTOR) สานักงาน
สาขา ตัง้ อยู่เลขที่ 60/30 หมู่
4 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน
พื้นที่จอดรถ และพื่นที่
สันทนาการ
ผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็คทรอนิคส์
(QUARTZ CRYSTAL,
QUARTZ CRYSTAL
OSCILLATORS, PIEZO
ELECTRIC QUARTZ
(BLANK)) OPTICAL LOW
PASS FILTER (OPTICAL
DEVICES),PIEZO ELECTRIC
QUARTZ
WAFER,TEMPERATURE
COMPENSATED CRYSTAL
OSCILLATOR , QUARTZ
CRYTAL TUNNING FORK)
ผลิตและประกอบชิน
้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์,Thin Flim
Transistor Display Module
(TFT,Display Module)
ผลิตและประกอบชิน
้ ส่วน
อิเล็กทรอนิคส์ (Printed
Circuit Board Assembly;
PCBA, Flexible Printed
Circuit Assembly; FPCA,
Electronic Parts (with
mechanical parts and
plastic case), LCD Module,
LCD Panel, Thin Film
Transistor Display (TFT
Display) และซื้อมาขายไป
LCD Panel, LCD Module,
Organic Light Emitting
Diode Display, Ceramic
Printed Circuit Board
Assembly,Thin Flim
Transistor Display Module
(TFT. Display Module)

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

E-mail

เลขที่ 208 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.
เมือง จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 105/1 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 105/1 หมู่ 4 ซอย- ถนน
ทางหลวงหมายเลข 141 ต.บ้าน
กลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 60/28 หมู่ 4 ถนนทาง
หลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

053581515

053581514

053581515

053581514

เลขที่ 60/28 หมู่ 4 ซอย- ถนนต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.กระบี่
51000

053-58141721

เลขที่ 74 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 89 หมู่ 4 ซอย- ถนนทาง
หลวง หมายเลข 11 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

waripin@ka
nseido.co.th
harutai_j@
kect.th.com

053-581416 info@kect.t
h.com

053-581201

053-581206 cpattarakan
@kyoceracrystal.jp

เลขที่ 89 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.
เมือง จ.ลาพูน 51000

053581530

053581529

sajjas@kyoceradisplay.com

เลขที่ 86/1 หมู่ 4 ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ สาย11 ต.บ้านกลาง อ.
เมืองลาพูน จ.กระบี่ 51000

053581530-2

053581529

rojjanas@kyoceradisplay.com
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สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสรี
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
10 บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี
จากัด

11 บริษัท ซาโตเซน (ประเทศ
ไทย) จากัด
12 บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย
เทคโนโลยี จากัด
13 บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย
เทคโนโลยี จากัด

14 บริษัท เท็คโทรนิคส
อินเตอร์เนชัน
่ แนล จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตและซื้อมาขายไป
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และชิน
้ ส่วน
อิเล็คทรอนิคส์ (METAL
PARTS (ALUMINIUM,
STEEL, GERMAN SILVER))
และแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์
อิเล็คทรอนิคส์ ชิน
้ งาน
พลาสติก (CHOKE, FILTER,
CABLE ASSEMBLIES,
TRANSFORMER
ASSEMBLIES, PCB
ASSEMBLIES, COMPONENT
OF ELECTROMECHANICAL
APPLIANCES, POWERLINE
FILTER, SINGLE PHASE
CHASIS AND PCB
MOUNTING FILTER, THREE
PHASE CHASIS MOUNTING
FILTER, COMMON MODE
SUPPRESSION
INDUCTORS, TOROID
CHOKE, LOW FREQUENCY
ANTENNA, TRANSFORMER,
PRODUCT VERIFICATION
APPARATUS,
IMMOBILIZER, TIRE
ให้บริการตรวจสอบชิน
้ งาน
และผลิตแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตหัวไม้กอล์ฟและอุปกรณ์
อะไหล่และส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์
ผลิตหัวไม้กอล์ฟและอุปกรณ์
ด้ามยางและอุปกรณ์ (GRIP)
ชุดประกอบสายไฟสาหรับ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ชุดราว
เหล็กแขวนเสื้อผ้าและอุปกรณ์
ชิน
้ ส่วนและอุปกรณ์สเก็ต
ชิน
้ ส่วนและอุปกรณ์เซลล์สุรย
ิ ะ
งานตัดท่อเหล็กเคลือบ
ทองแดง เครื่องปรับอากาศ
และอุปกรณ์ งานปัม
้ ประเก็น
กระดาษสาหรับ
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์
ปลอกหุ้มสายไฟสาหรับ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ งาน
ตัดท่อเหล็กเคลือบทองแดง
หุ้มสปริง ของ
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์
ซื้อมา ขายไป วัตถุดิบ ชุด
ประกอบสายไฟสาหรับ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
หัวไม้กอล์ฟ ร่มชายหาดจาก
อลูมิเนียม

