
ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป

1 บจก. โกชู โคซนั                         ประกอบเคร่ืองจกัรใชส้าํหรบัทาํน้ําให้

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 173 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคหนือ บริสุทธ์ิและใหค้าํปรึกษาระบบ

ต.บา้นกลาง อ. เมือง จ. ลาํพนู 51000  คุณภาพน้ํา

โทร. 0-5355-2363 โทรสาร 0-5355-2364  ไทย, ญ่ีปุ่น

E-mail:gkcchm@goshu.co.th

5  ไร่

2 บจก.คอนดิเมนต ์แฟคเตอร่ี ผลิต,ถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงแต่งอาหาร

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 68 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู  51000    

โทร.  0-5358-1170-5 โทรสาร 0-5358-1179

10 ไร่

3 บจก.  เคฮิน (ไทยแลนด)์                         โรงงาน 1 คารบิ์วเรเตอรส์าํหรบัรถจกัรยานยนต์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 298 หมู ่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ญ่ีปุ่น, มาเลเซีย, ไทย

ต.มะเขือแจ ้ อ.เมืองจ.ลาํพนู  51000 

โทร. 0-5358-1189-92   โทรสาร 0-5358-1193  

E-mail:chachol@keihin.co.th

33  ไร่  

4 บจก.  เคฮิน (ไทยแลนด)์                         โรงงาน 2 คารบิ์วเรเตอรส์าํหรบัรถจกัรยานยนต์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 299 หมู ่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ญ่ีปุ่น, มาเลเซีย, ไทย

ต. มะเขือแจ ้ อ.เมืองจ.ลาํพนู  51000  

17  ไร่  

5 บจก.  เจนธุรกิจอุตสาหกรรม                   หยุดกิจการ ผลิตอาหารสตัว์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 60/22 หมู4่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000

3  ไร่

6 บจก. ซนั- เอสึ เอนจ ์(ไทยแลนด)์ ผลิตท่ออลมิูเนียม

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 186  หมู ่4   นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต. บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000

โทร. 0-5358-1642 โทรสาร 0-5358-1643

4 ไร่

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

7 บจก.  ทานากะ พรีซิสชัน่  (ประเทศไทย)        โรงงาน 1 ประกอบช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองยนต์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 122 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น,ไทย

ต.บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู51000  

โทร. 0-5358-1224-7   โทรสาร 0-5358-1230   

E-mail:Tpt@lamphun.net

21  ไร่

8 บจก.  ทานากะ พรีซิสชัน่  (ประเทศไทย)       โรงงาน 2 ประกอบช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองยนต์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 83  หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ญ่ีปุ่น,ไทย

ต.บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู51000  

9  ไร่

9 บจก.  ไทยนิจิ อินดสัทรี ผลิตขนมปังอบกรอบ (จากขา้ว)

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 77  หมู ่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย, ญ่ีปุ่น

ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000   

โทร. 0-5358-1222-3   โทรสาร 0-5355-2500

E-mail:arare@thai-nichi.com

18 ไร่

10 บจก.  ไทยไปป์ภาคเหนือ ผลิตท่อ พี.วี.ซี

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี77/1-4หมู1่3นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.มะเขือแจ ้อ. เมือง  จ.ลาํพนู  51000 

โทร. 0-5358-1412-3 โทรสาร 0-5358-1414

38 ไร่

11 บจก.  ไบโอ-เจน ฟิดมิลล์ ผลิตอาหารสตัว์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 75/1หมู ่4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5358-1221,0-5358-137โทรสาร 0-5358-1379

9  ไร่

12 บจก.  ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง           ยงัไมด่าํเนินการ      ผลิตกระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลงัคา/อุปกรณ์

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี1516 ถ.ประชาราษฎร ์ บางซ่ือ กรุงเทพ ฯ  ไทย

โทร. 0-2587-0111 โทรสาร 0-2586-9475

28 ไร่

-2-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

13 บจก.  พิสิฐอุตสาหกรรม หอ้งเย็นรบัฝากสินคา้, แปรรูปไม้

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 84/1-2หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ไทย

