
หนังสือ วารสาร/นิตยสาร ฐานขอมูล/สื่อโสตฯ หมายเหตุ

1 บริษัท สถาพรบุคส จํากัด 18 ซอยลาดปลาเคา 63 ถนนลาดปลาเคา www.satapornbooks.com √
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม.10220

โทร. 0-2940-3855-6, 0-2940-3979-80

โทรสาร.0-2940-3970

2 บริษัท นานมีบุคส จํากัด อาคาร Nanmeebooks House เลขที่ 11 www.nanmeebooks.com √
สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กทม.10110

 โทร.0-2662-3000 กด 1  แฟกซ. 0-2662-0919

3 บริษัท กรีนบุคส จํากัด 68/554 หมูบานเคหะราม ถนนรามคําแหง √
มีนบุรี กทม.10510

รายชื่อและเว็บไซตของสํานักพิมพและตัวแทนรานคา

จําหนายทรัพยากรประเภท
ลําดับ สํานักพิมพ รายละเอียด เว็บไซต

ุ

4 บริษัท กลุมแอดวานซรีเสิรช 257 ถนนกรุงธนบุรี คลองตนไทร คลองสาน . http://www.ar4u.com √
จํากัด กทม.10600

5 บริษัท โกรเลีย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาคารสิวะดล 1 ชั้น 8 ถนนคอนแวนต สีลม บางรัก √
กทม.10500

6 คิโนคูนิยะ ชั้น 10 หอง 10A อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ.ชิดลม √
ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2655-0614-6 โทรสาร 0-2655-0617

7 คุมหนังสือ 637-9 ถ.กําแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร √
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2655-0614-6 โทรสาร 0-2655-0617

8 บริษัท งานดี จํากัด 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน1 บางเขน √ √
กรุงเทพฯ 10400



หนังสือ วารสาร/นิตยสาร ฐานขอมูล/สื่อโสตฯ หมายเหตุ

9 ชาญชัยบุคสโตร 46/1177 หมูที่ 8 หมูบานพฤกษา3 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 1110

โทร. 0-2744-4949-50, 0-2393-1401

โทรสาร 0-2744-4951

10 บริษัท ซอรสวัน จํากัด 2220/31 ซ.รามคําแหง 36/1 ถ.รามคําแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2375-2685-6, 0-2375-2692,

โทรสาร 0-2375-2669

11 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้นที่ 19 เลขที่ 46/87-90 . http://www.se-ed.com √ √
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

โทร. 0-2375-1111, 0-2751-5888

โทรสาร 0-2751-5051

ลําดับ สํานักพิมพ รายละเอียด เว็บไซต
จําหนายทรัพยากรประเภท

12 บริษัท เซ็นทรัลบุคส ดิสทริบิวชั่น จํากัด306 ถ.สีลม แขวงสริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 √
โทร. 0-2233-6930-9 โทรสาร 0-2237-8321

13 บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด 91/21-25 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน เขตราชเทวี √
กทม. 10500

โทร. 0-2245-5586, 0-2247-1030 โทรสาร 0-2247-1033

14 บริษัท ดี.เค.บุคเฮาส จํากัด 205/54-57 ถ.งามวงศวาน แขวงทุงสองหอง √
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2589-3336 โทรสาร 0-2589-0758

โทร. 0-2589-3336 โทรสาร 0-2589-0758

15 บริษัท ดวงกมลสยามสแควร จํากัด 244-246 สยามสแควร บริเวณ 2 หลังลิโด √
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2251-6335-6 โทรสาร 0-2250-1262

16 บ.เดอะโพรเฟสชั่นแนล บุคช็อป จํากัด 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ชั้น 3 หอง 20-22 √
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0 2656 9102 3 โทรสาร 0 2656 9104โทร. 0-2656-9102-3 โทรสาร 0-2656-9104



