
MECHATRONICS HUNTER COMPANY LIMITED 

ข้อมูลติดต่อ

เมคคาทรอนิกส์ ฮันเตอร์ จาํกัด

นายประสิทธิพร  ปกิคา

ที�อยู่  
61/46  ม .9  หนองขาม  

ศรีราชา  ชลบุรี 20110

สินค้า  และบริการ
ตัวแทนจาํหน่ายและผู้ ให้บริการ  (Solutions

Architect)  สินค้าในกลุ่ม  SCADA,MES 

และ  Industrial  IOT 

094-704-3377

ppovs

https://mc-hunter.com

pakikha@mc-hunter.com



AUTOMATION CRAZY CO. ,LTD

ข้อมูลติดต่อ

ออโตเมชั�น  เครซี�  จาํกัด

นายเมธาพัฒน์  ชาญสาํราญ

ที�อยู่  
248/154  หมู่  5  ซ .มังกร-นาคดี  
ถ . เทพารักษ์  ต .แพรกษา  

อ . เมืองสมุทรปราการ  

จ .สมุทรปราการ  10280

สินค้า  และบริการ
1 .แขนกลแมงมุม
2 .Bowl Part Feeder

3 .Pal letizer 

 089-1190171

metapast_touch

www.automation-crazy.com

metapast_chan@

automation-crazy.com



ข้อมูลติดต่อ

ทรปิเป�� ล เอ เอ็นจเินยีริ�ง แอนด ์ซพัพลาย จาํกัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

นายพงษ์เจรญิ  รชัตะธรรมสขุ

TRIPLE A ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD

19/9  หมู่  1   ตําบลหนองรี  
อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัด  ชลบุรี 20000

062-6519499

TRIPLEAENG@YAHOO.COM

ART6333

WWW.3A.CO.TH

AUTOMATED GUIDE  VEHICLE  (AGV)



THAI MANUFACTURING 4.0 SOLUTION CLUSTER CO., LTD.

ข้อมูลติดต่อ

ไทยแมนแูฟคเจอริ�ง 4.0 โซลชูั �น คลัสเตอร ์ จาํกัด

ที�อยู่  
27/2  ม .  6  ต .  มาบโป�ง  อ .พานทอง  

จ .ชลบุรี 20160

สินค้า  และบริการ
รบัออกแบบ ผลิต ติดตั�งระบบอัตโนมัติ 

ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบรถลากอัตโนมัติ 

(AGV) ระบบตรวจสอบชิ�นงานด้วยกล้อง
และแขนกล (Visual Inspection Robotic) 

ระบบแพ็คสินค้าด้วยแขนกล 

(Robotic packaging systems)

 ระบบยกสินค้า/ชิ�นงานขึ�นพาเลท 

(Robot palletizing systems) 

และสถานีประกอบชิ�นส่วนอัตโนมัติ
 (Sub-Assembly Station)

นายวนิช  กิริยะ
038-079966

info@tm4sc.com

info@tm4sc.com



นาย พชร กัณฑสาตร์ ข้อมูลติดต่อ

เนาว บุตร  พรีซิชั �น  จาํ กัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

NOWABUTR PRECISION CO.,LTD.

27/2  หมู่  6  ตําบล  มาบโป�ง  อําเภอ  พานทอง
จังหวัด  ชลบุรี 20160

066-1595255  

Santinow

santi .nowabutr@gmail .com 

1 .ชิ�นส่วนรถยนต์  /  จักรกลการเกษตร
2 .ชิ�นส่วนเครื� องฉีดพลาสติก
3 .Special  & mold Part

นายสนัติ ฮวดศรี

www.now-b.com



SMART TECHNOLOGY AUTOMATION CO.,LTD.

