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1 1 2551 หางหุนสวนจํากัด พ.ีซ.ีอโกรเทค 58/3 1 พระพุทธบาท-หนองโดน หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี 6 มกราคม 2552

2 2 2551 บริษัท แกรนนูลาร โฮลดิ้ง จํากัด 274-276 - บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2552

3 3 2551 บริษัท สกาย อินเตอร แพ็คก้ิง จํากัด 355/746 - พหลโยธนิ คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 10 มกราคม 2552

4 4 2551 บริษัท ระยอง โอเวอรซ ีซัพพลาย (2004) จํากัด 116/1 4 บานคาย-หนองละลอก หนองละลอก บานคาย ระยอง 4 กุมภาพันธ 2552

5 5 2551 บริษัท ไฮ พลัส โปรดั๊กชั่นส จํากัด 336 - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ 2552

6 6 2551 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.บุรีรมัย จํากัด 127 10 บุรีรมัย-นางรอง อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 4 มีนาคม 2552

7 7 2551 บริษัท เอส เจ อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด 2/50 - พหลโยธนิ เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 11 มีนาคม 2552

8 8 2551 บริษัท ไทยธรุกิจเกษตร จํากัด 21/115 - งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2552

9 9 2551 บริษัท ธัญญธร อินเตอร กรุป จํากัด 1144/3 - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 18 มีนาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

10 10 2551 หางหุนสวนจํากัด เอ็นจีว ีเนชั่นแนล ซัพพลาย 19/56 - เทศบาลบํารุง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 18 มีนาคม 2552

11 11 2551 บริษัท แมนดรินา จํากัด 37 - รามอินทรา รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2552

12 12 2551 หางหุนสวนจํากัด ฟูด พริ้นซิเปล 11 13 แสงชูโต พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 27 มีนาคม 2552

13 13 2551 บริษัท เจรญิธนทิพย จํากัด 71/2 - สุขุมวิท ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2552

14 14 2551 บริษัท กัญจะ จํากัด 217/78 - สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 30 มีนาคม 2552

15 15 2551 บริษัท ท.ีซ.ี ยูเนียน อโกรเทค จํากัด 289 - รัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2558

16 16 2551 บริษัท คอมโพสท ยูอิ จํากัด 89 16 เชียงราย-เชียงใหม ดงมะดะ แมลาว เชียงราย 23 เมษายน 2563

17 17 2551 บริษัท ศูนยอาหารตลาดสดและการเกษตร จํากัด 44/8 2 เลี่ยงเมือง ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 24 เมษายน 2553

18 18 2551 บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จํากัด 184/15 - รัชดาภิเษก หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 21 เมษายน 2563

19 19 2551 บริษัท เอสดีพี อินเตอรเทรด จํากัด 169/79 - รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2556

20 20 2551 บริษัท อ.พาณิชย โอฬาร จํากัด 107/5 6 เลียบคลองชลประทาน ทุงทอง ทามวง กาญจนบุรี 10 มิถุนายน 2554

21 21 2551 บริษัท แลนดเซลเลน จํากัด 7/198 14 บางนา-ตราด กม. 6.5 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 1 พฤษภาคม 2552

22 22 2551 บริษัท ตนน้ํา เฟอติไลเซอร จํากัด 99/204 3 รัตนาธิเบศร บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี 3 พฤษภาคม 2556

23 23 2551 บริษัท เวลิด ครอ็พ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1306 - สุทธิสารวนิิจฉัย หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 8 พฤษภาคม 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

24 24 2551 บริษัท แอสตราโก (ประเทศไทย) จํากัด 1168/23 - พระราม 4 ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 7 พฤษภาคม 2555

25 25 2551 หางหุนสวนจํากัด ดาวทอง การเกษตร 25/9 4 วงแหวนรอบนอกฝงตะวนัตก คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 9 พฤษภาคม 2563

26 26 2551 บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 43 - สาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 12 พฤษภาคม 2563

27 27 2551 บริษัท ปุย ซูมิ-ไทย จํากัด 152 - สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2558

28 28 2551 บริษัท ดัทช กรีนเนอรี่ จํากัด 118/35 1 รังสิต-ปทุมธานี บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12 พฤษภาคม 2563

29 29 2551 บริษัท เจ แอนด เจ คอมโมดิตี้ จํากัด 254/88 - รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

30 30 2551 บริษัท ฉะเชิงเทราวงษพาณิชย จํากัด 40/6 1 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา แสนภูดาษ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 14 พฤษภาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

รายชื่อผูรับใบอนุญาตนําเขาปุย 

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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31 31 2551 บริษัท เดอะซัน อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด 8 - หนาวัง จะบังติกอ เมืองปตตานี ปตตานี 13 พฤษภาคม 2556

32 32 2551 บริษัท พรเพิ่มพัฒน จํากัด 222/3 1 สุพรรณบุรี - ชัยนาท วังน้ําซับ ศรีประจันต สุพรรณบุรี 13 พฤษภาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

33 33 2551 บริษัท ไทยฮั้วอิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด 162 - อัษฎางค วงับูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 17 พฤษภาคม 2563

34 34 2551 บริษัท ไพบูลยเอ็นเตอรไพรส จํากัด 100/98 - พระราม 9 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2557

35 35 2551 บริษัท เอ็น.วาย.ดีเวลลอปเมนต จํากัด 164/7 - สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2562

36 36 2551 บริษัท ตะวนั แอ็กเวท็ จํากัด 20/406 10 พระรามท่ี 2 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 18 พฤษภาคม 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

37 37 2551 บริษัท วินสปาร จํากัด 5/399-400 11 เพชรเกษม ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 15 พฤษภาคม 2554

38 38 2551 บริษัท ยูนิสเปค จํากัด 448 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2552

39 39 2551 บริษัท แรนไทย อโกร จํากัด 159 - สุขุมวิท 21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 20 พฤษภาคม 2557

40 40 2551 บริษัท เจบเซน แอนด เจสเซน เทคโนโลยี่ (ท)ี จํากัด 23/110-117 - สุขุมวิท คลองตันเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2563

41 41 2551 บริษัท เอะโคะ คลีน (ประเทศไทย) จํากัด 24/20 4 สามโคก-เสนา โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 19 พฤษภาคม 2553

42 42 2551 บริษัท อโกรซิสเต็ม การเกษตร จํากัด 66 - รามอินทรา กม.10 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

43 43 2551 บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด 111 2 นครอินทร บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 24 พฤษภาคม 2561

44 44 2551 บริษัท ไทยแอ็กเวย จํากัด 56/343 2 ลําลูกกา คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 24 พฤษภาคม 2563

45 45 2551 บริษัท ลัดดา จํากัด 99/220 - เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2563

46 46 2551 บริษัท ซ.ีไทย รีซอลสเซส จํากัด 398/5 - พระรามท่ี 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2555

47 47 2551 บริษัท แองโกล ไทย เคมีคัล ซัพพลายส จํากัด 75/59 11 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 25 พฤษภาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