ต.บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000 

โทร. 0-5355-2425-7 โทรสาร 0-5355-2269

E-mail:psi@lamphun.net

13 ไร่

14 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) -

ฝ่ายปฏิบติัการทรพัยสิ์นพรอ้มขาย ชั้น 6 อาคารสุขุมวิท

(อาคาร2)เลขท่ี 10ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ10110

โทร. 02-2088327

7 ไร่

15 บจก.  ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ เมล็ดพนัธุข์า้วโพดและขา้วฟ่าง

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  84  หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลกูผสม

ต. บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000 อเมริกนั

โทร. 0-5358-1401-2  โทรสาร 0-5358-1403

E-mail:surasak.passatayangkul

10 ไร่

16 บจก. ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) ผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 68/1 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น, สิงคโปร์

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000

โทร. 0-5358-1002-8 โทรสาร 0-5358-1010-11

E-mail:suree.c@th.fujikura.com

49 ไร่

17 บจก.  ยูแทกซ ์เอฟ เอ็ม                    โรงงาน 1 ผลิตส่วนประกอบชุดชั้นในสตรี

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี60/23 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น, ฮ่องกง,มาเลเซีย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000

โทร. 0-5355-2560-1 โทรสาร 0-5355-2562

E-mail:lpadm@utaxfm.com

6 ไร่

-3-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

18 บจก.  ลานนาโปรดกัส์ ผลิตวาซาบิ, น้ํามนัหอมระเหย

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 68,68/5 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย, ญ่ีปุ่น

ต.บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000 โทร. 0-5358-1170-5,

0-5358-1168-9 โทรสาร 0-5358-1179

E-mail:precha@lannaproducts.co.th                  

22  ไร่

19 บจก. เวิลดแ์นชเชอรลั ฟู้ด แปรรูปพืชผลทางการเกษตร  (ขิงดอง)

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 116 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง   อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5355-2081-3 โทรสาร 0-5355-2084

E-mail:yongyuth@world-group.info

15 ไร่

20 บจก.อินเตอรพ์รีทีฟ แบ่งบรรจุเคมีภณัฑ์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 370หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง   อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5358-2777 โทรสาร 0-5358-1309

E-mail:sales_lamphun@interpretive.co.th

4 ไร่

21 บจก.  อ่ีเจ้ิงอุตสาหกรรม แผ่นเหล็กรีดลอน  เคลือบสี  ลาํไย

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 177  หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อบแหง้  พืช  ผกั  ผลไมด้อง

ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000 ไตห้วนั

 โทร. 0-5355-2078-9 โทรสาร 0-5355-2080

11 ไร่

22 บมจ.  เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ผลิตเบเกอร่ี

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 81 หมู ่4 นิคมอุตสาหรรมภาคเหนือ (เคก้,ขนมอบ,ขนมปัง,ขนมหวาน)

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000 ไทย

โทร0-5358-2592 โทรสาร 05358-2594

4 ไร่

-4-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

23 บมจ.เอเช่ียน ไฟตโ์ตซูติคอลส์ ผลิตเคร่ืองสาํอางค์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี84/3  หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู51000    

โทร. 0-5358-1374 โทรสาร 0-5358-1375

E-mail:ggc@chmai.loxinfo.co.th

5 ไร่

24 บจก.เอส.ดี.แอล เทรดด้ิง                 หยุดกิจการ คลงัสินคา้

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี103 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ. ลาํพนู 51000

โทร. 0-5358-2120-1 โทรสาร 0-5358-2119

15 ไร่

25 บจก.แอล พี ฟิดสเ์ทค (ประเทศไทย) ผลิตวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรม

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี115 หมู ่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อาหารสตัว์

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู  51000 ไทย

โทร.0-5358-1231,0-5358-1423 โทรสาร  0-5358-1424

6 ไร่

26 บจก. แอรโ์ปรดคัสอิ์นดสัตรีย ์               โรงงาน 2 ผลิตกา๊ซไนโตรเจน

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  209 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย,ญ่ีปุ่น