ข้อมูลติดต่อ

สมารท์ เทคโนโลย ีออโตเมชั�น จาํกัด 

นายประเสริฐ  รัตนะวงค์
 

ที�อยู่  

เลขที�  552/38   หมู่  3  ตําบล  หนองขาม   

อําเภอ  ศรีราชา  จังหวัด  ชลบุรี 20230

SMART SOLUTIONS PROVIDER

        •  SMART Robotics & Automation

        •  SMART Machine & Integration

        •  SMART Vision & Machine Learning

        •  SMART Maintenance

        •  SMART Factory Management

033-004478  ,  082-1894278

smart_technology

www.smart-technology.co.th

prasert.ra@smart-

technology.co.th



ข้อมูลติดต่อ

         ซิกม่ า  ออโต เมชั�น  ซิส เ ต็มส์  จาํ กัด  

                                (สาํ นักงาน ใหญ่ )

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

91/32 หมู่ 13 ต.บางตีนเป�ด อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

นายยุทธนา วงศ์สรุยิา

SIGMAAUTOMATION CO.,LTD

085-9069879

-  งาน  Automation

- งาน  Robot

-  งาน  AGV

- งานประกอบเครื� อง



ข้อมูลติดต่อ

       ดิ จิตอล  ดี ไซ น์  ออโต เมชัน  จาํ กัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

บ้านเลขที� 291/80 ดอนเมือง-เทิดราชัน 31

แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 

นายณฐัพล ชาํนาญกิจ

Digital Design Automation Co. ,Ltd

084-466-6200

nuttapon@d2a-international.com

seasonchangesociety

www.d2a-international.com

 SIEMENS NX  CAD/ CAM/ CAE  Software1.

      2.  Anycasting : Casting Simulation Software

      3.  AnyDesign : Gating System Design for 

             Horizon Sand Casting

      4. RIZE 3D Printer 



MAX PRECISION MOLDING CO. ,LTD.

ข้อมูลติดต่อ

แม็กซ์  พรีซิชั �น  โมลด์ดิ�ง  จาํกัด

นายธรรมนูญ  โนนทิง
 

ที�อยู่  
27/89-90  ม .5  ต .หนองตําลึงอ .พานทอง
จ .ชลบุรี 20160

สินค้า  และบริการ
1 . INJECTION MOULD

2 .SAND MOULD & CASTING MOULD

3 .PRESS DIE & PROGRESSIVE DIE

4 .J IG & FIXTURE

5 .J IG SPOT WELDING

089-166-6993

089-166-6993

www.maxprecisionmolding.com

maxprecision@ymail .com



TOOL AND DIE AUTOPART LIMITEDPARTNERSHIP

ข้อมูลติดต่อ

หา้งหุน้สว่นจาํกัด ทลูแอนด์ ดาย ออโต้พารท์

นายวัชรินทร์  มีสุขมาก

ที�อยู่  
449/348  ซอย  สุวินทวงศ์  11

ถนน  สุวินทวงศ์  แขวง  แสนแสบ
เขต  มีนบุรี กรุงเทพ  10510  

(สถานที�ประกอบการ  โรงงานสมุทรปราการ
ซอย  หนามแดง-บางพลี  17)

69/5  ต .บางแก้ว  อ .บางพลี
จ .สมุทรปราการ  10540  

สินค้า  และบริการ

084-5388279

tap.autopart@gmail .com 

0845388279

JIG AND FIXTURE  สกรู ต่าง   

ชิ�นส่วน  งานแม่พิมพ์ตีขึ� นรูปร้อน
และงาน  Modify เครื� องจักร   

สกรู ฉีดพลาสติก  สกรูลําเลียงขนากเล็ก
 สกรูบด  และ  3D SCAN



ข้อมูลติดต่อ

    Uptime P+ คือเทคโนโลยี IIoT เพื� องาน Real time 
monitoring และ Data Analytic สาํหรับโรงงาน
อตุสาหกรรมที�โดยทํางาน Monitor สถานะเครืองจักร
ขณะทํางานและผลผลิต เพื� อได้ค่าประสิทธิภาพโดยรวม
ของเครื�องจักร(OEE : Overall Equipment
 Effectiveness) นาํไปสู่เพิ�มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity Improvement) และลดความสูญเปล่า
ในการผลิตและใช้งานเครื�องจักร ได้เต็มประสิทธิภาพ
แบบ zero breakdown 
   Uptime P+ เหมาะสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ที�มีการผลิตภายใต้หลักการลีน (Lean Manufacturing) 
เพื� อยกระดับการทํางานผลิตแบบลีนให้เป�น Digital Lean 
เพิ�มขีดความสามารถการทํางานของโรงงานในยุค 4.0
 ที�ให้ความสาํคัญเรื�อง Industrial Transformation 