48 48 2551 บริษัท วาย.ว.ีพี. เฟอรติไลเซอร จํากัด 54/18 - ประชาอุทิศ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 29 พฤษภาคม 2563

49 49 2551 บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1061,1063,1065,1067,1069 - ศรีนครินทร สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 29 พฤษภาคม 2559

50 50 2551 บริษัท โกลเดน อะโกร จํากัด 328/59 - ลาดพราว วังทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2555

51 51 2551 บริษัท เซ็นทรัลลิงค เอเชีย จํากัด 111/268 - สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 26 พฤษภาคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

52 52 2551 บริษัท ธนันตพงษ ฟอรเวิรดดิ้ง จํากัด 128 5 สายเอเซยี ทาชาง บางกล่ํา สงขลา 13 พฤษภาคม 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

53 53 2551 บริษัท สฤษฏพงศเทรดดิ้ง จํากัด 125 5 สายเอเซยี ทาชาง บางกล่ํา สงขลา 13 พฤษภาคม 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

54 54 2551 บริษัท น้ําตาลกุมภวาป จํากัด 138 - สีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 27 พฤษภาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

55 55 2551 บริษัท เอ็กซตรา อโกรเคมีคอล จํากัด 160/73 10 เทพารักษ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 28 พฤษภาคม 2563

56 56 2551 บริษัท ลิ้งคฟอรเวิรด เทรดดิ้ง จํากัด 250/43 - โชคชัย 4 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 30 พฤษภาคม 2561

57 57 2551 บริษัท เคแอนดเอฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 851/6 - พระราม 1 วงัใหม ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2552

58 58 2551 บริษัท สามัคคีพัฒนา จํากัด 120 3 แสงชูโต วงัขนาย ทามวง กาญจนบุรี 1 มิถุนายน 2556

59 59 2551 หางหุนสวนจํากัด กรุงเทพ เคมีการเกษตร 454 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 มิถุนายน 2552

60 60 2551 บริษัท สินธุสุวรรณเคมีคัล จํากัด 88/8 2 ภาชี-นครหลวง บอโพง นครหลวง พระนครศรอียุธยา 2 มิถุนายน 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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61 61 2551 บริษัท วีนนีเม็กซ อุตสาหกรรม จํากัด 99/10-12 13 บางนา-ตราด บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 2 มิถุนายน 2563

62 62 2551 บริษัท พลอยพิม อโกร จํากัด 301/752 - รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 3 มิถุนายน 2559

63 63 2551 บริษัท สยามกิติภูมิ จํากัด 52/004 7 พหลโยธนิ หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 มิถุนายน 2552

64 64 2551 บริษัท สยาม เอ็กซปอรต มารท จํากัด 101/1 2 รัตนาธิเบศร ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3 มิถุนายน 2553

65 65 2551 บริษัท เวสโกเคมี ประเทศไทย จํากัด 10 - นาคนิวาส ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 6 มิถุนายน 2563

66 66 2551 หางหุนสวนจํากัด หยางชิง เทรดดิ้ง 95 - วภิาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 3 มิถุนายน 2552

67 67 2551 บริษัท ปุยกัปตัน จํากัด 309/198 10 พุทธสาคร สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร 28 กรกฎาคม 2556

68 68 2551 บริษัท แมเนจเมนท เอ็กซเซลเลนท กรุป จํากัด 52/51 13 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 4 มิถุนายน 2554

69 69 2551 บริษัท แสงอีสานการเกษตร จํากัด 153 10 ประโคนชัย-พนมรุง ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรมัย 5 มิถุนายน 2555

70 70 2551 บริษัท เจีย ไท เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 50/84 7 คลองหลวง-หนองเสือ คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 9 มิถุนายน 2555

71 71 2551 บริษัท ยูเน่ียนเคมีคอล แอนด อีควปิเมนท จํากัด 84 - สิรินธร บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 7 มิถุนายน 2560

72 72 2551 บริษัท พศิน เกษตรไทย ไบโอเทค จํากัด 782/4 12 สุขาภิบาล 3 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 8 มิถุนายน 2552

73 73 2551 บริษัท เซเวน แอ็กสตาร จํากัด 806/125 8 พหลโยธนิ คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 8 มิถุนายน 2559 ยกเลิกใบอนุญาต

74 74 2551 บริษัท ไทยเบสทโฮลดิ้ง จํากัด 271 - พหลโยธนิ เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 26 กันยายน 2563

75 75 2551 บริษัท พุทธรกัษา ไทยรับเบอร จํากัด 99 4 เปรมพัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 11 มิถุนายน 2552

76 76 2551 บริษัท เจ แอนด ซี เซาเทอรน จํากัด 52 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

77 77 2551 บริษัท พันตา จํากัด 4/41 4 เพชรเกษม ทาตลาด สามพราน นครปฐม 8 พฤศจิกายน 2562

78 78 2551 บริษัท เกรทพรอสเพอริตี้ เคมีคอล จํากัด 38/7-8 17 สามวา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 17 มิถุนายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

79 79 2551 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 64 (ชั้นที่ 1) - บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 17 มิถุนายน 2561

80 80 2551 บริษัท เคโมฟายล จํากัด 22/2 - รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2563

81 81 2551 บริษัท เอสทีม อโกร จํากัด 41/90 4 บางกรวย-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 19 มิถุนายน 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

82 82 2551 บริษัท หาดาวเคมีภัณฑ จํากัด 145/1 11 พระพุทธบาท - บานหมอ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 20 มิถุนายน 2563

83 83 2551 บริษัท โซลเทค ฟารอีสท จํากัด 31 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 20 มิถุนายน 2563

84 84 2551 หางหุนสวนจํากัด กิติยา 182/3 5 สุไหงโก-ลก - ตากใบ ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 18 มิถุนายน 2552

85 85 2551 บริษัท เวลิด เฟอท จํากัด 933 - มหาไชย วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2563

86 86 2551 บริษัท จําปาสัก เคฟ จํากัด 70 2 ติวานนท 45 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 19 มิถุนายน 2552

87 87 2551 บริษัท เวท อะกริเทค จํากัด 28/92 4 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 19 มิถุนายน 2563

88 88 2551 บริษัท อินเตอร ครอ็พ จํากัด 71/7 - เศรษฐศิริ 2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 24 มิถุนายน 2563

89 89 2551 บริษัท โบนันซา แอกโกร เคมี จํากัด 10 - ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2563

90 90 2551 บริษัท เอ พี แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 537/154 - สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 24 มิถุนายน 2559

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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91 91 2551 หางหุนสวนจํากัด เซาเทรนิอิมปอรตเอ็กปอรต (2002) 10/113 9 นวลจันทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561

92 92 2551 บริษัท โนวา ซายน จํากัด 272 - พระรามเกา 41 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2559

93 93 2551 บริษัท ปุยสยามรุงโรจน จํากัด 172 11 ตะพานหิน-วงัชมภู ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ 26 มิถุนายน 2557