 ต.บา้นกลาง อ.เมืองจ.ลาํพนู51000

โทร.0-5357-5521 โทรสาร 0-5357-5523

5  ไร่

-5-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

เขตประกอบการเสรี

27 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ สถานีไฟฟ้ายอ่ย

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  208 ถนนเชียงใหม-่ลาํพนู ต.วดัเกตุ ไทย

อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 50000

โทร.0-5309-1900โทรสาร.0-5309-1914

7 ไร่

28 บจก. กิตติโชติ  เทรดด้ิง                   หยุดกิจการ ซ้ือมาขายไป ผลิตภณัฑเ์กษตร

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 69 หมู ่4นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อุตสาหกรรม

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ไทย

10  ไร่

29 บจก.  เค อี ซี (ประเทศไทย)                โรงงาน 1 ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  60/28 หมู ่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เกาหลี

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5358-1417-22 โทรสาร 0-5358-1416

E-mail:info@kec-t.com

17 ไร่

30 บจก.  เค อี ซี (ประเทศไทย)             โรงงาน 2 ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  60/30 หมู ่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เกาหลี

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

23  ไร่

31 บจก.  คงัเซโด ผลิตแปรงเสริมสวย  พู่กนัวาดภาพ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี105/1 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และส่วนประกอบ

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น, ไทย

โทร.0-5358-1515 โทรสาร 0-5358-1514

E-mail:kanseido@lamphun.net

3 ไร่

32 บจก.  เคียวเซร่า  คริสตลั ดีไวซ ์(ประเทศไทย) ผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 89 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

 โทร.0-5358-1201-5 โทรสาร 0-5358-1206

-6-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

E-mail:w-pranee@kyocera-crystal.jp

46 ไร่

33 บจก.  เคียวเซร่า ดิสเพลย ์(ประเทศไทย) ผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 86/1 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.บา้นกลางอ.เมือง จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5358-1530-2    โทรสาร 0-5358-1529

E-mail:sajja-s@optrex.co.jp

47 ไร่

34 บจก.  ชา้ฟเนอร ์อี เอ็ม ซี ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  67 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวิส

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5358-1104-6 โทรสาร 0-5358-1019

E-mail:stanakit@schaffner.com

10 ไร่

35 บจก.ซาโตเซน (ประเทศไทย) บริการตรวจสอบช้ินงานและผลิตแผ่นวงจร

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 76  หมู ่4 ต.บา้นกลาง อ. เมือง จ. ลาํพนู อิเล็กทรอนิกส์

โทร. 0-5358-1117-8  โทรสาร 0-5358-1119 ญ่ีปุ่น

E-mail:linjong@satosen.co.th

4 ไร่

36 บจก.  ซุปเปอรอ์ลัลอย เทคโนโลยี          โรงงาน 1 ผลิตหวัไมก้อลฟ์ทาํจากอลมิูเนียม

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 66 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5358-1524-6 โทรสาร  0-5358-1527

E-mail:info@superalloy.com

4 ไร่

37 บจก.  ซุปเปอรอ์ลัลอย เทคโนโลยี          โรงงานท่ี 2 ผลิตช้ินส่วนหวัไมก้อลฟ์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 66/1 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

6 ไร่

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

-7-



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

38 บจก.  โซดิแอค แอรเ์คเทอรร่ิ์ง อิควิปเมน้ต ์(ไทยแลนด)์ ผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ ์ เคร่ืองมือ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 68/2-3 หมู4่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เคร่ืองใชภ้ายในเคร่ืองบิน

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000  โทร.0-5356-9300, ดทัช์

โทรสาร 0-5358-1541,0-5358-2127-8

E-mail:lamphun@driessen.com

27 ไร่

39 บจก. ดาตา้มาร ์(ประเทศไทย) ผลิตหน่วยบนัทึกขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 179/1 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รบัและส่งผ่านสญัญาณคล่ืนความถ่ีท่ีใช้

