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Company Name:   Banchang Samcharoen Co.,Ltd.

Company Address:  37/2 Moo5 A. Banchang 
      T. Banchang Rayong 21130 

Contact:     Phone (038) 695 555, 
      Fax (038) 695 777, 
      Email samcharo@cdc.ji-net.com

Operating Hours:  8.00-17.00 Monday-Saturday 

Social:      Facebook  บริษัท บานฉางสามเจริญ จำกัด, 
      Line ID 0871826661
 
Date Founded:   Aug 5, 1996

Registered Capital:  14,000,000 Baht

Tax ID Number:   0215539001522

Overview
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History & Beyond 
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ป 2532 ผูกอตั้งไดเริ่มตนธุรกิจภายใตชื่อ 
หจก. สามเจริญคาวัสดุกอสราง จำหนายวัสดุกอสราง 
อาทิ คอนกรีตผสมเสร็จ, อิฐ, หิน, ปูน, ทราย ฯลฯ

 

ธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่องเรื่อยมา ในป 2537 
จึงไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายของเครือซิเมนตไทย 
(SCG  Cement-Building Material   Autorized Dealer )

เพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตจึงไดจดทะเบียนรูปแบบบริษัท
ในนาม บริษัท บานฉางสามเจริญ จำกัด เมื่อ 5 สิงหาคม 2539

ในป  2560 เปนตนไป บริษัทฯ 
จะมุงเนนการดำเนินการไปทางดานบริการจัดหา
และใหคำปรึกษาดานการกอสรางแกลูกคามากยิ่งขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลาย
และงานกอสรางที่มีความซับซอน

ลูกคาหลักของเราคือ ผูรับเหมากอสราง, เจาของบาน 
รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่บริเวณ 
มาบตาพุด, อ.บานฉาง, อ.สัตหีบ และเขตอ.เมืองระยอง
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Main Products & Services

Ready Mixed Concrete

Civil Construction Material

Paint / Industrial Paint

Hard Ware / Tools

PPE / Safety Products

Lighting & Electical 

Bathroom & Plumping

Chemicals

Consumable Products

คอนกรีตผสมเสร็จ

สีทาภายนอก / สีทาภายใน

วัสดุงานโครงสราง (อิฐ หิน ปูนทราย)

อุปกรณเครื่องมือชาง

สุขภัณฑ และอุปกรณหองน้ำ

เคมีภัณฑ

อุปกรณไฟฟา

วัสดุสิ้นเปลือง

อุปกรณความปลอดภัย

Customer Service
บริการกอนและหลังการขาย
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Supply Leading Brands
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Products

คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete)

คอนกรีตปกติที่ใชกันทั่วไป ที่ออกแบบ
ใหมีกำลังอัดตั้งแต 180-400 กก./ตร.ซม. 
ซึ่งทางเราเปนตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ
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Products

ไมพาเลท (Wood Pallet)

ทางเราผลิตและจำหนายไมพาเลทมาตรฐาน 
นิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและนอกประเทศ
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Products

ปูนซีเมนต (Cement)

ปูนงานโครงสราง
มีคุณสมบัติใหกำลังอัดสูง 
เหมาะสำหรับงานโครงสรางที่ตองการ

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป
ฉาบแตงเรียบเนียน สวย ไมแตกราว 
ทำงานงาย ประหยัดเวลา
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Products

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป มีลักษณะเฉพาะตัว 
ออกแบบมาเพื่อใหติดตั้งงาย 
รวดเร็วกวาการกออิฐ ฉาบปูน 

เสาเข็ม CPAC เหมาะสำหรับงานรั้ว, 
สระวายน้ำขนาดเล็ก, 
งานตอเติม, โรงจอดรถ

 เสาเข็ม/รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Pile and Fence)
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Products

คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete Masonry Unit)

Q-CON ชวยประหยัดพลังงาน กันความรอนไดดีชวยประหยัดคาใชจาย 
และลดคาไฟฟาไดถึง 30% ชวยกันเสียงไดดี ลดทอนความดังของเสียง

ที่ทะลุผานระหวางหองและเสียงจากภายนอกอาคารไดอยางดี 
และเปนยอมรับในดานการกันไฟ สามารถกันไฟไดนานถึง 4 ชั่วโมง
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 Products

ถังบำบัด/ถังเก็บน้ำ (Waste Water Treatment/Water Tank)

สินคาสำหรับบรรจุและบำบัดน้ำมีใหเลือกหลายวัสดุ
 เชน พลาสติกวัสดุ Polymer Elixir และ สแตนเลส 

มีใหเลือก 2 แบรนดคุณภาพ COTTO และ DOS
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Products

เหล็ก (Steel)

เหล็ก เอสซีจี สงมอบคุณภาพสูงทุกเสน 
ทั้งขนาดเสนผานศูนยกลาง ความยาว และน้ำหนัก 
ที่ผานการควบคุมตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต 
และทดสอบประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล 
เพื่องานโครงสรางและฐานรากที่มั่นคง แข็งแกรง 

ของที่พักอาศัย บานเรือนทั่วไป
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Products

ทอและอุปกรณ (Pipes and Fittings)