94 94 2551 หางหุนสวนจํากัด ฟารม อะโกร 5 - เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2562

95 95 2551 บริษัท นิริน อินเตอรเทรด จํากัด 24/28 2 บางกรวย-ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 28 มิถุนายน 2559

96 96 2551 บริษัท ยงยูเส็งเคมีไทย 2005 จํากัด 98 5 สายเอเซยี หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค 29 มิถุนายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

97 97 2551 บริษัท ฮอนเวลส จํากัด 89/25 15 บางนา-ตราด กม.5 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2563

98 98 2551 บริษัท คิวยีลด แอสโซซิเอท จํากัด 715 - หทัยราษฎร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 1 กรกฎาคม 2563

99 99 2551 หางหุนสวนจํากัด สาธิต เนอสเซอรี่แอนดซีส 322/123 - อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 4 กรกฎาคม 2563

100 100 2551 บริษัท ออกซี่วิน อกรีโปรดักส จํากัด 153/144 8 วงแหวนรอบนอกเชียงใหม-สันทราย หนองจอม สันทราย เชียงใหม 2 กรกฎาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

101 101 2551 บริษัท คลอโรฟลล จํากัด 93/6 4 บานคาย-หนองละลอก หนองละลอก บานคาย ระยอง 12 กรกฎาคม 2562

102 102 2551 บริษัท บิกนิวส จํากัด 143/201 - บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 17 กรกฎาคม 2563

103 103 2551 บริษัท ดีลักซ อินดัสตรี จํากัด 142/99 11 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 6 กรกฎาคม 2561

104 104 2551 บริษัท  นานาฟลอรา  จํากัด 98/1-2 จักรเพชร วงับูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 7 กรกฎาคม 2563

105 105 2551 บริษัท กรุงเทพวรรณกิจ จํากัด 1/5 5 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 2 กรกฎาคม 2558

106 106 2551 บริษัท เนเจอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 25/46 8 รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 6 กรกฎาคม 2554

107 107 2551 บริษัท เอ็มวีพ.ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 802/41 12 พหลโยธนิ คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 1 กรกฎาคม 2555

108 108 2551 บริษัท แกรนด สยาม เทคโนโลยี จํากัด 21/12 ชั้น 2 - พระราม 4 ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 7 กรกฎาคม 2552

109 109 2551 บริษัท เซาเธรินครอส ไบโอเคมิคัล (ประเทศไทย) จํากัด 160 - สวนสยาม คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 9 กรกฎาคม 2563

110 110 2551 บริษัท ดาวเหนือ สเปเชียล จํากัด 1/24 - วภิาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 กรกฎาคม 2555

111 111 2551 บริษัท วานลี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 59 - พระราม 9 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 8 กรกฎาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

112 112 2551 บริษัท อโกรเทคไทย จํากัด (สาขา 1) 514/22 - ประชาอุทิศ วังทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 9 กรกฎาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

113 113 2551 บริษัท นครสวรรคอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกและปุยเคมี จํากัด 137 10 หวยรวม หวยรวม หนองบัว นครสวรรค 8 กรกฎาคม 2552

114 114 2551 หางหุนสวนจํากัด ไดดี เอ็กเพรส 82/48 2 กาญจนวนิช สํานักขาม สะเดา สงขลา 11 กรกฎาคม 2553

115 115 2551 บริษัท กรีนเฮาส จํากัด 21/40-41 - งามศวงวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

116 116 2551 บริษัท พี.อาร.พี.อินเตอรเทรด จํากัด 599/11 1 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2553

117 117 2551 บริษัท ท.ีเจ.ซ.ีเคมี จํากัด 518/5 - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2563

118 118 2551 บริษัท ซุพพีเรียร เคมีอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด 1443 - ลาดพราว พลับพลา วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2557

119 119 2551 บริษัท อีคลิปส จํากัด 35,37,39 - รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2563

120 120 2551 หางหุนสวนจํากัด เอส อาร แกลเลอรี่ 2004 150/20 7 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 10 กรกฎาคม 2552

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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121 121 2551 บริษัท เอ็ม.เอส.อาร.กรีน คอรปอรเรชั่น จํากัด 177/1 - สุขุมวิท 77 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 15 กรกฎาคม 2563

122 122 2551 บริษัท ไทยคอม โอเอ จํากัด 793 1 เพชรเกษม กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 17 กรกฎาคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

123 123 2551 บริษัท ท็อป เกรด อินเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 56 5 หาญใหญ-บานพรุ คอหงส หาดใหญ สงขลา 20 กรกฎาคม 2556

124 124 2551 บริษัท อาโยมา จํากัด 297/252-253 - สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 21 กรกฎาคม 2556

125 125 2551 บริษัท ตะวนัออก โลจิสติกส จํากัด 6/253 - เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 20 กรกฎาคม 2553

126 126 2551 บริษัท แอ็กก้ี เวย จํากัด 69/89 - ทววัีฒนา ทวีวฒันา ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2562

127 127 2551 บริษัท ชาลี อินดัสตรีส จํากัด 18 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2563

128 128 2551 บริษัท ไอ ยู ไบโอเซฟ จํากัด 42/6 5 ลําลูกกา-คลองแปด ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี 23 กันยายน 2560

129 129 2551 บริษัท ไทยเฟอร (ไทยแลนด) จํากัด 957/42 - สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2556

130 130 2551 บริษัท หยาเตี่ยน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 59/18 2 ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 21 กรกฎาคม 2556

131 131 2551 บริษัท ชารฟ ฟอรมูเลเตอร จํากัด 8 - เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 27 กรกฎาคม 2558

132 132 2551 บริษัท อริสตา ไลฟซายน (ประเทศไทย) จํากัด 92/41 - สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 28 กรกฎาคม 2563

133 133 2551 บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จํากัด 15/7 - ลาดพราว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2563

134 134 2551 บริษัท ระฆังทอง พลาสติก จํากัด 41/43 1 สุขุมวิท 77 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 23 กรกฎาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

135 135 2551 บริษัท เคนโซ แอคแคร จํากัด 1111/136 - ลาดพราว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 28 กรกฎาคม 2562

136 136 2551 นางณภัค   กันธิวงศ 130/2 2 แมขัก-หนองตอง หารแกว หางดง เชียงใหม 24 กรกฎาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

137 137 2551 บริษัท พรแอ็กโกรเคม จํากัด 48/13 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 30 กรกฎาคม 2558

138 138 2551 บริษัท ฤทธิไพศาล จํากัด 51/34 - รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2556

139 139 2551 บริษัท พีเอ็ม โปรดักติวติี้ แมเนจเมนท จํากัด 973 - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 สิงหาคม 2556

140 140 2551 บริษัท เคเมอร จํากัด 78 - นวมินทร รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 3 สิงหาคม 2558

141 141 2551 บริษัท โปรครอป ที แอนด โอ จํากัด 25/84 - นิมิตใหม ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12 สิงหาคม 2563