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ในอุตสาหกรรมเส้ือผา้/ส่ิงทอและใชใ้น

โทร. 0-5358-2021-2 โทรสาร 0-5358-2680  การยืนยนัและติดตามสตัวเ์ล้ียง/ปศุสตัว์

E-mail:datamars.com สวิส

40 บจก.  โตเกียวคอยล ์เอ็นจิเนียร ์(ประเทศไทย) ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 69/2 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และประกอบอลับั้มรูป

 ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น, ไทย

โทร. 0-5358-1241-3,0-5355-2126-7

โทรสาร  0-5355-2128,0-5358-1240

E-mail:c-teerawoot@tokyo-coil.co.th             

6 ไร่

41 บจก.  ทาคาโนะ (ประเทศไทย)             โรงงานท่ี 1 ผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 89/1 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น, ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000  โทร.0-5358-1450,

0-5358-1452-3โทรสาร 0-5358-1449

E-mail:takano@lamphun.net

21 ไร่

42 บจก.  ทาคาโนะ (ประเทศไทย)             โรงงานท่ี 2 ผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 101  หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น, ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

6  ไร่

43 บจก.  ทีเอสพี-ที ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 123 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เกาหลี, ฮ่องกง

ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

-8-



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

โทร. 0-5355-2377-80 โทรสาร  0-5355-2381

E-mail:info@tsp-t.com

6  ไร่

44 บจก.  ไทยโจเอดซุ เอเลคตริค คอรป์อเรชัน่  หยุดกิจการ ผลิตหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก  ประกอบ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 60/27 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ แผงวงจรและอุปกรณ์

ต.บา้นกลาง อ.เมืองจ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

6 ไร่

45 บจก.  ไทยซึโนดะ ผลิตเคร่ืองมือตดัทาํดว้ยเหล็ก (คีม)

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี101/1 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5358-1538-9  โทรสาร 0-5358-1540

E-mail:tsunodatlt@lamphun.net

22  ไร่

46 บจก.  ไทยยามาคูระ คอรป์อเรชัน่ ผลิตถุงมือกอลฟ์หนังแทแ้ละหนังเทียม

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี76/1 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5355-4482-3, 0-5358-1300

โทรสาร 0-5358-1301

E-mail:tyk8ma9@loxinfo.co.th

8 ไร่

47 บจก.  ไทย เอช เค ดี ชุบเคลือบผิวช้ินส่วนโลหะ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 11 หมู ่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5355-2591-2 โทรสาร 0-5355-2593

E-mail:gas@thkd.co.th

6  ไร่

48 บจก.  ไทย เอ็น เจ อาร์ ผลิตผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 88 หมู ่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.มะเขือแจอ้.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

 โทร. 0-5358-1260-5  โทรสาร 0-5358-1266-8

E-mail:pnl@thainjr.co.th.

35 ไร่

-9-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

49 บจก.ไทยฮามาดะ เทคโนส์ ผลิตผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 88 หมู ่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ลาํพนู

โทร.0-5358-2952 โทรสาร 0-5358-2953

E-mail:tht@hamadatec.co.jp

50 บจก.  ไทยฮิโรตะ ผลิตเคร่ืองขีดไฟแช็คและอุปกรณ์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 292 หมู ่13 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พลาสติก

ต.มะเขือแจ ้ อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

โทร. 0-5358-1065-8โทรสาร  0-5358-1069

E-mail:hirota@loxinfo.co.th

13  ไร่

51 บจก.  นามิกิ พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) ประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 60/29 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (มอเตอรข์นาดเล็กและเคร่ืองมือแพทย)์

ต.บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น, ไทย

โทร. 0-5358-1386-9  โทรสาร 0-5358-1385

E-mail:aroonrat@namiki.co.jp

24 ไร่

52 บจก.  นิปปอน เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) คลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากเก็บ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 176 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตวัแทนขนส่งสินคา้