ที่อยู่โรงงาน
เลขที่ 67 หมู่ 4 ซอย - ถนน ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ.กระบี่
51000

เลขที่ 76 หมู่ 4 ต.เมือง อ.ลาพูน
จ.ลาพูน 51000

โทรศัพท์
โรงงาน
0 5358
1104-6

053-581117

เลขที่ 66/1 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

053 581524

เลขที่ 66 หมู่ 4 ซอย- ถนน
หมายเลข11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ลาพูน 51000

053-5815246

ต.บ้านกลาง อ.เมืองลาพูน จ.
ลาพูน 51000
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FAX โรงงาน

E-mail

0 5358
1019

sukunlaya.l
aykavanich
@schaffner.
com

053581119

linjong@sat
osen.co.th

053581527

INFO@SUP
ERALLOY.C
OM
053-581527 info@super
alloy.com

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสรี
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่

ประกอบอุตสาหกรรม

15 บริษัท โซดิแอค แอร์เค
เทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทย
แลนด์) จากัด

เลขที่ 68/2-3 หมู่ 4 ต. บ้าน
กลาง อ. เมือง จ.กระบี่

16

เลขที่ 76/4 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

17

18

19

ผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องครัว เครื่องใช้ภายใน
เครื่องบิน อลูมิเนียมเส้น
ชิน
้ ส่วนอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้ง
ชิน
้ ส่วนโลหะ ผลิตภัณฑ์
พลาสติกหรือเคลือบด้วย
พลาสติก รับจ้างตัด ดัด ขึ้นรูป
พ่นสี ชิน
้ งานโลหะ
บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศ
ประกอบและจาหน่ายบัตรและ
ไทย) จากัด
แผ่นป้ายที่ตรวจรู้ได้ (แทค
และทรานพอนเดอร์) ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า,สิ่งทอ
,และติดตามตัวสัตว์เลีย
้ ง ปศุ
สัตว์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด,Reader,Syringe
บริษัท โตเกียว คอยส์ เอ็นจิ ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
เนียร์ (ประเทศไทย) จากัด
(TRIGGER COIL, CHOKE
COIL, TRANSFORMER
BOBBIN, CHIP RESISTOR,
POWER INDUCTOR,PCB
ASSEMBLY ,VOICE COIL)
ผลิตและประกอบอัลบัม
้ รูป
,สมุดภาพ,สิ่งพิมพ์อื่นรวมถึง
ภาพพิมพ์และภาพถ่ายอื่นๆ
บริษัท โตเกียวทรัย
ผลิตอุปกรณ์และชิน
้ ส่วน
(ประเทศไทย) จากัด
อิเล็กทรอนิคส์ (Deflection
York Ass'y,Beading
Ass'y,Electric View Finder
Ass'y (PCB Ass'y,Module
Ass'y,Lens Ass'y,CRT
SOCKET Ass'y),Flyback
Transfer Ass'y,Power
Supply (Trans Ass'y),Lead
Wire Ass'y ข้อมูลใช้กับ
คอมพิวเตอร์ (Input Data
Disk)
บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศ
ขัดเลนส์, ทาสีเลนส์, ผลิต
ไทย) จากัด
แม่พิมพ์, ชิน
้ ส่วนแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับชิน
้ งาน (LENS,
MOLD TOOLS, MOLD &
DIE, JIG),ELECTRONIC
TERMINAL, ELECTRONIC
CASE, CONNECTOR,
TERMINAL