หนังสือ วารสาร/นิตยสาร ฐานขอมูล/สื่อโสตฯ หมายเหตุ

17 บริษัท เดอะรีดเดอรเพรส จํากัด 222/141 หมู 4 ซ.ประชาอุทิศ 72 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ http://aip.org √
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2871-7137 โทรสาร 0-2871-7137

18 บริษัท นิพนธ จํากัด 40-42 ถ.เจริญกรุง สี่แยกพระยาศรี แขวงวังบูรพา √ √
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2221-1553, 0-2221-2611 โทรสาร 0-2224-6889

19 บริษัท บุคเน็ท จํากัด 1173, 1175, 1177, 1179 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง www.booknet.co.th √ √
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2322-3678-875 โทรสาร 0-2721-1639

20 บริษัท เบสท บุคส จํากัด 90/4 ถ.ปรินายก สะพานผานฟา ราชดําเนินนอก √
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2281-2865-6,โทรสาร 0-2281-2864

ลําดับ สํานักพิมพ รายละเอียด เว็บไซต
จําหนายทรัพยากรประเภท

,

21 2eBook.com (Thai E-Books) 318/5 ซอยลาดพราว 87 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง http://www.2ebook.com √ √
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท 0-2817-0954, 0-2538-7574 

โทรสาร 0-2158-9623

22 Asia Books Co., Ltd. 5 ถนนสุขุมวิท ซอย 61 วัฒนา กรุงเทพ 10110 . http://www.asiabooks.com √ √
โทรศัพท 0-2715-9000  โทรสาร 0-2714-2799

23 D.K. Today Co.,Ltd. 15/234 ซอยเสือใหญอุทิศ, ถนนรัชดาภิเษก-จันทรเกษม √
จตุจักร กรุงเทพ 10900 

โทรศัพท 0-2541-7375     โทรสาร  0-2541-7377

24 Expernetbooks Co., Ltd. 2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ถ.เพชรบุรีตัดใหม . http://www.expernetbooks.com √
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10320

โทรศัพท 0-2718-1821 (10 คูสาย) 

โทรสาร 0-2718-1831, 0-2318-4809, 0-2319-8197 



หนังสือ วารสาร/นิตยสาร ฐานขอมูล/สื่อโสตฯ หมายเหตุ

25 P.B.FOR BOOKS(Patumthani)Co.,Ltd. เลขที่ 54/3 ต. บานกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี . http://www.pbforbook.com √
โทรศัพท 0-2977-9600-4  โทรสาร 0-2977-9614 

26  Naiin Bookstore เลขที่ 108 หมู 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม http://www.naiin.com √ √
ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท : 0-2623-6041,0-2623-6042

โทรสาร : 0-2221-1186

27 STAQ Technologies Co., Ltd.( Thai E-Books) 318/5 ซอยลาดพราว 87 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง http://www.staq.co.th √
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท 02-817-0954 โทรสาร 02-158-9623

โทรศัพท 02-817-0954 โทรสาร 02-158-9623

28 Success Media Co., Ltd. อาคารซัสเซส เลขที่ 33 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 4 http://www.successmed √
ซอย 26  หวยขวาง  บางกะป กรุงเทพ 10310

โทรศัพท 02-7629000 โทรสาร 02-7629008

ลําดับ สํานักพิมพ รายละเอียด เว็บไซต
จําหนายทรัพยากรประเภท

29 บริษัท เคล็ดไทย จํากัด 113-115 ถนนเฟองนคร ตรงขามวัดราชบพิธ http://www.kledhai.com √
กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท 02-225-9536-9 

โทรสาร  02-222-5188

30 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล บุค 7 สุขุมวิท ซอย 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา √
ดิสทริบิวเตอร จํากัด กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 02-391-2747  โทรสาร 02-714-2799

31 ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th √
โทรศัพท 02-224-9910, 02-222-6159, 02-221-4822