ต.บา้นกลาง  อ.เมือง จ.ลาํพนู   51000 ไทย,ญ่ีปุ่น

โทร.0-5358-2151-2,0-5358-2645-8

โทรสาร 0-5358-2649

3 ไร่

53 บจก.  เบอรนิ์น่า  (ไทยแลนด)์ ผลิตช้ินส่วน, อุปกรณ,์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 79/1 หมู ่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่วนประกอบจกัรเย็บผา้และจกัร

ต.บา้นกลาง  อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000 เย็บผา้สาํเร็จรูป

 โทร. 0-5358-1343-50 โทรสาร  0-5358-1351 สวิส

E-mail:bernina@chmai.loxinfo.co.th

17  ไร่

-10-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบั ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

54 บจก.  ฟารโ์ซนิค (ประเทศไทย) ผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 141 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไตห้วนั, ไทย, ญ่ีปุ่น

ต. บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5358-2172-5  โทรสาร 0-5358-2179

E-mail:fscthai@yahoo.com

7 ไร่

55 บจก.  ฟิสบา (ประเทศไทย) ผลิตภณัฑต์กแต่งภายในท่ีทาํมา

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 76/3 หมู ่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จากผา้,ผา้มา่น

ต.บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น, สวิส

โทร. 0-5358-1440, 0-5358-1494,0-5358-1475

โทรสาร 0-5358-1492-3

E-mail:poowadon.t@fisba.co.jp

6  ไร่

56 บจก.  มรูาตะ อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) ผลิต/ประกอบช้ินส่วน

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 63 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภณัฑ์

ต.บา้นกลาง   อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 อิเล็กทรอนิกส์

 โทร. 0-5358-1158-66  โทรสาร 0-5358-1075 ญ่ีปุ่น

E-mail:apichai.mtl@murata.co.th

94 ไร่

57 บจก. ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส ์(ไทยแลนด)์ ผลิต/ประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 105/3  หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

 ต.บา้นกลาง   อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5358-1686-9  โทรสาร 0-5358-1690

E-mail:niyada@yet.ricoh.com

9 ไร่ 

58 บจก.  ยูแทกซ ์เอฟ เอ็ม                    โรงงาน 2 ผลิตส่วนประกอบชุดชั้นในสตรี

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 203 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น, ฮ่องกง

ต. บา้นกลาง   อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5355-4586  โทรสาร 0-5355-4579      

E-mail:lpadm@utaxfm.com

6 ไร่

-11-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

59 บจก.  ลานนาเฟรม                     โรงงาน 1 ผลิตกรอปรูปและอุปกรณต์กแต่ง

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 78 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ภายจากไม้

 ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น, ไทย

โทร.0-5358-1239,0-5358-1465

โทรสาร 0-5358-1238

E-mail:lnframe@cscom.com

7   ไร่

60 บจก.  ลานนาเฟรม                   โรงงาน 2 ผลิตกรอปรูปและอุปกรณต์กแต่ง

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 78 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ภายในจากไม้

 ต.บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น, ไทย

โทร.0-5358-1239,0-5358-1465

โทรสาร 0-5358-1238

4  ไร่  

61 บจก.  ลาํพนูซิงเดนเก็น ผลิต/ประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 105 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.บา้นกลางอ.เมือง จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5358-1406-11, 0-5358-1510-11

โทรสาร0-5358-1405

E-mail:lumphun.shindengen.co.jp

23  ไร่

62 บจก.  สเต็ปสโตนส์ การเจียระไนเพชร

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 72/1 หมู ่13 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อินเดีย

 ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5358-1085-6 โทรสาร 0-5358-1089

E-mail:personnel@stepstonesltd.com

5 ไร่

63 บจก.สมารท์ เลทเธอร ์                     หยุดกิจการ พ่นสีหนังสาํเร็จรูป

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  45 หมู ่13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย,อิตาเลียน

ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

9 ไร่

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

-12-



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตนิกัลงทุน

64 บจก.  สยามไวรเ์น็ตต้ิง ผลิตตาขา่ยลวดถกั  สายพาน

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 89/2 หมู ่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลาํเลียงแบบลวดถกัและผลิตภณัฑ์

