
ชื่อบริษัท จงัหวัด เบอร์โทร Email website
1 บริษทั สิริกลุการไฟฟา้และบตุร จ ากดั เขต ธนบรีุ กทม. 02-877-7070 SECGROUP@SECSIRIKUL.COM https://secsirikul.com/
2 บริษทั ไทยรุ่งโรจนไ์พศาล จ ากดั เขตบางนา กทม. 02-398-0159  sales-wr@trp.co.th http://www.trp.co.th/
3 บริษทั ท.ีโอ.พรอฟทิ จ ากดั  เขตบางเขน กทม. 02-973-1212  http://www.toprofit.co.th/
4 บริษทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จ ากดั เขตวังทองหลาง กทม. 02-530-9099 Sales@gti.co.th www.gti.co.th
5 บริษทั เอน็ ซี เอส เนท็เวิร์ค คอมมนูเิคชั่น โซลูชั่น จ ากดั เขตบงึกุ่ม กทม. 0-2508-0977 news@ncsnetwork.com http://www.ncsnetwork.com/
6 บริษทั เอฟเวอร์เอน็จ์ จ ากดั เขตทวีวัฒนา กทม. 02-889-6662 ext. 8 info@evereng.com http://www.evereng.com/
7 บริษทั พนูสิน เคเบลิ จ ากดั เขตพระโขนง กทม. 02-741-4555 info@poonsincable.com https://www.poonsincable.co.th/
8 บริษทั ธีรกจิ อเิล็คทริค โซลูชั่น จ ากดั เขตบางแค กทม. 02-802-9600  tessale@tescontrol.com  https://tescontrol.com/ 
9 บริษทั อทีเีอส-โอค๊เวลล์ จ ากดั ลาดพร้าว กทม. 02-539-4407 info@ets-oakwell.com http://www.ets-oakwell.com/

10 บริษทั แสงชัย อคีวิพเมน้ท ์จ ากดั เขตตล่ิงชัน กทม. 0-2446-5656 info@sangchaigroup.com https://sangchaigroup.com/
อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 0-2755-2688 
อ.ในเมอืง จ. ขอนแกน่ 0-2755-2688
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 

12 บริษทั มลัติ ยูทลิิต้ี จ ากดั  อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  02-136-1800  http://multi.co.th/ 
13 บริษทั เมธีกลุวิศวกรรม จ ากดั อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ  02 338 4199  http://www.meteekul.co.th/
14 หจก. เอส.เค.อเิล็คตริคเอน็จิเนยีร่ิง (เทพารักษ)์  อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ  02-759 5830
15 บริษทั ดี.อเิล็คทริค จ ากดั อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 02-147-4775 contact@delectric.co.th https://delectric.co.th/
16 บริษทั เบส โซลูชั่น เทรดด้ิง จ ากดั  อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ  02-403-5415-6  admin@bestsolution.co.th  www.bestsolution.co.th
17 บริษทั ช.พานชิ หลานหลวง จ ากดั อ.บางกรวย  จ.นนทบรีุ  02-115-9000 contact@chopanich.com https://chopanich.com/

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 02-018-1111 marketing@cssthai.com, sales@cssthai.com http://www.cssthai.com/
สาขาตะวันออกบายพาสมอเตอร์เวย์ กม.7 
ชลบรีุ-ระยอง 033-672-662-3 eastern@cssthai.com

19 บริษทั คลังไฟฟา้โรงงาน จ ากดั อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 02-115-0360-1 sales@klangfaifa.co.th https://www.klangfaifa.com/
20 บริษทั ไลทแ์มกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 056-371345-7 contact@lightmax.co.th https://lightmax.co.th/home
21 บริษทั ต้ังมคุีณ ซัพพลาย จ ากดั อ.เมอืง จ.ระยอง 095-474-6831 https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-2064959110280251/
22 บริษทั อนิคิวบคิ จ ากดั  อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 053-129-322 https://www.facebook.com/Inqubic/
23 บริษทั วี เอ อาร์ เอส จ ากดั อ าเภอเมอืง จ.เชียงใหม่ 053-140-160 -1  vars1997@vars.co.th  https://www.vars.co.th/

www.big-electric.cominfo@big-electric.com

18 บริษทั คอมมวินเิคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากดั (มหาชน) 

11 บริษทั บิ๊กไพศาล โปรเจค จ ากดั



24 บริษทั ภาภรอณัณ์ จ ากดั อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
091-532-5656 , 
074-256-754

megalightthailand@gmail.com http://www.megalight-thailand.com/

25 บริษทั เอสซีจีซิเมนต์ – ผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง 02-586-2222 contact@scg.co.th https://www.scgbuildingmaterials.com/th/
26 ไทวัสดุ http://www.thaiwatsadu.com/
27 Do Home อบุลวัสดุ 1746 DOHOME-ECM@DOHOME.CO.TH https://www.dohome.co.th/

ส านกังานใหญ่ / สาขาบางนา 02-707-2222 so_bn@hardwarehouse.co.th
สาขาเทพารักษ์ 02-109-1266 so_tp@hardwarehouse.co.th
สาขาศรีราชา 038-320-900 so_sr@hardwarehouse.co.th
สาขาระยอง 038-949-999 so_ry@hardwarehouse.co.th
สาขาบอ่วิน 033-005-489 so_bw@hardwarehouse.co.th
สาขาอมตะนคร 033-006-633 so_at@hardwarehouse.co.th
Extra นครสวรรค์ 056-313-777
Extra สาขาพทัยา 038-237-557-8

Extra สาขาอยุธยา
035-902-290-3, 
092-261-0798

www.hardwarehouse.co.th ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ 28


