
update 18/05/61

ล าดบัที่ ระดบั รายชือ่สถานประกอบการ
เลขทะเบยีนโรงงาน / 

เลขประทานบตัร
จงัหวดั ประเภทกจิการ Man-Day วนัตรวจ สรอ. อก. PA หมายเหตุ

31 4 บรษัิท แทร็กซ ์อนิเตอรเ์ทรด จ ากัด 3-28(1)-11/59รอ รอ้ยเอ็ด ผลติเสือ้ผา้ส าเร็จรปูสง่ออก 2 21/05/61 LAวภิายุ ปิยะวชัร ปรชีา

อธกิา

ธันยธร

พนดิา

เจนจริา

พนดิา

เจนจริา

ทวี

พสษิฐ์

ทวี

พสษิฐ์

LAสาธติ

ปิยะวชัร
LA

อรรณุวฒัน์
พสษิฐ์

บญุศริิ อธวิชัร

เจนจริา

ทวศีักดิ์

ชลธชิา พมิพช์นก

วนัชัย ณรงค์

พมิพช์นก

พนดิา

พมิพช์นก

พนดิา

45 4 บรษัิท วงศบ์ัณฑติ จ ากัด สาขา สรุาษฎรธ์านี 3-52(3)-12/57สฎ สรุาษฎรธ์านี ยางแผน่รมควนั, น ้ายางขน้, สกมิเครพ 2 12/06/61 วภิายุ
LAศริ

กาญจน์
ประกฤต

46 4 บรษัิท วงศบ์ัณฑติ จ ากัด สาขา ชมุพร 3-52(3)-14/56ชพ ชมุพร ผลติยางแผน่รมควนั 2 13/06/61 วภิายุ
LAศริ

กาญจน์
ประกฤต

47 4 บรษัิท วงศบ์ัณฑติ ชมุพร เอ็นอาร ์จ ากัด 3-52(3)-15/56ชพ ชมุพร ยางแทง่ STR 2 14/06/61 วภิายุ
LAศริ

กาญจน์
ประกฤต

LAกติตพัินธุ์ พมิพช์นก

สวุลักษณ์
พนดิาเดนิทาง

เอง

LAกติตพัินธุ์ พมิพช์นก

สวุลักษณ์ ทวี

ชลธชิา อธกิา

วนัชัย สวุลักษณ์

ประกฤต

อธวิชัร

อธวิชัร

พสษิฐ์

50 3 บรษัิท เอส.เอ.บ.ี ซพัพลาย จ ากัด จ3-43(1)-2/54รบ ราชบรุี
ผลติปุ๋ ยน ้าอนิทรยี,์อาหารเสรมิพชื 

โดยการแบง่ผสม แบง่บรรจุ
6 LAวรวทิย์

บญุศริิ

49 4 บรษัิท เอฟ จ ีเอ (ประเทศไทย) จ ากัด น.71-2/2541-ญนฉ. ชลบรุี

มอเตอร ์ส าหรับเครือ่งปรับอากาศ 

อะไหลแ่ละอปุกรณ์ของมอเตอรส์ าหรับ

เครือ่งปรับอากาศ

3 15/06/61 ชลธชิา

คา้งคนื ตรวจ

ตอ่เนือ่ง 

12-14/06/61

คา้งคนื ตรวจ

ตอ่เนือ่ง 

13-15/06/61

44 4 บรษัิท ฮติาช ิเคมคิอล เอเชยี (ไทยแลนด)์ จ ากัด น.74(5)-1/2553-ญกว. ฉะเชงิเทรา

ผลติและจ าหน่ายแบตเตอรีเ่ก็บ

ก าลังไฟฟ้าแบตเตอรีส่ าหรับ

ยานพาหนะและเครือ่งอเิล็กทรอนกิส์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ารวมทัง้ผลติภัณฑอ์ืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง

4
11-

12/06/61
LAชลธชิา

48

2 01/06/61 ชลธชิา LAนันทพร

41 3 บรษัิท เฮอรเิทจ สแน๊ค แอนด ์ฟู้ด จ ากัด จ3-12(8)-1/48นฐ นครปฐม อบ คัว่ ทอด ถ่ัว และท าขนมขบเคีย้ว 6 5-6/06/61 LAวรวทิย์