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 เก่ียวกบัลวดถกัอ่ืน ๆ

โทร. 0-5358-1516-8 โทรสาร 0-5358-1519 อเมริกนั,ญ่ีปุ่น

E-mail:borisooth@kwn.co.jp

16  ไร่

65 บจก.  อินเตอรเ์นชัน่แนล เมตลั แอนด ์จิวเวลร่ี ผลิตเคร่ืองประดบักาย

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 295 หมู ่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ฝรัง่เศส, สวิส, ไทย

 ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

 โทร. 0-5355-2683-6 โทรสาร 0-5355-2687

E-mail:imaj41@imajthailand.com

3  ไร่

66 บจก.  อินเตอรเ์นชัน่แนล  พรีซิชัน่ โปรดกัท์ ผลิตเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบัท่ีทาํจากโลหะ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  76 หมู ่4   นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เคร่ืองหนังและไมแ้มพิ่มพ์

 ต.บา้นกลาง  อ.เมือง จ.ลาํพนู    51000 ไทย

โทร. 0-5358-1116-8   โทรสาร  0-5358-1120

8 ไร่

67 บจก.อินโนเวกซ ์(ประเทศไทย)    โรงงาน 1    หยุดกิจการ ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี79 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อเมริกนั,ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู

28 ไร่

68 บจก.อินโนเวกซ ์(ประเทศไทย)    โรงงาน 2   หยุดกิจการ ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 80/1 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อเมริกนั,ไทย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู

2 ไร่

69 บจก.อิลิมาเทค (ประเทศไทย) ซ้ือมา-ขายไป วตัถุดิบ 

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 176 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ

อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

โทร. 02-6408144 โทรสาร 02-6408147

E-mail:nareerad@elematec.com

-13-

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตผิูถื้อหุน้

70 บจก.  อีเล็คโทรเซรามิคส ์ (ไทยแลนด)์ ผลิตแผ่นอลมิูนาเซรามิคส ์ ใชส้าํหรบั

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 65 หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อิเล็กทรอนิกส์

 ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

โทร. 0-5358-1036-8 โทรสาร 0-5358-1039

E-mail:admin@ect.co.th

40  ไร่

71 บจก.เออน่ี อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) ผลิตช้ินส่วนอิเล็อทรอนิกส,์ฉีดพลาสติก

โรงงานตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 179 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวิส

ต.บา้นกลาง     อ. เมือง       จ.ลาํพนู   51000

โทร. 0-5358-1750-8   โทรสาร 0-5358-1759

E-mail:rakchanok.c@erni.co.th

7  ไร่

72 บจก.  เอฟ เอ็ม บรชั (ประเทศไทย) ผลิตแปรงเสริมสวยและพู่กนังาน

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  297  หมู ่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ศิลป์และส่วนประกอบต่าง ๆ

ต.มะเขือแจ ้ อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 อเมริกนั

โทร. 0-5358-1044-5 โทรสาร 0-5358-1046

E-mail:brush@fmbrush.com

4  ไร่

73 บจก.  เอฟ แอนด ์อาร ์จิวเวลร่ี   ผลิตเคร่ืองประดบัจากทองเหลือง,ทองแดง

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 79/2  หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เงิน,ดีบุก ซ่ึงมีหรือไมมี่อญัมณีประดบั

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ไทย, ฝรัง่เศส

โทร. 0-5358-1361-3  โทรสาร 0-5358-1364

E-mail:frjewel@loxinfo.co.th 

6   ไร่

74 บจก.  เอส เอ็ม วี  (ไทยแลนด)์ ผลิตเคร่ืองประดบักายสาํเร็จรูปและก่ึง

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี    80  หมู ่ 4     นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สาํเร็จรูป

ต. บา้นกลาง   อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ฝรัง่เศส, ไทย