ที่อยู่โรงงาน

เลขที่ 69/2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ลาพูน 51000

โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

E-mail
wichuda.j@
zodiacaeros
pace.com

053582052

053582680

nutcharee.
punsakoon
@datamars.
com

053-581241

053-581240 korathai@tok
yo-coil.co.th

เลขที่ 64 หมู่ 13 ถนนทางหลวง
หมายเลข11 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
ลาพูน จ.ลาพูน 51000

เลขที่ 101 หมู่ 4 ถนนทางหลวง
หมายเลข 11 ต. บ้านกลาง อ.
เมือง จ.กระบี่ 51000
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053-581358

053581359

ctmtakano
@csloxinfo.
com

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสรี
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
20 บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศ
ไทย) จากัด

21 บริษัท ที ดับบลิว (ไทย
แลนด์) จากัด
22 บริษัท ทีเอสพี-ที จากัด

23 บริษัท ไทยซึโนดะ จากัด

24 บริษัท ไทยยามาคูระ คอร์
ปอเรชัน
่ จากัด
25 บริษัท ไทย อาคิโมโต ฟู้ดส์
จากัด
26

27

28

29

ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็คทรอนิคส์
(Electronic Terminal,
Electronic Case, Ceramic
Base, Connector, Terminal,
Ring, Brass Metal Plate,
Metal Plate, Wiper, HV
plate) ชุบเคลือบผิวโลหะ
(Lead Frame Diode,
Jig&Plate Electroless Nickel,
Plating, Magnet,
Electroless Nickle Plating,
Material for Printer Head
and SP Motor) ฉีดพลาสติก
และ Isolater (Electronic
Case, Upper Case, Lower
Case, Resin Case) ลอก
ผิวชิน
้ งาน (Mask Wash
Frame, HNO 3) Washing
,Mold Tools, Mold & Die,Jig
จัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ
และชิน
้ ส่วน หรือให้บริการ
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์
(LEAD FRAME FOR
SEMICONDUCTOR) แม่พิมพ์
ชิน
้ ส่วนแม่พิมพ์ และชิน
้ ส่วน
เครื่องจักร
ผลิตเครื่องมือตัดทาด้วยเหล็ก
หรือเครื่องมือช่างต่างๆ (คีม,
ประแจบ๊อค) วัสดุอุปกรณ์
ส่วนประกอบของคีม (เป็น
ผลิตภัณฑ์ทาด้วยเหล็ก) ตัว
ดูดพลูเลย์ กรอบพลาสติกขึ้น
รูปและพลาสติกกันกระแทก
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตคีม
ผลิตถุงมือหนังแท้และถุงมือ
หนังเทียม

ที่อยู่โรงงาน
เลขที่ 89/1 หมู่ 4 ซอย - ถนน
ทางหลวงหมายเลข 11 ต. บ้าน
กลาง อ. เมือง จ.ลาพูน 51000

เลขที่ 69/2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 123 หมู่ 4 ซอย- ถนนต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
51000

โทรศัพท์
โรงงาน
0 5358 1450

0 5358
1449

E-mail
ctmtakano
@csloxinfo.
com

053581241-3

053581240

053-552377

053-552381 dararat_l@t
sp-t.com

เลขที่ 101/1 หมู่ 4 ถนนทาง
053-581538หลวงหมายเลข11 ต.บ้านกลาง อ. 9
เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000

เลขที่ 76/1 หมู่ 4 ต. บ้านกลาง
อ. เมือง จ.กระบี่ 51000

FAX โรงงาน

053554482-3

เลขที่ 75/2 หมู่ 4 ถนนไฮเวย์ที่
11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลาพูน จ.
ลาพูน 51000
บริษัท ไทย เอช เค ดี จากัด ชุบเคลือบผิวโลหะ (SOLDER
เลขที่ 11 หมู่ 13 ซอย- ถนน0-5355-2591PLATING FRAMES)
ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลาพูน
2
51000
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์
ผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็คทรอนิคส์
เลขที่ 88 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.
จากัด
(INTEGRATED CIRCUIT),
เมือง จ.ลาพูน
ผลิตอุปกรณ์คลืน
่
แม่เหล็กไฟฟ้า
(Microwave),Block upConverter (BUC) Module of
Transmitter for Satellite
Communication Stations
บริษัท ไทย ฮามาดะ เทค
ผลิตเซมิคอนดัดเตอร์ ดีไวซ์
เลขที่ 88 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ. 053 582952
โนส์ จากัด
วงจรรวม รวมทั้งส่วนประกอบ เมือง จ.ลาพูน 51000
และชิน
้ ส่วนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว สาหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท ไทยฮิโรตะ จากัด
ผลิตเครื่องมือจุดเตาแก๊ส
เลขที่ 292 หมู่ 13 ถนนทาง
(053)581065เครื่องขีดไฟแช็คและอุปกรณ์ หลวงหมายเลข 11 ต.มะเขือแจ้
8
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000