142 142 2551 บริษัท ยูนิเวอรแซล อินดัสตรี แอนด เทคโนโลยี่ จํากัด 214/57 6 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 สิงหาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

143 143 2551 บริษัท วิไลลักษณอุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด 59 2 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 3 สิงหาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

144 144 2551 บริษัท กรีนเฟรช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 50/25 7 บางนา-ตราด กม. 8 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 4 สิงหาคม 2553

145 145 2551 บริษัท เอส.เค.ดี. อิมปอรต-เอ็กซปอรต จํากัด 91/8 5 รัตนาธิเบศร บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 4 สิงหาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

146 146 2551 บริษัท ดิออคิดโปรเจคส จํากัด 84/137 - พหลโยธนิ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 สิงหาคม 2552

147 147 2551 บริษัท ไทยฟารเมอร โปรดักส ซัคเซส จํากัด 108 3 พลดําริห ลําลูกบัว ดอนตูม นครปฐม 25 ตุลาคม 2562

148 148 2551 บริษัท ทูเดย เฟอรทิไลเซอร จํากัด 36 3 สุวรรณศร บัวลอย หนองแค สระบุรี 6 สิงหาคม 2563

149 149 2551 บริษัท แอทลาส อโกรเทรด จํากัด 861 4 พัฒนา1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 8 สิงหาคม 2562

150 150 2551 บริษัท แอล 200 จํากัด 74/52 - วภิาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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151 151 2551 บริษัท ไทยโนพาริน การเกษตร จํากัด 82/60 3 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

152 152 2551 บริษัท นงนุชแลนดสเคปแอนดการเดนดีไซน จํากัด 34/1 7 สุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 10 สิงหาคม 2561

153 153 2551 บริษัท ลิบ แพลนท เทค จํากัด 114 9 ติวานนท บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 15 สิงหาคม 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

154 154 2551 บริษัท เอ็น พี เค เคมีเกษตร จํากัด 187/3 1 บางนา-ตราด บางววั บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13 สิงหาคม 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

155 155 2551 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จํากัด 180-184 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2563

156 156 2551 บริษัท เมเจอรฟาร คอรปอเรชั่น จํากัด 130 - บรมราชชนนี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2563

157 157 2551 บริษัท ไอ ซี พี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 307 7 สุขุมวิท ทุงสุขลา ศรรีาชา ชลบุรี 15 สิงหาคม 2562

158 158 2551 บริษัท ท.ีอาร.เอ็ม.แอสโซซิเอทิด จํากัด 15/1 - ศาลาธรรมสพน ศาลาธรรมสพน ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10 มีนาคม 2563

159 159 2551 บริษัท ภาสพร จํากัด 128/2 4 สุขุมวิท เขาววั ทาใหม จันทบุรี 28 สิงหาคม 2556

160 160 2551 บริษัท พี เอช เคมีคอล จํากัด 297/2 4 สุขุมวิท-สายเกา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 17 สิงหาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

161 161 2551 บริษัท โอเอซิส อะโกร จํากัด 62/15-16 6 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 19 สิงหาคม 2563

162 162 2551 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮโดร จํากัด 52/7 6 เลียบคลองไผ สํานักทอน บานฉาง ระยอง 22 สิงหาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

163 163 2551 บริษัท โพรเกรส อิมพอรท เอ็กซพอรท จํากัด 92/1 2 เพชรเกษม บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม 18 ตุลาคม 2557

164 164 2551 บริษัท ไวท แพนดา จํากัด 1448/17 โครงการคริสตันดีไซนเซ็นเตอร อาคารแอล3 ชั้น2 หอง207 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 19 เมษายน 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

165 165 2551 บริษัท บางกอกกรีน จํากัด 42 6 พุทธมณฑลสาย 4 กระทุมลม สามพราน นครปฐม 26 สิงหาคม 2560

166 166 2551 บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จํากัด 180-184 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 3 กันยายน 2562

167 167 2551 บริษัท จ้ินหยูเฮง จํากัด 259 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2563

168 168 2551 บริษัท เอสอารแอล ปุย เคมี และ แรธรรมชาติ จํากัด 132/28 ชั้นที่ 3 - สุทธิสารวนิิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 26 มกราคม 2560

169 169 2551 บริษัท ไอ.ซ.ีพี. การเกษตร จํากัด 42 - สุรวงศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

170 170 2551 หางหุนสวนจํากัด ปุยปาลม 24/7 - ประชาราษฎร ขันเงิน หลังสวน ชุมพร 22 กันยายน 2556

171 171 2551 บริษัท เทอราโกร เฟอรติไลเซอร จํากัด 39/3 3 สายเอเชีย บอโพง นครหลวง พระนครศรอียุธยา 25 สิงหาคม 2563

172 172 2551 นายยูโซะ   แสวง (รานไทยปาลมมาเลย) 1 - จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 20 สิงหาคม 2552

173 173 2551 บริษัท สยาม ลีเจนด กรุป จํากัด 38 - บรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2558

174 174 2551 หางหุนสวนจํากัด เจ พี โปรเฟสชั่นแนล เอ็นจิเนียร 85 9 โพนทอง-เมยวดี บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด 25 สิงหาคม 2552

175 175 2551 บริษัท คอลินไพน จํากัด 38/1 - เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2563

176 176 2551 บริษัท ซิสเทมมิค จํากัด 570 - อโศกดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2562

177 177 2551 บริษัท โพรชู ฟอรมูเลชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 35/11 6 เศรษฐกิจ บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 28 สิงหาคม 2555

178 178 2551 บริษัท ดอกเตอร พี จํากัด 126/119 - รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

179 179 2551 บริษัท เคมเทรด จํากัด 68 - - หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 4 กันยายน 2561

180 180 2551 บริษัท นันทกรี จํากัด 173/1 5 สวนสม อําแพง บานแพว สมุทรสาคร 12 กันยายน 2560

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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181 181 2551 บริษัท เพาเวอร เฟอรท จํากัด 64/4 - เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

182 182 2551 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จํากัด 2922/268 - เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 กันยายน 2563

183 183 2551 บริษัท สยามบัวทอง จํากัด 166/4 2 คลองใหญ-หาดเล็ก คลองใหญ คลองใหญ ตราด 1 กันยายน 2552

184 184 2551 บริษัท ไอ.ซ.ีพี. เคมิคอลส จํากัด 42 - สุรวงศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 4 กันยายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

185 185 2551 บริษัท ปุยอินทรียเกษตรไทย จํากัด 84/5 15 กําแพงแสน-พระแทน พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี 4 กันยายน 2562

186 186 2551 บริษัท ทรัพยธารา เคมเฟรท จํากัด 678/15 - บํารุงเมือง วดัเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 1 กันยายน 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

187 187 2551 บริษัท เจ.เจ.เซาเทิรน จํากัด 528 - กาญจนวณิชย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 24 กันยายน 2562