โทร. 0-5358-1132-3 โทรสาร 0-5358-1134

E-mail:rakdao@smv.co.th    

5 ไร่

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

14



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตผิูถื้อหุน้

75 บจก.  แอรโ์ปรดคัสอิ์นดสัตรีย ์                        โรงงาน 1 ผลิตกา๊ชไนโตรเจน

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 153 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย,ญ่ีปุ่น

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5355-2828, 0-5355-4612-3

โทรสาร 0-5355-4614

2 ไร่

76 บจก.  โอกิ พรีซิชัน่  (ประเทศไทย) ประกอบผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 89/3 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

 ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5355-4605   โทรสาร 0-5355-4606

E-mail:si-nareerat@oki.com

13  ไร่

77 บจก.โอกิ ดาตา้ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส ์ชิพออนบอรด์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 89/3 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สาํหรบัหวัพิมพข์องเคร่ืองปร้ินเตอร์

 ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

โทร. 0-5358-2530   โทรสาร 0-5355-4606

E-mail:ch-thepmongkol@oki.com

78 บมจ.  ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส ผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 101/2 หมู ่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อเมริกนั, ดทัซ,์ จีน, ไทย

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5358-1565-73 โทรสาร 0-5358-1290-2

E-mail:niramon@lpn.hanabk.th.com

24  ไร่

79 บจก.  โฮยา กลาสดิสค ์ (ประเทศไทย)    โรงงาน 1 ผลิต Polishing Glass Disk

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 60/26 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5355-2576,0-5358-2139, 0-5355-2641-5

โทรสาร 0-5355-2217

E-mail:veeraya.hr@md.hoya.co.jp

19  ไร่

15

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตผิูถื้อหุน้

80 บจก.  โฮยา กลาสดิสค ์ (ประเทศไทย)      โรงงาน 2 ผลิต Polishing Glass Disk

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  75/2  หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5355-2576,0-5358-2139, 0-5355-2641-5

โทรสาร 0-5355-2217

24 ไร่

81 บจก.  โฮยา ออปติคส ์ (ประเทศไทย)      โรงงาน1 ผลิตเลนสส์าํหรบักลอ้งถ่ายภาพ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 60/31หมู ่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ Optical Devices

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

โทร. 0-5355-2413-6

โทรสาร 0-5355-2771,0-5355-2224

E-mail:Malee_Moonmung@sngw.els.hoya.co.jp

12 ไร่

82 บจก.  โฮยา ออปติคส ์ (ประเทศไทย)      โรงงาน 2 ผลิตเลนสส์าํหรบักลอ้งถ่ายภาพ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  68/4  หมู ่4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ Optical Devices

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

โทร. 0-5355-2413-6

โทรสาร 0-5355-2771,0-5355-2224

 12 ไร่

83 บจก.  โฮยา ออปติคส ์ (ประเทศไทย)     โรงงาน 3 ผลิตเลนสส์าํหรบักลอ้งถ่ายภาพ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 60/32 หมู ่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ Optical Devices

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

โทร. 0-5355-2413-6

โทรสาร 0-5355-2771,0-5355-2224

 6 ไร่

84 บจก.  โฮยา ออปติคส ์ (ประเทศไทย)      โรงงาน 4 ผลิตเลนสส์าํหรบักลอ้งถ่ายภาพ

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 296  หมู ่13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ Optical Devices

 ต.มะเขืแจ ้ อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000 ญ่ีปุ่น

โทร. 0-5355-2413-6

โทรสาร 0-5355-2771,0-5355-2224

9 ไร่

16

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตผิูถื้อหุน้

เขตพาณิชยกรรม

85 บจก.กิตกวิน กิจการเก่ียวกบัพาณิชยก์รรม

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 231 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนามฟุตบอล,ศูนยก์ารออกกาํลงักาย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู    51000 ไทย

โทร.0-5358-1707

8 ไร่

86 บจก.กิตกวิน กิจการเก่ียวกบัพาณิชยก์รรม

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 231 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนามฟุตบอล,ศูนยก์ารออกกาํลงักาย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ลาํพนู    51000 ไทย