32 ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาสยามแสควร  อาคารการศึกษานานาชาติ . http://www.chulabook.com √ √ √
ซอยจุฬาลงกรณ 64 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท 02-218-7010-12, 02-218-9888, 02-251-6164 

โทรสาร 02-254-9495

สาขาศาลาพระเกี้ยว ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม.10330

โ ั  02 218 7000 02 255 4433โทรศัพท 02-218-7000, 02-255-4433, 

 โทรสาร 02-255-4441



หนังสือ วารสาร/นิตยสาร ฐานขอมูล/สื่อโสตฯ หมายเหตุ

33 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน . http://www.kubook.ku.ac.th √ √ √
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 02-579-9596, 02-942-8063-6

34 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขารังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง http://www.bookstore.tu.ac.th √
จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท 02-986-9039, 02-564-4438

โทรสาร 02-986-9038

35 ศูนยหนังสือ(มสธ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตําบลบางพูด . http://www.stou.ac.th √ √
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท 02-504-7676-7, 02-504-7670-4

โทรสาร 02-503-3622

36 ศูนยหนังสือสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี สาขาสุขุมวิท 5-7 ซอย 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา . http://www.tpabookcentre.com √ √

ลําดับ สํานักพิมพ รายละเอียด เว็บไซต
จําหนายทรัพยากรประเภท

ู ุ ุ p // p

ไทย – ญี่ปุน กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 02-258-0320 ตอ 1570

สาขาพัฒนาการ 534/4 พัฒนาการซอย 18 แขวงสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 02-717-3000 ตอ 202

สาขารังสิต โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ไอทีเซียร ชั้น 2 

ศูนยการคาเซียรรังสิต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130

โทรศัพท 02-992-6776, 02-992-6888 ตอ 7184

37 ศูนยหนังสือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท http://www.nstda.or.th √ √
และเทคโนโลยีแหงชาติ เขตราชเทวี กทม.10400

โทรศัพท 02-644-8150 ตอ 118  โทรสาร 02-644-8043

38 บริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญา) จํากัด 16/2 หมู 8 ซอยจรัญสนิทวงศ 13 http://www.dokya.net √
แขวงบางแหวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท 02-865-7490-5 ตอ 202, 02-920-2545

โทรสาร 02-410-8012

39 สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ สํานักการคลัง สํานักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 3 http://www.oja.go.th √
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 02-541-2263  โทรสาร 02-541-2296



หนังสือ วารสาร/นิตยสาร ฐานขอมูล/สื่อโสตฯ หมายเหตุ

40 สํานักงานสถิติแหงชาติ ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100 http://www.nso.go.th √
โทรศัพท 02-281-0333  ตอ 1213

41 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 http://www.fpo.mof.go.th √ √
โทรศัพท 02-327-3902  ตอ 3341-3355 

 โทรสาร 02-273-9557

42 บริษัท สํานักพิมพตนฉบับ จํากัด เลขที่ 6/14 ถนนงามวงศวาน 23 ตําบลบางกระสอ http://www.siamrarebook.com √
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท 02-952-9203

43 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก เขตบางกะป กทม.10240 http://www.ru.ac.th √
โทรศัพท 02-318-0867-85 ตอ 298

44 บริษัท สํานักพิมพวิญูชน จํากัด 39/200-201 ซอยกวีเหวียนระวี ถนนวิภาวดีรังสิต http://www.winyuchon.co.th √ √

ลําดับ สํานักพิมพ รายละเอียด เว็บไซต
จําหนายทรัพยากรประเภท

ญ ู / p // y √ √
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท 02-996-9471-3

45 บริษัท อมรินทรพรินติ้ง 65/60-62 ถนนชัยพฤกษ (บรมราชชนนี) http://www.amarin.com √ √
แอนดพลับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท 02-882-2000 

