
 
รายชื่อสถานประกอบกิจการทีส่มัครเขารวมโครงการและผานการคัดเลือก  

“โครงการการใหบริการตรวจวัดระดับแสง เสียง และความรอน ท่ีเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน”   

ของขวัญปใหมของกระทรวงแรงงาน  

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ลําดับ ชื่อสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการ 

1 บริษัท โนวาเมดิค จํากัด ผลิตเครื่องมือแพทย 

2 บริษัท ไอ แอนด ยู เทรดด้ิง จํากัด (สํานักงานใหญ) ผลิต จําหนาย เชือก ดาย แห อวน 

3 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สถาบันการศึกษา 

4 บริษัท ไพฑูรยกลองกระดาษ จํากัด ผลิตแผนกระดาษลูกฟูกและกลองกระดาษลูกฟูก 

5 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด ผลิตและจําหนายเสาเข็ม 

6 บริษัท แอรคอน เอ็มเอฟจี จํากัด ประกอบเครื่องปรับอากาศ 

7 บริษัท ศรีสําอางค ซัพพลายเออร จํากัด ผลิตแผนยาง EVA และรองเทา 

8 บริษัท เอส พี ซิงค โลหะ จํากัด บริการชุบเคลือบผิวโลหะ 

9 บริษัท อิมแพคท พรินทติ้ง จํากัด พิมพปายโฆษณา 

10 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ใหบริการงานระบบวิศวกรรมไฟฟาครบวงจร 

11 บริษัท จอย สปอรต จํากัด (1) ผลิตอุปกรณเครื่องใชในการกีฬา  

12 บริษัท คารกิลลสยาม จํากัด สํานักงานสนับสนุนของโรงงานผลิตอาหารสัตว 

13 บจก เอช.ที. สหกิจ ผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรม 

14 บริษัท จอย สปอรต จํากัด (2) ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติก 

15 บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด ขนสงคนทางอากาศ 

16 บริษัท เอส.อาร.โฟม จํากัด ผลิตและจัดจําหนายฟองน้ําวิทยาศาสตร 

17 บริษทั เจ.เอส.โฟม จํากัด ผลิตและจัดจําหนายฟองน้ําวิทยาศาสตร 

18 บริษัท ไอ.จี.เอส. จํากัด (มหาชน) ผูพัฒนานิคม 

19 บริษัท น นน (ประเทศไทย) จํากัด ขนสง 

20 บมจ.การบินไทย สายชาง ดอนเมือง ซอมบํารุงอากาศยาน 

21 บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จํากัด ผลิตสินคาที่ทํามาจากพลาสติก 

22 บริษัท โกลดซิตี้ฟุตเทค จํากัด ผลิตรองเทา 

23 บริษัท สยามเฟล็กซิเบิ้ล อินดัสตรี้ จํากัด ผลิตถุงซิป 



ลําดับ ชื่อสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการ 

24 บริษัทบริการภาคพ้ืน ทาอากาศยานไทย จํากัด 
ใหบริการภาคพ้ืนดินและใหบริการเชาอุปกรณ

ภาคพ้ืนดิน 

25 บริษัท ชารป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด อิเล็กทรอนิกส 

26 บริษัท มนตทรานสปอรต จํากัด สาขาบางนา ขนสงสินคาไมประจําทาง 

27 การประปานครหลวง (สํานักงานใหญ) ผลิต-จําหนายน้ําประปา 

28 บริษัท มนตโลจิสติกส เซอรวิส จํากัด รับทําการเก็บรักษาสินคาในคลังสินคา 

29 บริษัท อุทิศเอ็นเตอรไพรส จํากัด ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ 

30 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 1 (มหาชน)  คลังสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป 

31 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 2 (มหาชน) คลังสินคาบริโภคแบบควบคุมอุณหภูมิ 

32 บริษัท มนตทรานสปอรต จํากัด สาขาลาดกระบัง ขนสงสินคาไมประจําทาง 

33 บริษัท สายชาง การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ซอมบํารุงอากาศยาน เครื่องยนตอากาศยานและ

สวนประกอบอากาศยาน 

34 บริษัท ไทยคารบอนแอนดกราไฟต จํากัด ผลิตแปรงถานคารบอนและชิ้นสวนยานยนต 

35 บริษัท นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตปะเก็นเครื่องยนต ปะเก็นเครื่องจักร 

36 บริษัท สวิฟท จํากัด สงออกผักและผลไม 

37 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟกส จํากัด พิมพ สิ่งพิมพตางๆ 

38 บริษัท สยามซานซิน ผลิตผสมน้ํายาหลอเย็นเครื่องยนต 

39 บริษัท เกษมชัยฟูด จํากัด โรงงานแปรรูปไขไก 

40 บริษัท เกษมชัยฟูด จํากัด แปรรูปเนื้อสัตว 

41 บริษัท เกษมชัยฟูด จํากัด โรงงานคัดแยกไขไก 

42 บริษัท เกษมชัยฟูด จํากัด แปรรูปไขเปด 

43 บริษัท ซีเค ดิสเพนเซอร จํากัด ประกอบชิ้นสวนอุปกรณหัวปมพลาสติก 

44 บริษัท พงษ-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว 

45 นันยางการทออุตสาหกรรม จํากัด สิ่งทอ 

46 บริษัท เจแปนแอรไลน จํากัด การขนสงทางอากาศที่มีตารางเวลา 

47 บริษัท เอ็น แอนด เอ็น ฟูดส จํากัด แปรรูปและแชแข็ง 

48 บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี่ จํากัด ผลิตแบตเตอรีารถยนต 