188 188 2551 นางสาวขวญัใจ   บุญมาเลิศ (รานโฮมการเกษตร สาขา1) 87/13 3 เพชรเกษม ปตตาน-ีนราธิวาส ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธวิาส 2 กันยายน 2552

189 189 2551 บริษัท เอส ที บางปู จํากัด 193/1 2 สุขุมวิทสายเกา ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3 กันยายน 2556

190 190 2551 บริษัท เพื่อนเกษตรกร จํากัด 43 - ราชพฤกษ ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 12 กันยายน 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

191 191 2551 บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จํากัด 487/1 - ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562

192 192 2551 บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด 87-88 6 บรมราชชนนี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2563

193 193 2551 บริษัท แซน ฟอรเรสท เคมีคอล จํากัด 250/43 - โชคชัย 4 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2562

194 194 2551 บริษัท แกรนนูลาร โกรท จํากัด 274-276 - บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2562

195 195 2551 บริษัท ไบ-เมท จํากัด 288 - เสนานิคม 1 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

196 196 2551 บริษัท ฟารม โพรเทคชั่น จํากัด 3/44 - ลาดพราว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 23 กันยายน 2562

197 197 2551 บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ จํากัด 97 - เยน็จิต ทุงวดัดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 23 กันยายน 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

198 198 2551 บริษัท สยามศิลปการ จํากัด 529 - สิรินธร บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2554

199 199 2551 บริษัท ริช เมอรคิวรี จํากัด 85/111-112 - ลาดพราว วังทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

200 200 2551 บริษัท ซีดส เทค เคมีคอล จํากัด 7/19 - นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2558

201 201 2551 บริษัท เอิรทฟลด จํากัด 549 - ลาดพราว สะพานสอง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2562

202 202 2551 บริษัท ตะวนั เฟอรทิไลซ จํากัด 134 2 สุขุมวิท 107 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 24 กันยายน 2559

203 203 2551 บริษัท สวิฟท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 30/1 4 รังสิต-นครนายก คลองใหญ องครักษ นครนายก 14 ตุลาคม 2559

204 204 2551 บริษัท สยามโมชั่น จํากัด 65/73 - พระราม 9 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 24 กันยายน 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

205 205 2551 บริษัท ดี เค ที จํากัด 7/2 - พหลโยธนิ สามแสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2557

206 206 2551 บริษัท เพ็นตาเคมี จํากัด 214-216 - เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2562

207 207 2551 มูลนิธแิมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ 195 - พญาไท ปทุมวนั ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2556

208 208 2551 บริษัท ไทยไบโอเทค เฟอรติไลเซอร จํากัด 27/9 12 กําแพงแสน-รางกระเบา หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม 5 มกราคม 2563

209 209 2551 บริษัท โปร-ฟล สยาม จํากัด 7 - จิระนคร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 28 กันยายน 2552

210 210 2551 บริษัท ชลสิน ชาญไชย โฟรเซ็นฟูด จํากัด 49/547 4 เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 29 กันยายน 2552

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)



ลําดับ เลขที่ ป บริษัท/หาง/ราน เลขที่ หมู ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด วันหมดอายุ หมายเหตุ

รายชื่อผูรับใบอนุญาตนําเขาปุย 

211 211 2551 บริษัท ด.ีเอ.ท.ีท.ีจํากัด 42 - สุขเกษม ปาตัน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 3 ตุลาคม 2552

212 212 2551 บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จํากัด 689 อาคารภิรัชทาวเวอรแอดเอ็มควอเทียร ชั้น 27 หองที่ 2709-2713 - สุขุมวิท คลองตันเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 6 ตุลาคม 2562

213 213 2551 บริษัท ยูนิเวอรแซล อะโกร จํากัด 108/8 4 ศาลายา-นครชัยศรี งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 15 ตุลาคม 2562

214 214 2551 บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 17/2 2 ลาดหลุมแกว-บางเลน ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี 16 ตุลาคม 2561

215 215 2551 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด 36/1 - พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

216 216 2551 บริษัท อินโนเทค ไบโอ จํากัด 50 1 เอเชีย ควรลัง หาดใหญ สงขลา 25 ตุลาคม 2557

217 217 2551 บริษัท สหภัณฑสงเสรมิการเกษตร จํากัด 2/8 3 ลําไทร-หนองจอก ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี 25 ตุลาคม 2562

218 218 2551 หางหุนสวนจํากัด ณัฐธรามิล 75 10 เชียงใหม-แมวาง ดอนเปา แมวาง เชียงใหม 1 ตุลาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

219 219 2551 หางหุนสวนจํากัด เอ.ท.ีชีวภาพ 260/1 4 สิงหวัฒน บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1 ตุลาคม 2552

220 220 2551 บริษัท ใบธง จํากัด 12/29 - รอบเวยีงประตูกลอง เวยีง เมืองพะเยา พะเยา 1 ตุลาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

221 221 2551 บริษัท อะการวูด สยาม จํากัด 100 - ตลาดคําเท่ียง ปาตัน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 1 ตุลาคม 2552

222 222 2551 บริษัท อโกรไซน อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 1895/123 - พหลโยธนิ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2554

223 223 2551 บริษัท มารแชล ครอปแคร จํากัด 1895/171 - พหลโยธนิ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2562

224 224 2551 บริษัท รวภีัทร ไบโอเทค จํากัด 169 6 จันทรเุบกษา ทุงบัว กําแพงแสน นครปฐม 26 ตุลาคม 2562

225 225 2551 บริษัท สตรอง ครอป จํากัด 269/5 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2562

226 226 2551 บริษัท เอส.แอนด.พี.ฟอรมูเลเตอร จํากัด 44 - พระราม 4 ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 5 ตุลาคม 2562

227 227 2551 บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จํากัด 581 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2 ตุลาคม 2562

228 228 2551 บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จํากัด 6/6 4 รังสิต-นครนายก บึงยี่โถ ธญับุรี ปทุมธานี 10 ตุลาคม 2562

229 229 2551 นายบัญญัติ   คันทะนาม (รานเกษตรยั่งยนื 2549) 247 2 หนองไผ-โนนมะคา หนองไผ หนองหาน อุดรธานี 5 ตุลาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

230 230 2551 บริษัท เวลิดไซน เคมีคอล จํากัด 1284 - สุทธิสารวนิิจฉัย หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2562

231 231 2551 บริษัท พานาแลบ จํากัด 312 - พระรามท่ี 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2556

232 232 2551 บริษัท ไฮโกร จํากัด 382 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2553

233 233 2551 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 79 - งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2562

234 234 2551 หางหุนสวนจํากัด ดี เอส ซี อินเตอรเนชั่นแนล 120/382 (ชั้น 2) - ราชปรารภ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8 ตุลาคม 2552

235 235 2551 บริษัท เพอรเฟค อโกรเคมีเคิล จํากัด 3/95 - ลาดพราว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2556

236 236 2551 บริษัท ยิบอินซอยและแยคส จํากัด 523 - มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2562

237 237 2551 บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัลเจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 77/12 2 พระราม 2 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 16 ตุลาคม 2562