4 ไร่

87 บจก.กิตกวิน กิจการเก่ียวกบัพาณิชยก์รรม

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 231 หมู ่4นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนามฟุตบอล,ศูนยก์ารออกกาํลงักาย

ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู    51000 ไทย

3 ไร่

88 บจก.ทรีเลิฟ 2011 จาํกดั อาคารพาณิชย์

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  159 หมูท่ี่ 3 ต.ตน้ธง อ.เมืองจ.ลาํพนู ไทย

โทร.0-5351-0019

3 ไร่

89 นางบุญทอง    ขนัแกว้ผาบ อาคารพาณิชย์

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 57 หมูท่ี่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง   อ.เมือง จ.ลาํพนู  51000

3  ไร่

90 นายมนตรี  อุทยัภตัรากูร  /นายชยญัญ ์ รอตภยั อาคารพาณิชย์

เลขท่ี107/8-9หมู4่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

4 ไร่

91 หจก.  ลาํพนูเรียลเอสเตท อาคารพาณิชย์

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 12/3  ถนนวงัทอง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ. ไทย

 โทร. 0-5353-2163

7  ไร่

17

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ



ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตผิูถื้อหุน้

92 บจก. เลิศธนาทรพัย์ กิจการท่ีเก่ียวกบัพาณิชยก์รรม

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี138/1หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

ต.บา้นกลาง อ. เมือง จ. ลาํพนู 51000

โทร.0-5355-2919-22 โทรสาร 0-5355-2990

15 ไร่

93 นายวรวิทย ์  วรรณภิระ จาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี189 หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

 ต.บา้นกลาง  อ.เมือง    จ.ลาํพนู     51000

โทร.081-5689568 โทรสาร 0-5359-1222-5

5 ไร่

94 นางสาวสมควร  จาํนงคนิ์ตย์ อาคารจาํหน่ายสินคา้ ลานเอนกประสงค์

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 17 ถนนลิขสิทธ์ิราษฎรว์ิถี ต.หนองป่าครัง่ ไทย

อ.เมือง จ. เชียงใหม ่500007

โทร.086-4302847

12ไร่

95 นายสุรินทร ์        ตั้งสุทธิธรรม อาคารพาณิชย์

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี   310 หมู ่9  ต. สนักลาง ไทย

อ. สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่

 3ไร่

96 นายอุดม  โตแสงชยั กิจการท่ีเก่ียวกบัพาณิชยก์รรม

สาํนักงานตุง้อยูเ่ลขท่ี 30 ถนนราชดาํเนิน  ต.ศรีภูมิ ไทย

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

โทร.0-5321-3017  โทรสาร 0-5322-5288

 12ไร่
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ลาํดบัที่ ช่ือบริษทั/จาํนวนพ้ืนที่ ประกอบกิจการ/สญัชาตผิูถื้อหุน้

97 เขตท่ีพกัอาศยั

บจก.  เคอีซี (ประเทศไทย) ท่ีพกัอาศยั

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี60/28หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เกาหลี

ต.บา้นกลางอ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร.0-5358-1417-22 โทรสาร0-5358-1416

3  ไร่

98 นายธนสิทธ์ิ    บุณยรกัษ์ อาคารคอนโดมิเนียม

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี137 หมู ่4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย

 ต.บา้นกลาง อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 081-3404080

5  ไร่

99 บจก. นามิกิ  พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) ท่ีพกัอาศยั

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี60/29หมู ่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญ่ีปุ่น

ต. บา้นกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพนู 51000

โทร. 0-5358-1386-9  โทรสาร 0-5358-1385

4 ไร่

เขตสาธารณูปโภค

100 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ สถานีไฟฟ้ายอ่ย

สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  208 ถนนเชียงใหม-่ลาํพนู ต.วดัเกตุ ไทย

อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 50000

8ไร่

 

 

19

ทาํเนียบผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

โทรศพัท ์0-5358-1061โทรสาร 0-5358-1060

60 หมู่ 4 ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน 51000

สาํนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ     

ณ ตุลาคม  2558