49 บริษัท สยามลูบริแคนทอืนดัสทรี่ จํากัด ผลิตจาระบ ี

50 บริษัท พรีเมียลูบริแคนท จํากัด ผสมและบรรจุน้ํามันหลอลื่นเหลว 

51 บริษัท พรีเมียลูบริแคนท จํากัด สาขา 02 ทําภาชนะพลาสติกบรรจุน้ํามันหลอลื่น 

52 บจก.ตากี่ 1950 ผลติดครื่องปรุงรสชาติอาหาร 



ลําดับ ชื่อสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการ 

53 บริษัท บีอารเอฟ โลจิสติคส จํากัด สาขาบางบัวทอง จัดสง/คลังสินคา 

54 บริษัท ทัต ฮง (ประเทศไทย) จํากัด ขาย,บริการใหเชาเครนและซอมบํารุงเครน 

55 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ธุรกิจกอสราง 

56 บริษัท สยาม อารต มารเบิล จํากัด ผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากเรซิ่น เชน อางลางหนา 

57 บริษัท บี ที อี จํากัด ออกแบบ และผลิตตูควบคุมไฟฟาภายในอาคาร 

58 ศูนยกระจายสินคา ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด คลังเย็นเก็บสินคา 

59 บริษัท พารา ฟารมาซูติคอล จํากัด ผลิตยาแผนโบราณ 

60 บริษัท พาราวินเซอร จํากัด (สาขา 00001) จําหนนายสินคา และใหบริการ TOYOTA 

61 บริษัท พาราวินเซอร จํากัด (สาขา 00004) จําหนายสินคา และใหบริการ TOYOTA 

62 บริษัท เลิศลักษณ แฟชั่นเฮาส จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 

63 บริษัท พาราวินเซอร จํากัด (สาขา 00002) จําหนายสินคา และใหบริการ TOYATA 

64 นิติบุคคลอาคารชุดสรชัย บริหารอาคาร / ดูแลพ้ืนที่สวนกลางของอาคาร 

65 บริษัท โรงเสนหมี่ชอเฮง จํากัด 
ผลิตแปง เสนหมี่ เสนกวยเตี๋ยว จากขาวสารเจา

และขาวสารเหนียว 

66 บริษัท แจคสเพนทส(ไทยแลนด) จํากัด ผลิตสีพน สีอุตสาหกรรมรถยนต 

67 บริษัท สยามฟอรจิง จํากัด ทุบข้ึนรูปเหล็กรอน 

68 บริษัท พาราวินเซอร จํากัด (สํานักงานใหญ) จําหนายสินคา และใหบริการ TOYOTA 

69 บริษัท บ็อกซ แอนด โค จํากัด ผลิต และจําหนาย ตูไปรษณีย 

70 บริษัท แสงเจริญ ทูลส เซ็นเตอร จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

71 บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท แอนด ฟูดเชน จํากัด ศูนยกระจายสินคา DC/แปรรูปอาหารสัตวปก 

72 บริษัท ซีลดแอร แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด พลาสติกกันกระเเทก 

73 บริษัท ไทยรีเฟอร จํากัด ขนสง 

74 บริษัท เคนดอลล - แกมมาตรอน จํากัด ผลิตวัสดุอุปกรณการแพทย 

75 บริษัท เคดีอาร ทรานสปอรต จํากัด ขนสง 

76 บริษัทไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด (สํานักงานใหญ) รีดอลูมิเนียมเสนหนาตัด 

77 
บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด (สํานักงาน

สาขา) 

รีดอลูมิเนียมเสนหนาตัด 

78 บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป (จ.สมุทรปราการ) คลังสินคา 

79 บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป (เขตหนองแขม) คลังสินคา 

80 บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป (จ.นนทบุรี) คลังสินคา 

81 บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป (เขตบางกะป) คลังสินคา 



ลําดับ ชื่อสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการ 

82 บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป (เขตสายไหม) คลังสินคา 

83 บริษัท แอดวานซ มีท แฟบริคเคชั่น จํากัด ผลิตและแปรรูปอาหาร 

84 บริษัท สตาร มีท โปรดักส จํากัด ผลิตและแปรรูปอาหาร 

85 บริษัท สตาร เพทส จํากัด ผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป 

86 บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป (สาขา) คลังสินคา 

 

เขตภาคใต 

ลําดับ ชื่อสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการ 

1 บริษัทไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด เพาะฟกลูกกุง 

2 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟูด จํากัด อาหารทะเลแชแข็ง 

3 บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา จํากัด อาหารทะเลแปรรูปแชเยือกแข็ง 

4 บริษัท บีอารเอฟ โลจิสติคส จํากัด สาขาหาดใหญ         จัดสง/คลังสินคา 

5 บริษัท รับเบอรแลนดโปรดักส จํากัด ผลิตน้ํายางขน 

6 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาหาดใหญ ยางแผนรมควัน 

7 บริษัท เทพอักษร รับเบอร วูด จํากัด อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราสําเร็จรูป 

8 บริษัท หน่ําฮ่ัวรับเบอร จํากัด ผลิตภัณฑยาง 

 

หมายเหต ุ

1. สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสถานประกอบกิจการเขารวมโครงการ โดยผลการพิจารณาถือเปนสิ้นสุด  

2. สถานประกอบกิจการที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการจะไดรับการประสานจากเจาหนาท่ี เพื่อขอรับขอมูล

ในการดําเนินงานตรวจวัดฯ ตอไป 

 

 