289 หมูที่� 8 ต.หนองเหยีง
อ.พนสันคิม จ.ชลบุร ี20140 

     ให้คําปรึกษาด้านการจัดการผลิตแบบ  LEAN, 

TPS,  การบาํรุงรักษาแบบทวีผล  (TPM),  

การใช้เทคโนโลยี  I IoT ในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื� องาน  Productivity Improvement 

และ  Machine Maintenance

ที�อยู่  

สินค้า

EXTRA SOLUTION ENGINEERING CO. ,LTD.

เอ็กซต์รา้ โซลชูั �น เอ็นจเินยีริ�ง 

sir intorn.pengsir i  

sirintorn@e-s-e.co.th 

www.e-s-e.co.th

083-0363260

คุณศิรินทร  เป�งศิริ

บริการ



ข้อมูลติดต่อ

พี  วิน  โปรดักส์  จาํ กัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

27/126 หมู่ 5 ตําบล หนองตําลึง อําเภอ
พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

นายวราวุฒ ิอินทรพานิช

P Win Products Co. ,  Ltd.

0818193203

warainta@gmail .com

0818193203

www.pwin.co.th

1 .Design Services 

2 .  J ig & Fixture

3 .  Automation



ข้อมูลติดต่อ

แฟคทอรี� อัพ เกรด  จาํ กัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

นายพชร กัณฑสาตร์

Factory Upgrade Co. ,Ltd.

89/17ม .3  ต .มาปโป�ง  อ .พานทอง
จ .ชลบุรี 20160

086-0606299

FacxUp@gmail .com

086-0606299

1 .Scada System Software

2 .Energy Monitoring & Report

3 .Machine Monitoring & Report

 



นาย พชร กัณฑสาตร์ ข้อมูลติดต่อ

ไทย  โมลด์ สแอนด์พาร์ท  จาํ กัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

THAI MOULDS AND PART CO.,LTD.

27/89  ม .5  ต .หนองตําลึงอ .พานทอง
 จ .ชลบุรี 20160

นายสมภพ ปุรเิส
 

086-612-5364

TMP_2552@YAHOO.COM

phop_ri@Hotmail.com

Phop_i

1. MODIFY PART & NEW MOULD & DIE

2. MACHINE  ELECTRODE

3. MACHINE JIG & CF

4. MACHINE PART

5. MACHINE SPARE PART



T N MOLD PRECISER CO. ,LTD
ที เอ็น โมลด์ พรีไซส์ จาํกัด

นายสภุาพ นุ่มน้อย 

 ที เอ็นโมลด์ พรไีซส ์ผลิตชิ�นงานที�มคีวามเที�ยงตรงสงู   

ผลิตชิ�นสว่นแมพ่มิพ ์ซอ่มแซมและปรบัแต่งแมพ่มิพ ์

ผลิตชิ�นงานตามแบบ ผลิตอุปกรณจ์บัยดืชิ�นงาน 

ด้วยเทคโนโลยเีครื�องจกัรที�ทันสมยัรวดเรว็
และแมน่ยาํมคีวามละเอียดสงูสามารถควบคมุขนาด
ได้ในระดับไมครอน รวมถึงรบัออกแบบชิ�นงาน
ตามความต้องการของลกูค้า

ที�อยู่  
211/54หมู่  8   ต .ทุ่งสุขลา  อ .ศรีราชา  

จ .ชลบุรี 20230

ข้อมูลติดต่อ

086-8946682

tnmold@yahoo.com

0868946682

www.tnmold.net

สินค้า  และบริการ
ผลิตชิ�นส่วนแม่พิมพ์ตามแบบ    

ซ่อมแซมและปรับแต่แม่พิมพ์
ผลิตชิ�นงานตามแบบ  งานกลึง  งานกัด  งานเจียรไน  



ข้อมูลติดต่อ

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ
   บรกิารงานเชื�อมแมพ่มิพ ์และชิ�นสว่นโลหะอื�นๆ 
ทกุชนดิ ดว้ยระบบเลเซอร์

 