 โทรสาร 02-434-1382, 02-434-1384

46 Green Books 1/554 ซ.รามคําแหง190/2 ถ.รามคําแหง มีนบุรี . http://www.greenbooks2003.co √
กทม.10510

โทรศัพท:02-5403729 โทรสาร:02-5404408

47 บริษัทอมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัด 108 หมูที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ http://www.naiin.com √ √
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท 02-423-9999 โทรสาร 02-449-9222

48 บริษัท อักษรเจริญทัศน จํากัด 142 ถนนแพรงสรรพศาสตร เขตพระนคร กทม.10200 http://www.aksorn.com

โทรศัพท 02-622-2999 (10 คูสาย)



หนังสือ วารสาร/นิตยสาร ฐานขอมูล/สื่อโสตฯ หมายเหตุ

49 บริษัท สํานักพิมพบรรณกิจ 1991 จํากัด34-42 ถนนนครสวรรค แขวงโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย

กทม.10100 โทรสาร 02-281-4213

โทรศัพท 02-282-5520, 02-282-0076

50 สํานักพิมพ แจมใส http://www.jamsai.com √

51 บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จํากัด 4/139-140 หมู 3 ซอยเพชรเกษม 69 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ http://www.bongkoch.com √
ฝงเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160

โทรศัพท 02-8077887 โทรสาร 02-8077882

52 สํานักพิมพ แม็ค จํากัด 9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพราว 38 ถนนลาดพราว http://dev.maceducation.com √
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900

โทรศัพท 02-512-0661, 02-9382022-7

โทรสาร 02-938-2028

ลําดับ สํานักพิมพ รายละเอียด เว็บไซต
จําหนายทรัพยากรประเภท

53 สํานักพิมพ มธุรดา http://www.mathurada √

54 EBSCO Publishing 79/610 Phatumwan Resort Payathai Rd. http://www.ebscohost.com √ √ √
Rachatawee Bangkok 10400

Tel.+662-6537910 Fax.+662-6538479

55 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากั 216-220 ถ.บํารุงเมือง สําราญราษฎร เขตพระนคร http://www.wpp.co.th/ √
กทม.10200

โทรศัพท 02-2229394 โทรสาร 02-2256557

56 บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากั อาคาร 208 ชั้น 17 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม.10330 http://www.burda.co.th √
โทรศัพท 02-6515400

โทรสาร 02-6515418-9

57 บริษัท Karger Libri 152 ซอยสุจริต 2 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา http://www.libri.ch √ √
เขตดุสิต กทม.10300 (คุณอัจฉรา)

โ โโทรศัพท 02-6685540-1 โทรสาร 02-2438688



หนังสือ วารสาร/นิตยสาร ฐานขอมูล/สื่อโสตฯ หมายเหตุ

58 Book Promotion & Service Co.,Ltd. 61 Ramkhamhaeng 36/1, Huamark,Bangkapi,Bangkok http://www.book.co.th √
10240,Thailand

Tel.+662-3752685  Fax.+662-3752669

59 บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา http://www.technologymedia.co.th √ √
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

โทรศัพท 02-6444555,02-6446646-9

 โทรสาร 02-6446649

60 บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี √
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กทม.10600

โทรศัพท 02-8621396-9 โทรสาร 02-8621395

61 สํานักพิมพ หมอชาวบาน 36/6 ซอยประดิพัทธ 10 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน √ √
เขตพญาไท กทม.10400

โทรศัพท 02-6184710 โทรสาร 02-2711806

ลําดับ สํานักพิมพ รายละเอียด เว็บไซต
จําหนายทรัพยากรประเภท

62 บริษัท สยามบรรณ จํากัด 27/197 หมู 6 ถนนสายบางแวก แขวงบางแวก http://www.siamarchives.com √ √ √
เขตภาษีเจริญ กทม.10160

โทรศัพท 02-4102503,02-4101411 โทรสาร 02-4101665

63 สมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย 123 ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน http://www.prthailand.com √
เขตพญาไท กทม.10400

โทร.02-2713100 โทรสาร.02-2713166