238 238 2551 บริษัท ขานตา จํากัด 2/10 - วงัสิงหคํา ปาตัน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 14 ตุลาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

239 239 2551 บริษัท พิทสุลิน จํากัด 8 - เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2562

240 240 2551 หางหุนสวนจํากัด อรรถดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น 9/518 10 โชคชัย 4 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 13 ตุลาคม 2552

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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241 241 2551 บริษัท ซีนิธ ฟอรมูเลเตอร จํากัด 2/86 5 วภิาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 13 ตุลาคม 2554

242 242 2551 บริษัท เอสพีพี เทอรมินัล ทรานสปอรต จํากัด 72/48 4 เอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 20 ตุลาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

243 243 2551 บริษัท พี ซี ดี โฮลดิง จํากัด 1060/57 - พหลโยธนิ จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 14 ตุลาคม 2552

244 244 2551 บริษัท เซนโน กรีน รีซอรสเซส (ไทยแลนด) จํากัด 518/5 ชั้น 14 อาคารมณียาเซน็เตอร - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2562

245 245 2551 บริษัท ขุมทรพัยไทยการเกษตร จํากัด 36/93 2 สุขาภิบาล 5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 15 ตุลาคม 2552

246 246 2551 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.อํานาจเจริญ จํากัด 108 1 อรุณประเสริฐ หวยไร เมืองอํานาจเจรญิ อํานาจเจริญ 19 ตุลาคม 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

247 247 2551 บริษัท ซัคเซส เพาเวอร จํากัด 89/40 - วภิาวดีรังสิต สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2555

248 248 2551 บริษัท ใตฟาใส จํากัด 197/9 5 ควนลัง-หนองขวน ทาชาง บางกล่ํา สงขลา 23 ตุลาคม 2562

249 249 2551 บริษัท แกรนนูลาร คอรปอเรชั่น จํากัด 613/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 26 ตุลาคม 2562

250 250 2551 บริษัท คูรารันกา (ประเทศไทย) จํากัด 242/250 - วภิาวดีรังสิต สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 26 ตุลาคม 2558

251 251 2551 บริษัท เคโมคราฟ จํากัด 44/89 4 พุทธมลฑลสาย 1 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 27 ตุลาคม 2562

252 252 2551 บริษัท คลังสินอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 108 4 ฉลองกรุง ลําปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

253 253 2551 บริษัท เอ.จี.เอฟ.จํากัด 61 - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 7 พฤศจิกายน 2562

254 254 2551 บริษัท คิวจีไอ อินเตอรเนชั่นแนล โปรดัคส จํากัด 5/9 - ศรีนครินทร หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2561

255 255 2551 บริษัท ปรินันท การเกษตร และ เหมืองแร จํากัด 43/13-14 - สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2552

256 256 2551 บริษัท ไวสมารค จํากัด 44/89 4 พุทธมลฑลสาย 1 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 พฤศจิกายน 2562

257 257 2551 บริษัท ศักดิ์สยาม คอรเปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 17/2 2 ลาดหลุมแกว-บางเลน ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี 1 พฤศจิกายน 2562

258 258 2551 บริษัท แอตแลนติก อัลตาเทรด จํากัด 519 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2 พฤศจิกายน 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

259 259 2551 บริษัท ด.ี ดี. เค. อิมปอรต แอนด เอ็กซปอรต จํากัด 84/81 - พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3 พฤศจิกายน 2552

260 260 2551 บริษัท ฟลอราเทค จํากัด 92/440 - เอกรัตน 11 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 พฤศจิกายน 2561

261 261 2551 บริษัท โซตัส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 77 9 แจงวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 4 พฤศจิกายน 2562

262 262 2551 บริษัท เอ็ม.ศิริ เฟอรทิไลเซอร จํากัด 146/31-32 14 สุขสวัสดิ์ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 5 พฤศจิกายน 2561

263 263 2551 บริษัท ธานียามา สยาม จํากัด 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 20 หอง 2004 - สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2558

264 264 2551 บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ อินดัสตรีส จํากัด 828 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 7 พฤศจิกายน 2562

265 265 2551 บริษัท อโกรสตาร เทคโนโลยี จํากัด 1168/23 - พระราม 4 ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 8 พฤศจิกายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

266 266 2551 บริษัท เอส.ซ.ีเค. (269) จํากัด 57 - เทศบาลรังสรรคใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2562

267 267 2551 บริษัท วาย.ว.ีพี.อินเตอรเทรด จํากัด 54/18 - ประชาอุทิศ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561

268 268 2551 หางหุนสวนจํากัด สุธลิดา 484 - ลาดพราว วังทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

269 269 2551 บริษัท เจรญิโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 97 - เยน็จิต ทุงวดัดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

270 270 2551 บริษัท อะกริเทค รวมพืชเกษตร จํากัด 110/1 15 เขาเล็บงา หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค 13 พฤศจิกายน 2552

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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271 271 2551 บริษัท ดูปองท (ประเทศไทย) จํากัด 87 - วทิยุ ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2560

272 272 2551 บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน) 26/36-37 - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2562

273 273 2551 บริษัท อดัมส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 5/26-29 - ศาลาแดง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2562

274 274 2551 บริษัท โพรดิเม็กซ จํากัด 89/42-43 9 พหลโยธนิ คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 14 ธันวาคม 2562

275 275 2551 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 130/1 - สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2563

276 276 2551 บริษัท ไทยมานะการเกษตร จํากัด 99 6 มิตรภาพ โนนศิลา ก่ิงอําเภอโนนศิลา ขอนแกน 18 พฤศจิกายน 2553

277 277 2551 บริษัท แอล แอนด เอส ชิบาคอน (ประเทศไทย) จํากัด 67/40-42 12 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 19 พฤศจิกายน 2552

278 278 2551 บริษัท บางกอกครูดดรักส อิมปอรต-เอ็กซปอรต จํากัด 127-129 - จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2562

279 279 2551 บริษัท อารพีเอ็น อะโกร อินดัสทรี จํากัด 973 อาคารเพรสิเดนท ทาวเวอร ชั้น 9 หองเลขท่ี 9 ไอ - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ธนัวาคม 2561

280 280 2551 บริษัท บิซซีนิธ คอรปอเรชั่น จํากัด 343 - จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2552

281 281 2551 บริษัท โอเชี่ยนฟารม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 101/197 7 บางขันธ-คลองหลวง คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 21 กุมภาพันธ 2556

282 282 2551 บริษัท ลิโทน ไบโอเทค จํากัด 12/555 15 บางนา-ตราด บางแกว เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 24 พฤศจิกายน 2555

283 283 2551 บริษัท เอ็กซเซล ออรคิด จํากัด 1499 - เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2560

284 284 2551 บริษัท แอล.อาร. เซอรวสิ จํากัด 74/52 - วภิาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2557

285 285 2551 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด 180-184 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2562

286 286 2551 บริษัท พี.ว.ีเอ็ม.ฟอรมัลลิตี้ เซอรวิส จํากัด 690/3 - พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2552

