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ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การร่วมทุน

1 นายศิวัช เรืองจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนการค้าและการลงทุน ไทย
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (7.7) ฮ่องกง

ออสเตรเลีย

2 MR. OREN KANIEL กรุงเทพฯ สนับสนุนการค้าและการลงทุน อิสราเอล
แขวงคลองตันเหนือ (7.7)

เขตวัฒนา

3 MR. KIRILL BELOV จ.ภูเก็ต พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เบลารุส
ต.ฉลอง อ.เมือง (E - COMMERCE)

(5.8)

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส้ินจํานวน 25 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ฉบับที่ 118/2559 (ก. 85)
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

                      ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 45/2559 วันอังคารที ่13 ธันวาคม 2559 
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ลําดับ บริษัท
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4 MR. SUNG YU-HSING กรุงเทพฯ พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไต้หวัน
(E - COMMERCE)

-ไม่ระบุที่อยู่- (5.8)

5 MR JUSTIN LEE FULCHER กรุงเทพฯ พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์
แขวงบางกะปิ (E - COMMERCE)
เขตห้วยขวาง (5.8)

6 MR. LAURENCE JOHN กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ อังกฤษ
ASHLEY GUY (5.7)

-ไม่ระบุที่อยู่-

7 นายกฤษฎา ต้ังกิจ กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร (5.7) สิงคโปร์

8 ไวทัล ซัพพอร์ท (ไทยแลนด์) จํากัด จ.เชียงใหม่ ซอฟต์แวร์ อังกฤษ
VYTAL SUPPORT (THAILAND) ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง (5.7)
CO., LTD.

9 MR. CECIL EUGENE LOHN JR. กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ สหรัฐฯ
70-1 ถนนสุขุมวิท 20 (5.7) ออสเตรเลีย

แขวงคลองเตย

10 คลิ๊ก ซิสเต็มส์ จํากัด จ.นนทบุรี ซอฟต์แวร์ ไทย
CLICK SYSTEM LIMITED ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด (5.7) จีน

จ.นนทบุรี
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11 MR. THEODORUS MARTINUS กรุงเทพฯ พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนเธอร์แลนด์
CATHARINA HENRICA เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (E - COMMERCE) 
VAN DE POL (5.8)

12 MR. ERIK VERSPUI กรุงเทพฯ พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดัตช์
916/13 ถ.สุขุมวิท 55 (E - COMMERCE) 
แขวงคลองตันเหนือ (5.8)

13 จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จํากัด กรุงเทพฯ ซอฟต์แวร์ ไทย
JABJAI CORPORATION 812/36 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 3 (5.7) จีน
CO., LTD. แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่

14 นายเอเดรียน ครัมพ์ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สหราช
MR. Adrian Crump ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม (7.23.4) อาณาจักร

15 MR. ZHU QUAN จ.ชลบุรี แม่พิมพ ์(MOLD & DIE) จีน
อ.เมือง จ.ชลบุรี การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง ฮ่องกง

และชิ้นส่วนโลหะ เช่น
FRAME, CASE และ

REINFORCED PLATE เป็นต้น
(4.5.2) และ (4.1.3)
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ลําดับ บริษัท
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16 โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด 115 หมู่ที ่4 (7.25)
OTOP INTERTRADER ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช
(THAILAND) CO., LTD.

17 อยุธยา อินเตอร์ เทรดเดอร์ จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ไทย
115 หมู่ที ่4 (7.25)

ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช

18 ตาก โอทอป จ.ตาก ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ไทย
อินเตอร์เทรดเดอร์ จํากัด 9/909 ถ.อินทรีคีรี (7.25)
TAK OTOP INTERTRADER ต.แม่สอด อ.แม่สอด
CO., LTD.

19 กาญจนบุรี โอทอป จ.กาญจนบุรี ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ไทย
อินเตอร์เทรดเดอร์ จํากัด ศูนย์โอทอป (7.25)
KANCHANABURI OTOP เฉลิมพระเกียรติ
INTERTRADER CO., LTD. ต.ปากแพรก อ.เมือง

20 ชุมพร โอทอป จ.ชุมพร ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ไทย
อินเตอร์เทรดเดอร์ จํากัด 19 หมู่ที ่4 (7.25)
CHUMPHON OTOP ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว
INTERTRADER CO., LTD.

21 นางภัทรี คงแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ไทย
ต.บ้านนา อ.บ้านนาเติม (7.25)
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ลําดับ บริษัท
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22 นายพัชรพงศ์ ปัญญาคุนานนท์ จ.ลพบุรี ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ไทย
อ.เมือง จ.ลพบุรี (7.25)

23 เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จํากัด จ.นนทบุรี ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ไทย
S.S.M.INDUSTRY CO., LTD. ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด เช่น ชุดรางสายไฟ

และเสาไฟถนน เป็นต้น
(4.1.3)

24 MR. LEE BOON LENG จ.เชียงใหม่ โรงแรม สิงคโปร์
ต.สุเทพ อ.เมือง (7.23.1)

25 MR. CHAY YUE KAI จ.ภูเก็ต โรงแรม สิงคโปร์
ต.ราไวย์ อ.เมือง (7.23.1)

รวม 25 โครงการ
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