ผลิตภัณฑ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) 
หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมใชงานการกอสราง

 เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเดนหลายประการ 
อาทิ คงทนตอสภาวะอากาศความชื้น ไมเปนสนิม 

ไมลามไฟ รวมถึงไมตองบำรุงรักษามากนัก
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Products

สุขภัณฑ และอุปกรณหองน้ำ (Bathroom)

สุขภัณฑ และอุปกรณหองน้ำ COTTO 
ตอบโจทยทุกการใชงาน เลือกใชสุขภัณฑในแบบที่เปนคุณ 

ทั้งสุขภัณฑ แบบฟลัชวาลว หรือแบบตั้งพื้นทันสมัย



14

Products

ฉนวนกันความรอน (Thermal Insulation)

ฉนวนกันความรอน เอสซีจี เปนฉนวนใยแกว มีทั้งแบบมวนและแบบแผน
 มีวัสดุปดผิวประเภทตางๆ อีกทั้งทำการปดผิวดวยเครื่องจักรจากโรงงาน 

ทั้งแบบ 1 ดาน, 2 ดาน และหุมรอบดาน สามารถกันความรอนและดูดซับเสียง
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 Products

สีทาภายนอก/ภายใน (Paint)

ทางเรามีสีคุณภาพถึง 4 ยี่หอคือ NIPPON PAINT, 
TOA, JOTAN และ CHUGOKU ทั้งงานภายนอกและภายใน 

ซึ่งใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรมหนัก 
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Products

กระเบื้องและสมารทบอรด (Tile and Smart Board)

โมเสคแกว - กระเบื้องปูพื้น, ผนัง และหลังคา ครบครันทุกชิ้น 
สรางสรรคอารมณที่แตกตางกับหลากหลายวัสดุ



อุปกรณไฟฟา (Lighting and Electical)
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Products

บริการจัดหา จำหนายอุปกรณ ไฟฟาครบวงจร 
อุปกรณชางไฟฟาทุกชนิด ระบบสองสวางภายในและภายนอกอาคาร 
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Products

เครื่องมือชาง (Hardware/Tools)

เครื่องมือชาง อุปกรณชางทุกชิ้น มีประสิทธิภาพสูง 
เหมาะสำหรับงานซอมแซมบาน ตอเติมบาน และใชในอุตสาหกรรมหนัก 
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Products

อุปกรณความปลอดภัย (Safety Products)

บริการจัดหาและจำหนายอุปกรณดานความปลอดภัยประเภทตางๆ 
เชน รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย ปายเตือน ตูและ ถังเก็บสารเคมี 

ชุดปองกันสารเคมี ถังดับเพลิง ถุงมือปองกัน อุปกรณกันตก ฯลฯ
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 Products

เคมีภัณฑ (Chemecals)

เคมีภัณฑสำหรับฉาบบางๆลงบนพื้นผิวคอนกรีต
หรือปูนฉาบหรืออุดรอยรั่ว ใชไดทั้งงานภายในและภายนอก 

ในครัวเรือนและโรงงานอุตสากรรม เพื่อแกไขขอบกพรองของพื้นผิว
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Products

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumable Products)

ทางเราบริการจัดหาและจำหนายวัสดุหรือสิ่งของที่ใชแลวหมดไป
เชน กระดาษทราย ดินสอ แผนเจียร กาว กระดาษคารบอน เทปกาว 

ตะปู น้ำมันหลอลื่นและวัสดุสิ้นเปลืิองอื่นๆ ตามความตองการของลูกคา 
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Products

สินคาอื่นๆ ตามความตองการ (Supplied by Requests)

ลูกคายังสามารถบอกความตองการสินคาอื่นๆ กับทางเราไดโดยตรง
 โดยที่เราจะบริการจัดหาใหภายในเวลาที่กำหนด

***ตัวอยางสินคาจัดหาใหลูกคาตามความตองการ***



23

Some of our customers

โรงงานอุตสาหกรรม

ผูรับเหมา

1. บริษัท ไรโกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด เซอรวิส จำกัด
2. หางหุนสวนจำกัด เอ็น.เอส.เซอรวิส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 
3. บริษัท เอก คอนสตรัคชั่น แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4. บริษัท ไทมสตาร คอนสตรัคชั่น จำกัด
5. บริษัท พี ทิพนาค คอนสตรัคชั่น จำกัด
6. บริษัท เพาเวอรพารทเซ็นเตอร จำกัด
7. บริษัท เดอะซีบอรด โฮลดิ้ง จำกัด
8. บริษัท เอส ซี เอ็นจิเนียริ่งแมนเน็จเมนท จำกัด
9. บริษัท 3 เค ทรานสปอรตแอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด
10. บริษัท ธนพงศ ซีวิล ไลน จำกัด



37/2 หมู 5 ถ.สุขุมวิท 
ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
จ.ระยอง 21130
โทรศัพท (038) 695 555, 
โทรสาร (038) 695 777, 
อีเมล samcharo@cdc.ji-net.com

บริษัท บานฉางสามเจริญ จำกัด

0871826661

บริษัท บานฉางสามเจริญ จำกัด