287 287 2551 บริษัท วีซีเอซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 62 - สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2558

288 288 2551 บริษัท มอดินแดงกรีน จํากัด 476/2 18 ชยางกูร ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 27 พฤศจิกายน 2552

289 289 2551 บริษัท โปรเจ็คฟลด จํากัด 605/27-28 - ลาดพราว คลองเจาคุณสิงห วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562

290 290 2551 บริษัท ริช แอนด เกรท อินเตอรเทรด จํากัด 24/9 2 บางกรวย-ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 27 พฤศจิกายน 2552

291 291 2551 บริษัท ชีรโร อีควปิเมนท (ประเทศไทย) จํากัด 89/169 อาคารชีรโร เฮาส - วภิาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2559

292 292 2551 บริษัท เจเอสที เนเชอรัล จํากัด 41/327 12 นวลจันทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

293 293 2551 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 21/35-46 - สาทรใต ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2562

294 294 2551 บริษัท โรจนกสิกิจเฟอรติไลเซอร จํากัด 111 2 นครอินทร บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 29 พฤศจิกายน 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

295 295 2551 บริษัท เอส.เค.ไฮ-เทค คอรปอเรชั่น จํากัด 100/1 - พระราม 9 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ธนัวาคม 2557

296 296 2551 บริษัท มิตรสยามอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 175 - สาทรใต ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 2 ธนัวาคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

297 297 2551 บริษัท มิตซุยแอนดคัมปนี (ไทยแลนด) จํากัด 175 - สาทรใต ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 5 ธนัวาคม 2562

298 298 2551 บริษัท ออสการ อะโกร จํากัด 62/15-16 6 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 5 ธนัวาคม 2562

299 299 2551 บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จํากัด 581 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 6 ธนัวาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

300 300 2551 บริษัท ไทย แมนเดท เฟอรติไลเซอร จํากัด 44/68-69 8 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 7 ธนัวาคม 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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301 301 2551 บริษัท พสิษฐ ปุยไทยอินเตอร จํากัด 57 1 ไทรนอย-ลาดบัวหลวง ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 8 ธนัวาคม 2562

302 302 2551 บริษัท เรืองสิทธิ์ จํากัด 249 4 เศรษฐกิจ ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร 8 ธนัวาคม 2552

303 303 2551 บริษัท ไอคอนนิค จํากัด 599 - เสรี 6 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 2 ธนัวาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

304 304 2551 บริษัท เอ.ท.ีซ.ีซัพพลาย (1993) จํากัด 117/92 10 ลาดพราววงัหิน ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 12 ธันวาคม 2552

305 305 2551 บริษัท คอลลี่ย อินเตอรแนชชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด 502 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 12 ธันวาคม 2556

306 306 2551 บริษัท คอนซูเบล จํากัด 165/1512 5 ติวานนท บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14 ธันวาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

307 307 2551 หางหุนสวนจํากัด ที แอนด เอ็น เคมีเกษตร 199/23 - วภิาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 15 ธันวาคม 2562

308 308 2551 บริษัท ย-ูอโกร จํากัด 39/402 6 รังสิต-นครนายก ประชาธิปตย ธญับุรี ปทุมธานี 10 มกราคม 2554

309 309 2551 บริษัท กรีนเทค อโกร จํากัด 174 - สตรีวิทยา 2 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2562

310 310 2551 บริษัท ฮารโมนี ไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 2571, 2573, 2575 - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2552

311 311 2551 หางหุนสวนจํากัด พัฒนานิคมการเกษตร 341/98 - สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 19 ธันวาคม 2552 ยกเลิกใบอนุญาต

312 312 2551 บริษัท แนส อโกร จํากัด 98/4 - รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2562

313 313 2551 บริษัท เพ็ชรน้ําฟา จํากัด 25 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2552

314 314 2551 บริษัท แม็กซาโก จํากัด 89 - นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2562

315 315 2551 บริษัท เสรีเคมีเกษตรและอุตสาหกรรม จํากัด 13 - พระรามท่ี 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

316 316 2551 บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร จํากัด 42 - สุรวงศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 22 ธันวาคม 2562

317 317 2551 บริษัท เกษตรทิพย เฟอรทิไลเซอร จํากัด 111 5 มาลัยแมน หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม 22 ธันวาคม 2561

318 318 2551 บริษัท เอ็มจี แอนด เจโกลบอลเน็ตเวิคส จํากัด 1/109 - พหลโยธนิ จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 22 ธันวาคม 2552

319 319 2551 บริษัท เอ.เค.การเกษตร จํากัด 199/181 7 ฉลองกรุง ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 4 ตุลาคม 2562

320 320 2551 บริษัท ควอลิเคม (1994) จํากัด 239 - สิรินธร บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 23 ธันวาคม 2562

321 321 2551 บริษัท แทนไท กรีนคลีน จํากัด 52/127 9 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2562

322 322 2551 บริษัท ออการนิค จํากัด 52/91 9 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2562

323 323 2551 บริษัท มารเวล 2000 อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 302/47 - ลาดพราว วังทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2552

324 1 2552 บริษัท เทพวัฒนา จํากัด 382 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 31 ธันวาคม 2561

325 2 2552 บริษัท ไทย-เอ็มซี จํากัด 968 - พระรามท่ี 4 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 4 มกราคม 2561

326 3 2552 บริษัท แอดสโก ดรัคส จํากัด 49/1 16 ศรีนครินทร บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 5 มกราคม 2563

327 4 2552 บริษัท อิมพีเรียล แอกโกร เคมี (ประเทศไทย) จํากัด 10 - นาคนิวาส ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2563

328 5 2552 หางหุนสวนจํากัด พ.ีซ.ีอโกรเทค 58/3 1 พระพุทธบาท-หนองโดน หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี 6 มกราคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

329 6 2552 บริษัท เอเวอรโกรว ปุย จํากัด 238/10 - รัชดาภิเษก หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 8 มกราคม 2560

330 7 2552 บริษัท อโกรเทคไทย จํากัด 14/22 8 บานหนองทะเบียนหัววงั อุโลกสี่หม่ืน ทามะกา กาญจนบุรี 15 มกราคม 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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331 8 2552 บริษัท ปุยตราหัวไก จํากัด 57 - เทศบาลรังสรรคใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 มกราคม 2563

332 9 2552 หางหุนสวนจํากัด ชยกร มารเก็ตติ้ง 26/69 5 สงขลา-นาทวี เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 10 มกราคม 2554

333 10 2552 บริษัท เอสบี พรเีมียร โปรดักส จํากัด 11/229 10 สุขาภิบาล 1 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

334 11 2552 บริษัท ปุยอินทรียฟอสเฟต จํากัด 99 13 เชียงใหม-ฮอด ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม 25 กุมภาพันธ 2560

335 12 2552 องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 101 - ยานพหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2561

