ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ลาดับ
1

ชื่อรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

ที่อยู่รัฐวิสาหกิจ
1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
35 หมู่3 ซอยเทคโนธานี ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอน
เมือง กรุงเทพฯ 10210
89/2 หมู่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
310 อาคาร SME Bank Tower ถนน
พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
0-2271-3700

โทรสาร
0-2271-3204

2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

0-2577-9000

0-2577-9009

3

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

0-2285-9000

0-2285-9293

4

บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

0-2535-1111

0-2535-4061

5

บริษัททีโอที จากัด (มหาชน)

-

-

6

บรรษัทประกันสินเชื่อ

0-2308-2741

0-2308-2749

7

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

0-2252-2222

-

8

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

0-2265-3000

0-2265-4000

9

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

175 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วย 0-2612-2444
ขวาง กรุงเทพฯ 10320

0-2612-2465

10

บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0-2537-3498

0-2537-2000

ลาดับ
11

ชื่อรัฐวิสาหกิจ
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

12

บมจ.อสมท จากัด (มหาชน)

13

บมจ.การบินไทย จากัด (มหาชน)

14

การไฟฟ้านครหลวง

15

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

17

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

18

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

20

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

21

บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จากัด
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด

22

ที่อยู่รัฐวิสาหกิจ
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
63/1 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามที่9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
53 หมู่2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขต
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม9 แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
66 อาคาร Q-House ถนนสุขุมวิท21 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
110/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์
0-2104-3000
0-2201-6000

โทรสาร
0-2245-1435

0-2545-1000
-

-

0-2436-3000

0-2433-6317

0-2590-9157

0-2590-9158

-

-

0-2280-0180

0-2281-9491

0-2645-9000

0-2246-1789

0-2650-6999

0-2204-2765

0-2353-4000

0-2233-5999

120 หมู่3 ชั้น1 อาคารศูนย์ประชุมศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนน 0-2142-2222
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210

0-2143-8888

ลาดับ
23

ชื่อรัฐวิสาหกิจ
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

24

บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด

25

บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้าเย็น จากัด

26

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

27

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

28

บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

29

ธนาคารออมสิน

30

โรงงานไพ่

31

โรงงานยาสูบ

32

โรงพิมพ์ตารวจ

33

การเคหะแห่งชาติ

ที่อยู่รัฐวิสาหกิจ
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
222 หมู่2 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้น22 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10110
120/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400
53 หมู่2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
1488 ถนนนครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
184 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
41/13 ถนนเศรษฐศิริ แขวงนครไชยศรี เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์
0-2267-1900

โทรสาร
0-2234-9643

0-2686-1800

0-2617-8246

0-2327-4242

0-2327-4244

0-2618-9933

0-2618-9912-3

0-2354-8587

0-2354-8630

0-2436-3000

0-2433-6317

0-2299-8000

-

0-2241-0777#14 0-22410777#10
0-2229-1000
0-2255-4220
0-2241-3653
0-2351-1615

0-2668-2013

ลาดับ
34

ชื่อรัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

35

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

36

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

37

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

38

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

39

การประปานครหลวง

40

การประปาส่วนภูมิภาค

41

การรถไฟแห่งประเทศไทย

42

บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด

43

บริษัทขนส่ง จากัด

44

บริษัทอู่กรุงเทพ จากัด

45

บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จากัด

ที่อยู่รัฐวิสาหกิจ
2088 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์
0-2318-0940

โทรสาร
0-2319-3883

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2380 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
72 ซอย1 ถนนแจ้งวัฒนะ1 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
999 ถนนกาแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1668 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120
494 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2250-5500

0-2250-5511

0-2269-5169

-

0-2579-5380-9

0-2561-2984

0-2253-0561

0-2253-4086

0-2504-0123

0-2503-9456

0-2551-1020

0-2552-1547

0-2621-8701

-

0-2831-3131

-

0-2936-2852-66

0-2936-1160

0-2211-3040

0-2212-3448

0-2252-6270

0-2525-8754

ลาดับ
46

ชื่อรัฐวิสาหกิจ
สถาบันการบินพลเรือน

47

สานักงานธนานุเคราะห์

48

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

49

องค์การเภสัชกรรม

50

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

51

องค์การคลังสินค้า

52

องค์การจัดการน้าเสีย

53

องค์การตลาด

54

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

55

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

56

องค์การสะพานปลา

57

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่อยู่รัฐวิสาหกิจ
1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10320
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
3 ถนนราชดาเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขต
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
75/1 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
131 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
44/100 หมู่1 ถนนนนทบุรี 1 ตาบลบางกระ
สอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
51-47 หมู่5 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
101 ถนนกาแพงเพชร แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ถนนเทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
211 ซอย58 ถนนนครไชยศรี แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
100 หมู่9 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตาบลแม่แรม
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์
0-2272-5741-4

โทรสาร
0-2272-5288

-

-

0-2281-1611

0-2281-6826

0-2203-8181

-

0-2460339

0-2247-2189

0-2507-5291

0-2547-5766

0-2273-8530-9

0-2273-8577

0-2882-2301-6

0-2882-2307

0-2279-2080-9

0-2278-5146

0-2577-9999

0-2577-9900

0-2211-3672

0-2212-5899

053-841-000

053-299-754

ลาดับ
58

ชื่อรัฐวิสาหกิจ

ที่อยู่รัฐวิสาหกิจ
71 ถนนพระราม5 แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
67 หมู่4 ตาบลปากน้า อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
76 ถนนราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
160 ม.1ถ.มิตรภาพ, ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180

องค์การสวนสัตว์

59

องค์การสุรา

60

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

61

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)

62

บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด

27 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230

63

บริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

64

การยางแห่งประเทศไทย

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์
0-2827-1113

โทรสาร
0-2282-9104

0-3854-1004-5

0-3854-1001

0-2282-3243

0-2282-4197

036 327 139
0-3690-9692 ,
0-3690-9668 ,
0-3690-9689
0-2308-5600,021315700#12534,1256
-

0-3690-9668 ,
0-3690-9689

0-2433-2222

0-2435-0478

0-2308-5670

-

