
ลําดับ ชื่อบรษิัท ที่อยู เบอรตดิตอ ประเภทบรกิาร

1 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด
188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ ถนนเช้ือเพลงิ แขวงชองนนทรี เขตยาน

นาวา กทม 10120 อีเมล:active@ji-net.com

โทรศัพท:0-2350-3090        

โทรสาร:0-2350-3091

 เคร่ืองมอืและเคร่ืองใชทางวทิยาศาสตร

2
บริษัท กรุงเทพอินเตอรโปรดักส 

จํากัด(สํานักงานใหญ)

91/247 - 251 RK Office Park อาคาร C,ถนน สุวนิทวงศ, แขวง/เขต 

มนีบุรี,กรุงเทพ 10510   เลขประจําตัวผูเสยีภาษี:0105537110503 

เว็บไซต: www.b-i-p.co.th

โทร. 02 543 7430-5               

โทรสาร 02 543 7900

 เคร่ืองมอืและเคร่ืองใชทางวทิยาศาสตร

3 บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพ ีจํากัด

18/1-2 ซอย 25 แยก 2 ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเขบัว เขต

ลาดพราว กทม 10230 อีเมล:info@lifescienceap.com เว็บไซต:

www.lifescienceap.com

โทรศัพท:0-2553-2595-8 

โทรสาร:0-2553-2599

 เคร่ืองมอืและเคร่ืองใชทางวทิยาศาสตร

4 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด

239 หมูบานเศรษฐกจิ ซอย 33 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื 

เขตบางแค กทม 10160 อีเมล:taipat@access.inet.co.th เว็บไซต:

www.taipat.com

โทรศัพท:0-2807-1440 ขายสงเฟอรนิเจอร

5 บริษัท อีไลฟ ซสิเต็มส จํากัด
19 ซอย 31 แยก 2 ถนนกท-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กทม 10240

โทรศัพท:02 118 6767           

โทรสาร:02 118 6766

วัสดุและอุปกรณคอมพวิเตอร

6 บริษัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)
24 , ซอยออนนุช 66/1 , สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 

10250 

โทรศัพท:02 7395555#5944 วัสดุและอุปกรณสํานักงาน

7 บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด

35/3 ซอย 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 

10170 อีเมล:thaican@thaicanbiotech.com เว็บไซต:

www.thaicanbiotech.com

โทรศัพท:0-2290-5090-4 โทรสาร:0อุปกรณและเคร่ืองใชแพทยและ

ศัลยแพทย

8
บริษัท เอส เอ็ม เคมคีอล ซัพพลาย 

จํากัด

3/1-2 อาคารเอสเอ็มซ ีถนนลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น เขตบาง

กะป กทม 10240 อีเมล:info@smchem.co.th www.smchem.co.th

โทรศัพท:0-2136-6033-43         

โทรสาร:0-2136-6032

ขายสงและผูผลติเคมภัีณฑ

ฐานขอมูลในการสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ



9 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด
147/170-1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กทม 10700 อีเมล:primasci@primasci.com www.primasci.com

โทรศัพท:0-2435-7434 เคร่ืองมอืและเคร่ืองใชทางวทิยาศาสตร

10 บริษัท เคมเิคลิเอ็กซเพรส จํากัด

111/5 หมู 5 ถนนศรีนครินทร ตําบลบางเมอืง อําเภอเมอืง

สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270   อีเมล:

customerservice@chemexpress.co.th

โทรศัพท:0-2740-4271-6 

โทรสาร:0-2740-4277-8

เคร่ืองมอืและเคร่ืองใชทางวทิยาศาสตร

11 บริษัท เฮาสเซนเบอรนสไตน จํากัด
123 ซอยศรีสุริยะ ถนนสาธุประดษิฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

 กทม 10120 อีเมล:hausen@ji-net.com

โทรศัพท:0-2682-0896 โทรสาร:

0-2682-1954

อุปกรณและเคร่ืองใชแพทยและ

ศัลยแพทย

12 บริษัท เมด-วัน จํากัด
14 ซอยคุณหญงิเจอื ถนนรามคําแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง เขตวัง

ทองหลาง กทม 10310

โทรศัพท:0-2949-0895-9 

โทรสาร:0-2949-0808

อุปกรณและเคร่ืองใชแพทยและ

ศัลยแพทย

13
บริษัท กาญจนกติต์ิ มารเก็ตต้ิง 

จํากัด

11 ซอยเพชรเกษม52แยก2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท:089 754 6336 วัสดุและอุปกรณคอมพวิเตอร

14 บริษัท ซายนเทค จํากัด
321/ 43 ถนน นางลิ้นจี่ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 อีเมล:danai@sciencetech.ch.com

โทรศัพท:02 285 4101 อุปกรณและเคร่ืองใชแพทยและ

ศัลยแพทย

15
บริษัท โกรท มอร คอรปอเรช่ันส 

จํากัด

200 ซอย 1 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 โทรศัพท:0-2749-1166            

โทรสาร:0-2749-1596

บริการเครือขายขอมูลคอมพวิเตอร

16 บริษัท เอสพวีไีอ จํากัด (มหาชน)
1213/58-9 หมูบานศรีวราทาวนอินทาวน ซอย 94 ถนนลาดพราว 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม 10310 www.spvi.co.th

โทรัพท:0-2559-2901-10 

โทรสาร:0-2559-2488

ผูจําหนายคอมพวิเตอรและอุปกรณตอ

พวง

17 บริษัท กบิไทย จํากัด

44/6 ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม 10310

 อีเมล:gibthai@ksc.th.com

เว็บไซต: www.gibthai.com

โทรศัพท:0-2274-8331-3 

โทรสาร:0-2274-8580

เคร่ืองมอืและเคร่ืองใชทางวทิยาศาสตร

18 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด
64 ซอย 13 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ 

กทม 10600 อีเมล:theetrad@samart.co.th

โทรศัพท:0-2412-5672 โทรสาร:

0-2412-3244

เคร่ืองมอืและเคร่ืองใชทางวทิยาศาสตร

19
บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศ

ไทย) จํากัด

272 ซอยศูนยวจิัย 4 ถนนพระราม 9 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพฯ 

10320

โทรศัพท:02 723 0300 เคร่ืองช่ังอุตสาหกรรม



20 บริษัท แบง เทรดดิ้ง 1992 จํากัด

999/99 อาคารแบงเทรดดิ้งกรุป ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กทม 10250 อีเมล:Ica@bangttrade.com  

www.bangtrading.com

โทรศัพท:0-2718-3333 เคร่ืองมอืและเคร่ืองใชทางวทิยาศาสตร