053-581540 t.tsunoda2
@thaitsunoda.co
m

053581301 TYK_THAI
@3BBMAIL.
COM

แปรรูปพืชผลการเกษตร

4

0-53552593

exim@thkd
.co.th
sudarat@th
ainjr.co.th

053 582953 thaihamada
@hamadate
c.co.jp

(053)58106 thc@loxinf
9
o.co.th

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสรี
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
30 บริษัท นามิกิ พรีซิชน
ั่
(ประเทศไทย) จากัด

31 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จากัด

32 บริษัท เบอร์นิน่า (ไทย
แลนด์) จากัด

33 บริษัท ฟาร์โซนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด

34 บริษัท ฟิสบา (ประเทศ
ไทย) จากัด

35 บริษัท ฟูจิคูระ
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
36 บริษัท มูราตะ
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
37 บริษัท ยามานาชิ
อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์)
จากัด
38 บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.
จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์
โรงงาน

ผลิตและซื้อมาขายไป
มอเตอร์ขนาดเล็ก อุปกรณ์
ควบคุมการจ่ายของเหลว
อัตโนมัติ
บริการรับฝาก จัดเก็บ บรรจุ
หีบห่อ จัดส่ง จัดแยกส่ง และ
การขนส่ง สัมภาระสิ่งของและ
สินค้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ, เป็นนายหน้า ตัวแทน
ตัวแทนค้าต่างในกิจการและ
ธุรกิจทุกประเภท สั่งสินค้าเข้า
มาจาหน่ายในประเทศ และ
ส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศ
ผลิตอะไหล่ชน
ิ้ ส่วนอุปกรณ์
และประกอบจักรเย็บผ้า
รวมทั้งซ่อมแซมชิน
้ ส่วน
เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ที
ทาจากโลหะ ส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
ผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(QUARTZ CRYSTAL BASE)
ชุบเคลือบผิวโลหะ (ดีบุก, นิ
เกิ้ล,เคลือบและบาบัดผิวอื่นๆ)
ผลิตผ้าม่านสาเร็จรูปและกึ่ง
สาเร็จรูป ชิน
้ ส่วนหรือ
ส่วนประกอบตกแต่งภายใน
ผ้าสาหรับทาผ้าม่านที่ผ่านการ
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน
ที่ทาจากผ้า การบรรจุอุปกรณ์
อุดหู บรรจุและหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่ทาจากผ้า
เครื่องหนัง โลหะ เครื่องนุ่งห่ม
ตุก
๊ ตาผ้า การบรรจุและหีบห่อ
รองเท้าแตะผ้า
ผลิตและประกอบชิน
้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Cold
Plate,Heat Spreader,Heat
Pipe,Heat Pipe assembly)
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 60/29 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

053-5813869

053-582326 pattana@n
amiki.co.th

053-5821512

053-582153 reakkamon
@nipponexp
ress.co.th

ผลิตชิน
้ ส่วนอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ (PHOTO
CONDUCTOR DRUM)
ผลิตชิน
้ ส่วนและชุดชัน
้ ในสตรี

39 บริษัท" ยูโรเปียน เท็กซ์
ไทลส์ จากัด

ผลิตผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ภายในที่ทาจากผ้า

40 บริษัท ลานนาเฟรม จากัด

ผลิตเฟอร์นิเจอร์,กรอบรูป
และชิน
้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ กรอบ
รูป อุปกรณ์ตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร เครื่องตกแต่ง
ภายในและภายนอกอาคาร
และการบรรจุหบ
ี ห่อผลิตภัณฑ์

เลขที่ 176 หมู่ 4 ซอย- ถนน
ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้าน
กลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

FAX โรงงาน

E-mail

เลขที่ 79/1 หมู่ 4 ซอย - ถนนต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
51000

053581343

053581350

เลขที่ 141 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.
เมือง จ.ลาพูน 51000