คา้งคนื ตรวจ

ตอ่เนือ่ง 

23-25/05/61

คา้งคนื ตรวจ

ตอ่เนือ่ง 

24-25/05/61 

PAพสษิฐ ์เดนิทาง

เอง

ก าหนดการตรวจประเมนิสถานประกอบการทีข่อการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที่ 4 และ 5

ซอ่มรถยนต์ 2 22/05/61 ชลธชิา LAวรวทิย์

34 4 บรษัิท โตโยตา้เจรญิคา้ราชบรุ ี(1961)จ ากัด สาขาโพธาราม จ3-95(1)-164/58รบ ราชบรุี ซอ่มรถยนต์ 2 23/05/61

LAศริ

กาญจน์

37 4 บรษัิท รโิก ้แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากัด น.69-1/2551-ญอต. ระยอง

ผลติเครือ่งพมิพ ์เครือ่งถ่ายเอกสาร 

เครือ่งโทรสาร และชิน้สว่นอปุกรณ์

ดังกลา่ว

3 23/05/61 LAวภิายุ

32 4
บรษัิท เรกคทิท ์เบนคเีซอร ์เฮลธแ์คร ์แมนูแฟคเจอรร์ีง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
3-46(1)-2/22สป สมทุรปราการ ผลติยาแผนปัจจบุัน 2 22/05/61 ศโิรรัตน์

33 4 บรษัิท โตโยตา้เจรญิคา้ราชบรุ ี(1961)จ ากัด จอมบงึ จ3-95(1)-79/47รบ ราชบรุี

บญุศริิ

38 5 บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จ ากัด (โรงงาน2) น.89-3/2537ญนพ ระยอง
กา๊ซออกซเิจน ไนโตรเจน และกา๊ซ

ไฮโดรเจน
6

24-

25/05/61
วภิายุ

ปิยะวชัร

35 4 บรษัิท เอ็นเค พาวเวอรโ์ซลา่ จ ากัด 3-88-105/56กจ กาญจนบรุี

ผลติพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทติย ์ก าลังการผลติ 1.243เม

กะวตัต์

2 24/05/61 LAชลธชิา

ผลติกระจกสอ่งดา้นหลัง-ดา้นขา้ง

ส าหรับรถยนต์
2

บญุศริิ

39 4
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(โรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ)
3-88-29/52นบ นนทบรุี ผลติพลังงานไฟฟ้า 6

30-

31/05/61
ชลธชิา

36 4 บรษัิท ไทยเฟิง จ ากัด 3-53(1)-2/39นฐ นครปฐม ท าผลติภัณฑพ์ลาสตกิ เชน่ บอลว์าลว์ 2 25/05/61 LAชลธชิา

3-74(1)-1/34ปท ปทมุธานี

ผลติหลอดฟลอูอเรสเซน่ทช์นดิตรง

และวงแหวนพรอ้มทัง้สว่นประกอบ

ของหลอด และบัลลาสต์

13-

14/06/61
ชลธชิา

40 4 บรษัิท ไทยโตชบิาไลทต์ิง้ จ ากัด

LAวรวทิย์

43 4 บรษัิท อาหารเบทเทอร ์จ ากัด 3-4(1)-1/24สค สมทุรสาคร
ฆา่ไกแ่ละช าแหละเนือ้ไกแ่ชแ่ข็ง ท า

ลกูชิน้ ไสก้รอก
4

11-

12/06/61
วนัชัย LAวรวทิย์

42 4 บรษัิท เอเบิล้โพรเกรสอนิดัสทร ีจ ากัด 3-77(2)-5/34ปท ปทมุธานี

ชลธชิา LAวรวทิย์

คา้งคนื ตรวจ

ตอ่เนือ่ง 

22-23/05/61

20-

21/06/61

07/06/61 ชลธชิา

4 บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากัด 3-47(1)-9/48ชบ ชลบรุี

ผลติน ้ายาอัดกลบี น ้ายาปรับผา้นุ่ม 

แชมพ ูยาสฟัีน แปรงสฟัีน แป้ง ไหม

ขัดฟัน

6