0818656337

www.doctorlaser.net

ดอกเตอร ์เลเซอร ์เซอรว์สิ เป�นศูนยใ์ห้บรกิารเกี�ยวกับ
งานเชื�อมแมพ่มิพ ์ และชิ�นสว่นโลหะอื�น  ๆทกุชนดิ โดยการเชื�อม
ด้วยระบบเลเซอรที์�มคีวามเที�ยงตรงสงูและมคีวามรอ้นที�ตํ�า 
เทคโนโลยดัีงกล่าวนั�นจะไมทํ่าให้โครงสรา้งแมพ่มิพ์
และชิ�นสว่นต่างๆบดิเบอืนไปจากโครงสรา้งเดิม
 อีกทั�งยงัสามารถเลือกประเภทของลวดเชื�อมให้สอดคล้อง
กับวสัดทีุ�นาํมาเชื�อม เชน่ NAX80,SKD11,SKD61,STARVAX, 
ทองแดง,อลมูเินียม และ อื�น  ๆ การเชื�อมด้วยระบบเลเซอร์
สามารถเชื�อมงานขนาดเล็กตั�งแต่ ระดับไมครอน จนถึง
ขนาดใหญห่ลายตัน

DOCTOR LASER SERVICE CO. ,LTD

ดอกเตอร ์เลเซอร ์เซอรว์สิ จาํกัด

นายทวีป   คําคีรีกุล

368/13 หมู ่8 ต.สรุศักดิ� 
อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20110

 081-6630607

weep_dls@Hotmail .com

ข้อมูลติดต่อ



ข้อมูลติดต่อ

Thai Tech Intertrade Co.,Ltd.    

was establish in 2011  and We are total  

solution for Factory Automation standard

part world class brand,   More than 10  Years

experience that we have for sales 

and marketing of Pneumatic industrial

product.  Faster and optimize your project 

design by using quality product 

and Factory Automation Product.  

Not just trading only,  but we are product 

specialist able to model selection 

consulting and also after sales technical  

support and product maintenance.

Routine Seminar and in house training  

/  Service and Technical  Support

30/16-17 หมู ่6 ต.คลองสี� อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120

ที�อยู่  

THAI TECH INTERTRADE CO. ,  LTD.

ไท เทค อินเตอรเ์ทรด จาํกัด

นายพรชัย  สรรเสริญ  

 

02-024-8459  /  084-522-6444

ข้อมูลติดต่อ

info@thaitechinter.co.th 

thaitechinter@gmail.com

mhe_tti

WWW.THAITECHINTER.CO.TH

FESTO Authorized Thai Tech Intertrade co,ltd | Facebook



ข้อมูลติดต่อ

สิงห์ โต  สตีล  จาํ กัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

111/8 หมู่ที�3 ตําบลหนองไม้แดง  

อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 20000

นายศิรพิล  ขนันาโพธิ�

S I N G H T O  S T E E L

086-775-9813

singhtosteel .com 

0867759813

singhtosteel@gmail .com 

ออกแบบและผลิตอะไหล่เครื� องจักร  

จาํหน่าย  และติดตั�งเครื� องสูบนํ�า



ข้อมูลติดต่อ

โตดี  เทรด  จาํ กัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

222/268หมู่ 6 ตําบลมาบไผ่ อําเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20170

นายเฉลิมพนัธ ์ นาคพน

Toodee Trade Co. ,Ltd.

084-466-6200

toodee.trade@gmail .com

0982692511

1 .CuttingTool

2 .Al l  Purpose Oi l  

3 .Packaging Equipment

4 .Consumables



ข้อมูลติดต่อ

คิ ว เซอร์รอน  เ อ็นจิ เนี ยริ�ง  จาํ กัด

ที�อยู่  

สินค้า  และบริการ

538 หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายชุมพล สหีาจนัทร์

QxeronEngineering

- AGV (auto guide vehicle)  

   รถขนส่งอัตโนมัติ
- ออกแบบใหคํ้าปรกึษา และติดตั�งรถ Agv 

   ออกแบบโดยคนไทย ราคาถูก เน้นการใชง้าน
   และดูแลรกัษาง่าย

QXERON ENGINEERING CO.,LTD