053-582175

053-582179 nongkran@
farsonics.co
m

เลขที่ 76/3 หมู่ 4 ถนนทาง
หลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

0-5358-1440

เลขที่ 76 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.
เมือง จ.ลาพูน 51000

053581002

0-53581492-3

เลขที่ 63 หมู่ 4 ซอย - ถนน
053-581166
053ทางหลวงหมายเลข 11 ต. บ้าน
581076
กลาง อ. เมือง จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 105/3 หมู่ 4 ซอย- ถนน- 053-581686- 053-581690
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.สงขลา
9
51000
เลขที่ 203 หมู่ 4 ซอย- ถนน
053-552560
053-552562
ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้าน
กลาง อ.เมือง จ.กระบี่ 51000
เลขที่ 76/3 นิคมฯภาคเหนือ หมู่
4 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านกลาง อ.
เมือง จ.ลาพูน 10110
เลขที่ 78 หมู่ 4 ซอย- ถนน- ต.
บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

5

benjamat_k
@berninath
ailand.com

chadarat.a
@fisba.co.jp

sansanee.s
@th.fujikura
.com
jariya.mtl@
murata.co.t
h
chatchawa
n@yet.ricoh
.com
lpadm@uta
xfm.com

framelanna
@yahoo.co.
th

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสรี
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่

ประกอบอุตสาหกรรม

41 บริษัท ลานนาเฟรม จากัด

เลขที่ 78/1 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน

42

เลขที่ 105 หมู่ 4 ซอย - ถนน ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
51000

43

44

45
46

47

ผลิตอาหารพร้อมทาน และ
กึ่งพร้อมทานประเภทต่างๆ
อาทิ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น
ขนมปังชนิดแผ่น, ขนมปังสอด
ไส้, แฮมเบอร์เกอร์บัน, ไส้กวน
, เค้ก, คุกกี,้ ฮอทดอกโรล,
ซาลาเปา, แป้งชุบทอด, เกล็ด
ขนมปัง, ฟรุ๊ตพาย, โดนัท
และขนมอบ/ขนมทอดต่างๆ
บริษัท ลาพูน ซิงเดนเก็น
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
จากัด
Semiconductor (Diode
Transistor,IC,Thyristor
Assembly,Diode Rectifier)
บริษัท สเต็ป สโตนส์ จากัด เจียระไน หรือตัดเพรช พลอย
อัญมณี บรรจุหบ
ี ห่อ
เครื่องประดับ และ ซื้อมาขาย
ไปเครื่องประดับ
บริษัท สยามไวร์ เน็ตติง้
ผลิตตาข่ายลวดถัก สายพาน
จากัด
ลาเลียงแบบลวดถัก และ
ผลิตภัณฑ์ลวดถักอื่นๆ
บริษัท อินเตอร์เนชัน
่ แนล
ผลิตชิน
้ ส่วนและอะไหล่
พรีซิชน
ั่ โปรดักท์ จากัด
เครื่องจักรกล
บริษัท อินเตอร์เนชัน
่ แนล
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
พรีซิชน
ั่ โปรดักท์ จากัด
เครื่องประดับกายที่ทาจาก
โลหะ เครื่องหนัง และไม้
แม่พิมพ์ ส่วนประกอบใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทา
จากโลหะ และให้บริการ
ออกแบบ สร้าง ติดตัง้
ซ่อมแซมเครื่องจักรในงาน
อุตสาหกรรม และผลิตชิน
้ ส่วน
อะไหล่เครื่องกล
บริษัท อินเตอร์เนชัน
่ แนล
ผลิตเครื่องประดับกาย
เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จากัด สาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป

ที่อยู่โรงงาน

48 บริษัท อิลิมาเทค (ประเทศ
ไทย) จากัด

49 บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์
(ไทยแลนด์) จากัด

50 บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช
(ประเทศไทย) จากัด

ซื้อมา-ขายไป วัตถุดิบ
เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ เคมีภัณฑ์และ
พลาสติกส่วนประกอบและ
ชิน
้ ส่วน สาหรับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และ
พลาสติกและ เพื่อจาหน่ายใน
ประเทศและส่งออกไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ
ผลิตผลิตภัณฑ์อลูมินา
เซรามิคส์ใช้สาหรับ
อิเล็กทรอนิคส์, PRINTED
SUBSTRATE, CRYSTAL
PACKAGE, DIE, GREEN
SHEET
ผลิตแปรงเสริมสวย พู่กันและ
ส่วนประกอบต่างๆ, ซื้อมาขาย
ไปของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

