
ล ำดับ ช่ือบรษัิท ที่อยู่บรษัิท โทรศัพท์ โทรสำร e-mail

1 บริษัท แลนด์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี กรุ๊ป 
จ ำกัด

111/120 หมู4่ ถ.พทุธสำคร ต.สวนหลวง กระทุ่มแบน  
สมุทรสำคร74110

034-875097 034-875111 grandkittiya@yahoo.com

2 บริษัท ทีเอส ซัพพลำย แอนด์คอนสตรัคชั่น
 จ ำกัด

70 หมู3่ ซอยปู่หลวง  ถนนพระรำม2 แขวงแสมด ำ บำงขุนเทียน 
กรุงเทพมหำนคร 10150

02-8955650 02-8955284 ts_group@truemail.co.th

3 บริษัท กำดเกสร จ ำกัด  25  ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บำงกะปิ ห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร  10310

 02-3182992 02-7181776  Kad_gaysorn@hotmail.com

4 บริษัท พทีีเอส เฮ้ำส์ซ่ิง กรุ๊ป จ ำกัด 193 ม.2 ซ.เทศบำลบำงปู 70 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมือง 
สมุทรปรำกำร 10280

02-7078334-6 02-707-8335 n/a

5 บริษัท ณีรบุญ จ ำกัด 37 ซ.รำมอินทรำ81 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กทม. 10230 02-9431509 02-9431509 NRB_BOONMA@HOTMAIL.COM

6 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จ ำกัด 40/31 หมู1่0 ถนนพทุธมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ่ บำงแค กรุงเทพ
 10160

02-8038996  02-8031018 Thaienger2002@yahoo.com

7 บริษัท เดอะจีเนี่ยส์จ ำกัด 27/115-116 หมู6่ ซ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนอง
แขม กทม. 

02-8112702 02-8113317 Genius_design@windowslive.com

8 บริษัท สหสุทำ จ ำกัด 274/5-7 ซ.ลำดพร้ำว 122 ถ. ลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง     
เขตวังทองหลัง กทม. 10310

02-5422691-2 02-5422236 sahasutha@yahoo.com

9 บริษัท ทู บี โปรเกรซ จ ำกัด  115 ซ.ตำกสิน 9/2 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน ต.ส ำเหร่  เขตธนบุรี
 กทม.

02-4378151, 02-4378151 twobeprogree@windowslive.com

10 บริษัท ช. ศิวนนท์ จ ำกัด 74 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ  10250 02-393751  n/a n/a
11 บริษัท เควีเอน คอนสตรัคชัน จ ำกัด 6 ซอยลำซำน 26 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบำงนำ บำงนำ 

กรุงเทพมหำนคร 10260
02-7490497 02-3984112 info@kvn.co.th

12 บริษัท เนเชอรัลโฮม จ ำกัด 16/10 หมู2่ ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม สำยไหม  
กรุงเทพมหำนคร

02-9918338 02-9918835 n/a

13 บริษัท เจ บรำเธอร์  คอนสตรัคชั่น  จ ำกัด 3/24 หมู5่ ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 แขวงหนองบอน ประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร  10250

02-3280898-9 02-3280897 jbccon@yahoo.com

14 บริษัท  ดำต้ัม ไทย คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 68 ซอยรำมค ำแหง 26/1 แขวงหัวหมำก บำงกะปิ  
กรุงเทพมหำนคร 10240

02-7321060-3 n/a datumthai@gmail.com

15 บริษัท  พ ีแอนด์ เอส เอ๊กซ์สตรีม จ ำกัด 102/230 หมู5่ ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง บำงเขน  
กรุงเทพมหำนคร 10220

02-9451783 02-9451717 *0 n/a

รำยช่ือธุรกิจผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพธุรกิจก่อสรำ้ง ปี 2553
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ล ำดับ ช่ือบรษัิท ที่อยู่บรษัิท โทรศัพท์ โทรสำร e-mail

16 บริษัท จีพ ีคอนสตรัคชั่น จ ำกัด 1348 ซอยชำนเมืองแยก8 ถนนประชำสงเครำะห์ ดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร  10400

02-2455810-1 02-6441744 gosith_ta@hotmail.com

17 บริษัท ไทยฟำงด้ำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 107-109 ถนนบรมรำชชนนี39 แขวงตล่ิงชัน  ตล่ิงชัน  
กรุงเทพมหำนคร 10170

02-8807851-6 02-8807859 noppawan@thaifangda.com

18 บริษัท อีโนวำ อินทิเกรชั่น จ ำกัด 134/469 ถนนนนทบุรี ต.ท่ำทรำย เมืองนนทบุรี นนทบุรี  11000 02-9671379 02-9671378 noppachai@enova.co.th

19 บริษัท บำงกอก โพลีเทคแอนด์ ซัพพลำย 
จ ำกัด

1146/103-104 ชั้น8 เอกไพรินทร์ทำวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์  ต.
ส ำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทปรำกำร 

02-3167130-1  02-7586108  Bkpc105@yahoo.com

20 บริษัท เฮ้ำส์ โฮลเดอร์ จ ำกัด 96/22 หมู8่ ถนนรัตนำธิเบศร์  ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 

02-9656363  02-9655880  n/a

21 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด SC เจ้ำพระยำ  151 ถนนพทุธมณฑลสำย1 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพ
 10160

02-4552645 n/a smart_thai45@hotmail.com

22 บริษัท อัครกร ดีเวลลอปเม้นต์ จ ำกัด 2104/42-43 ซอยรำมค ำแหง 26/2 หัวหมำก บำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240

02-7321687 *107 02-3751612 n/a

23 บริษัท สหัสวรรษกำรช่ำง จ ำกัด 79 หมู3่ ต ำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธำนี 12170 02-9052101 02-9052888 n/a
24 บริษัท นีโอ คอนเดค จ ำกัด 74/16 กฤษฎำนคร 42 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

 ปธุมธำนี 12120
02-5163627  02-5163625  raweewan@neocondec.co.th

25 บริษัท โดมเอ็นจิเนียร์แอนด์คอนสตรัคชั่น 
จ ำกัด

213 ถนนรำมค ำแหง สะพำนสูง เขตสะพำนสูง  กรุงเทพมหำนคร 
10240

02-373-8554 02-373-8554 dome_eng_con@hotmail.com
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