เลขที่ 72/1 หมู่ 13 ถนนทาง
หลวงหมายเลข 11 ต.มะเขือแจ้
อ.เมือง จ.กระบี่ 51000

โทรศัพท์
โรงงาน

0 5358 1406

053-5810856

FAX โรงงาน

0 5358
1405

E-mail

sc_pc_expo
rt@shinden
gen.co.th

053-581089 admin@ste
pstonesltd.c
om

เลขที่ 89/2 หมู่ 4 ซอย- ถนน
053-581516- 053-581519
ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้าน
8
กลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 192 หมู่ 19 ต.มะเขือแจ้
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
เลขที่ 76 หมู่ 4 ซอย - ถนน - ต. 053-581117
053บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลาพูน
581120
51000

sasitorn_p
@swn.co.th

personnel
@gotoippc.c
om

เลขที่ 295 หมู่ 13 ซอย- ถนนต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลาพูน
51000
เลขที่ 176 หมู่ 4 ต. บ้านกลาง
อ. เมือง จ.กระบี่ 51000

053-5526836

เลขที่ 65 หมู่ 4 ซอย- ถนนทาง
หลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

0 5358 1036- 0 5358
8
1039

admin@ect
.co.th

เลขที่ 297 หมู่ 13 ซอย- ถนนต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลาพูน
51000

0-53581044/5

brush@fmt
brush.com

6

02-6408144

053-552687 imaj41@im
ajthailand.c
om
026408147 nareerad@
elematec.co
m

0-53581046

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสรี
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
51 บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิว
เวลรี่ จากัด

52 บริษัท เอส เอ็ม วี (ไทย
แลนด์) จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องประดับทาจาก
ทองคา,ทองเหลือง,ทองแดง
,เงิน,และดีบุก ซึ่งมีหรือไม่
มีอัญมณีประดับ,เครื่องประดับ
อุปกรณ์และของที่ระลึก,ซื้อมา
ขายไปอุปกรณ์และชิน
้ ส่วน
เครื่องประดับ
ผลิตเครื่องประดับกาย
สาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป

ที่อยู่โรงงาน
เลขที่ 79/2 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

เลขที่ 80 หมู่ 4 ซอย- ถนนทาง
หลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
53 บริษัท เออร์นี่
ผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 179 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
(CABLE, PRINTED CIRCUIT เมือง จ.ลาพูน 51000
ไทย) จากัด
BOARD ASSEMBLY, PLUG,
SWITCH, CONNECTOR,
FUSE, BREAKER,
HOUSING) พร้อมชิน
้ ส่วนและ
อุปกรณ์, ฉีดพลาสติก
(PLASTIC INJECTION)
54 บริษัท แอดวานซ์ด ทูล
ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ
เลขที่ 24108 หมู่ 4 ซอย- ต.
แอนด์ ดาย จากัด
แบบพิมพ์
บ้านกลาง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
51000
55 บริษัท แอร์โปรดักส์
ผลิตก๊าซไนโตรเจน
เลขที่ 153 หมู่ 4 ถนนทางหลวง
อินดัสตรี้ส์ จากัด
หมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ลาพูน 51000
56 บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟค ผลิตเครื่องพิมพ์และ
เลขที่ 89/3 หมู่ 4 ซอย- ถนนเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด เครื่องโทรสารและชิน
้ ส่วน
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
51000
57 บริษัท โอกิ พรีซิชน
ั่
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 89/3 หมู่ 4 ซอย- ถนน
(ประเทศไทย) จากัด
ผลิตหัวพิมพ์สาหรับเครื่อง
ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้าน
พริ้นเตอร์ และส่วนประกอบ
กลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
ของหัวพิมพ์,ตรวจสอบและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (DOT
PRINTER HEAD, SPACING
MOTOR, HYBRID
STEPPING MOTOR, HIGH
SPEED PRINTER HEAD,
POWER UNIT FOR
PRINTER HEAD,IMAGE
DRUM UNIT,REPAIR
ELECTRONICS
58 บริษัท ไอวา พรีซิชน
ั่
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
เลขที่ 76 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.
(ประเทศไทย) จากัด
เครื่องประดับที่ทาจากโลหะ
เมือง จ.ลาพูน 51000
เครื่องหนังและไม้ เครื่องหนัง
ส่วนประกอบในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทาจากโลหะ
59 บริษัท ฮานาไม
ผลิต ประกอบ ซ่อม แผงวงจร
เลขที่ 101/2 หมู่ 4 ถนน
โครอิเล็คโทรนิคส จากัด
อิเล็คทรอนิคส์, อุปกรณ์จับ
เชียงใหม่-ลาปาง ต.บ้านกลาง อ.
(มหาชน)
ชิน
้ งาน และอุปกรณ์
เมือง จ.ลาพูน 51000
อิเล็คทรอนิคส์
60 บริษัท โฮยา กลาสดิสค์
ผลิตแผ่นดิสค์แก้ว
เลขที่ 75/2 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
(ประเทศไทย) จากัด
(POLISHED GLASS DISK)
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
และผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ
สาหรับใช้ในการผลิตแผ่นแก้ว
61 บริษัท โฮยา กลาสดิสค์
ผลิตแผ่นดิสค์แก้ว
เลขที่ 60/26 หมู่ 4 ซอย- ถนน(ประเทศไทย) จากัด
(POLISHED GLASS DISK)
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
51000
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โทรศัพท์
โรงงาน

FAX โรงงาน

E-mail

053-581361

053-581364 info@frjew
el.com

053-552504

053-581133 pattama@s
mv.com

053-581 750

053-581524

053-581
759

053581527 info@adva
ncedtooland
die.com

053-582530

0-5355-4605

053-581565

053-552641

053-552583

rakchanok.
c@abotron.
co.th

0-53554606

chThepmongk
ol@oki.com
poranai835
@oki.com

053-581514 -

053-552217 duangdaou
.pr@md.hoy
a.co.jp
anne.pr@m
d.hoya.co.jp

สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสรี
: นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่
62 บริษัท โฮยา ออปติคส์
(ประเทศไทย) จากัด

63 บริษัท โฮยา ออปติคส์
(ประเทศไทย) จากัด

64 บริษัท โฮยา ออปติคส์
(ประเทศไทย) จากัด

65 บริษัท โฮยา ออปติคส์
(ประเทศไทย) จากัด

66 บริษัท โฮยา ออปติคส์
(ประเทศไทย) จากัด

ประกอบอุตสาหกรรม

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์
โรงงาน

ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิต
ซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์
เพื่อจาหน่าย ซื้อมาขายไป
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ
และวัสดุจาเป็นที่ใช้ในการผลิต
เลนส์
ผลิตเลนส์ทุกประเภท,ผลิตซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์
เพื่อจาหน่าย, ซื้อมา-ขายไป
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์,
ซื้อมา-ขายไปวัตถุดิบ และ
วัสดุจาเป็นที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์
ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิต
ซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์
เพื่อจาหน่าย, ซื้อมา-ขายไป
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การผลิตเลนส์ ซื้อมา-ขายไป
วัตถุดิบ และวัสดุจาเป็นที่ใช้
ในการผลิตเลนส์
ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิต
ซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์
เพื่อจาหน่าย ซื้อมาขายไป
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ
และวัสดุจาเป็นที่ใช้ในการผลิต
เลนส์
ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิต
ซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์
เพื่อจาหน่าย ซื้อมาขายไป
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ
และวัสดุจาเป็นที่ใช้ในการผลิต
เลนส์

เลขที่ 60/31 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

053-5524136

เลขที่ 296 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

เลขที่ 68/4 หมู่ 4 ซอย- ถนนต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
51000

9

8

E-mail

053-581935- 053-582365 Nopparat.C
hurepoon@
hoya.com

053-554810

เลขที่ 60/31 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000

เลขที่ 60/32 หมู่ ม.4 ซอยถนน- ต.ต.บ้านกลาง อ.อ.เมือง
จ.ลาพูน 51000

FAX โรงงาน

053554806-7

Noppharat.
Forngmala
@hoya.com

Supaporn_
Ruangprase
rt@sngw.els
.hoya.co.jp

053-552856

053-552021 Pratchaya.P
ilapeng@ho
ya.com