336 13 2552 บริษัท อภิญญา เทรดดิ้ง จํากัด 88/9 6 มิตรไมตรี คูฝงเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2559

337 14 2552 บริษัท อีแลนด อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 494/74-494/79 - ประชาราษฎร 2 (ริมคลองประปาฝงขวา) บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2553

338 15 2552 บริษัท ฟดิแอส เดอ วากองส แอนด ทราเวล จํากัด 346/229 - รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2553

339 16 2552 บริษัท ลัดดา อินเตอรเทรด จํากัด 99/220 - เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2563

340 17 2552 บริษัท พี.อี.พี.เฟอรทิไลเซอร จํากัด 678/15 - บํารุงเมือง วดัเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2558

341 18 2552 บริษัท แกรนนูลาร โฮลดิ้ง จํากัด 274-276 - บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2563

342 19 2552 บริษัท ระยอง เฟอรทิไลเซอร เทรดดิ้ง จํากัด 98 - สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2562

343 20 2552 บริษัท ปุยไวก้ิง จํากัด 111 2 นครอินทร บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 17 มกราคม 2563

344 21 2552 บริษัท คอนแนลล บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด 54 - สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2553

345 22 2552 บริษัท ปุยมหาวงศ จํากัด 999/9 10 มาลัยแมน ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบุรี 27 มกราคม 2563

346 23 2552 บริษัท เซาทเทอน แกรนนูลาร จํากัด 274-276 - บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2563

347 24 2552 บริษัท สีหราช อินเตอรเนชั่นแนล คอมเมอรเชียล จํากัด 27/28 - ประดิพัทธิ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

348 25 2552 บริษัท อะโกรโทสิก จํากัด 99/6 13 บางนา-ตราด บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 19 มกราคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

349 26 2552 บริษัท ดาวฟาเคมี จํากัด 46/156 - นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2563

350 27 2552 หางหุนสวนจํากัด อารียธรุกิจเกษตร 99/13 หมูบานรัตวรรณ 2 5 ลําลูกกา ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 20 มกราคม 2560

351 28 2552 บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 31 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2563

352 29 2552 บริษัท เอ็มเทค แมเนจเมนท จํากัด 999/9 - พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

353 30 2552 บริษัท โกลเบิลจิสท จํากัด 50/45 - จรัญสนิทวงศ ทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 26 มกราคม 2553

354 31 2552 บริษัท บางกอกฟลาวเออรเซ็นเตอร จํากัด 357 - เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2563

355 32 2552 บริษัท ชาลีเฟรท จํากัด 18 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2563

356 33 2552 บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จํากัด 7 - - ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2563

357 34 2552 บริษัท ระยอง โอเวอรซ ีซัพพลาย (2004) จํากัด 116/1 4 บานคาย-หนองละลอก หนองละลอก บานคาย ระยอง 4 กุมภาพันธ 2563

358 35 2552 บริษัท ว.ธนทรัพย จํากัด 99 9 หวยกระบอก-หนองตาล กรับใหญ บานโปง ราชบุรี 20 มีนาคม 2563

359 36 2552 บริษัท ไดมอนด อินเตอรเคม จํากัด 663/1 - เจริญพัฒนา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 4 กุมภาพันธ 2554

360 37 2552 บริษัท เอเวอรกรีนแลนด จํากัด 111 2 นครอินทร บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 7 กุมภาพันธ 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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361 38 2552 บริษัท แมกซี่ ฟารม จํากัด 185 5 ศาลายา-บางภาษี ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 8 กุมภาพันธ 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

362 39 2552 บริษัท เจียไต จํากัด 299-301 - ทรงสวัสดิ์ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 9 กุมภาพันธ 2563

363 40 2552 บริษัท ยูนิตี้ อโกร จํากัด 210/16 - ประชาราษฎร 2 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 9 กุมภาพันธ 2563

364 41 2552 บริษัท โกลบอล ครอปส จํากัด 186 - บรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ 2563

365 42 2552 บริษัท โปรครอป จํากัด 25/84 - นิมิตใหม ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10 กุมภาพันธ 2563

366 43 2552 บริษัท เอส. เคซี โอเวอรซสี จํากัด 32/2 4 เพรชหึงส บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ 10 กุมภาพันธ 2554

367 44 2552 บริษัท โรกีตา จํากัด 1025/2 - บางขุนเทียน-ชายทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ 2560

368 45 2552 บริษัท เดชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกิจ จํากัด 74/29 4 พระรามท่ี 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

369 46 2552 บริษัท ดินทอง จํากัด 190 - สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 29 เมษายน 2562

370 47 2552 หางหุนสวนจํากัด แฟรดีล คอมเมอรเชียล 235/2 - ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ 2563

371 48 2552 บริษัท กรีนแพค จํากัด 87/36-37 - เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 15 กุมภาพันธ 2558

372 49 2552 หางหุนสวนจํากัด พิพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง 51/68 6 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 16 กุมภาพันธ 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

373 50 2552 บริษัท ไทย-แดน จํากัด 1168/100 - พระราม 4 ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ 2563

374 51 2552 บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) จํากัด 72/79 1 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 21 กุมภาพันธ 2559

375 52 2552 บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร.เอสโซซิเอทส จํากัด 711/34 - เจริญกรุง บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ 2563

376 53 2552 บริษัท กูดมารค จํากัด 53/171 5 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 23 กุมภาพันธ 2563

377 54 2552 บริษัท อีโคแกรนด จํากัด 321/18 - นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ 2563

378 55 2552 บริษัท ซิงหนง (ประเทศไทย) จํากัด 26/56 - จันทนตัดใหม ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2563

379 56 2552 บริษัท เอช บี เจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 719 - พระราม 9 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 มีนาคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

380 57 2552 บริษัท เรืองอาภัสรการเกษตร จํากัด 429/39 - ลาดพราววงัหิน ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 1 มีนาคม 2563

381 58 2552 บริษัท ศ.วฒันาการเกษตร จํากัด 211 1 บางบอน 5 แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร 1 มีนาคม 2557

382 59 2552 บริษัท ถํ้าลอด ไดมอนด จํากัด 168/3 - สนามบิน ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2 มีนาคม 2554

383 60 2552 หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ็น อโกรเทค 73/157 8 สุวนิทวงศ (ทางหลวงหมายเลข 304) วงัตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

384 61 2552 บริษัท ชริม มหาชัย จํากัด 25/13 3 สหกรณ บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2 มีนาคม 2553

385 62 2552 บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 102 - ณ ระนอง คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2563

386 63 2552 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.บุรีรมัย จํากัด 127 10 บุรีรมัย-นางรอง อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 4 มีนาคม 2553

387 64 2552 บริษัท ฟอรเวิรด (ประเทศไทย 1989) จํากัด 496-502 - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560

388 65 2552 บริษัท สยามไบโอเคมิคอล จํากัด 888/40 - นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 6 มีนาคม 2563

389 66 2552 บริษัท ยูโนเคม จํากัด 77 - รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 5 มิถุนายน 2562

390 67 2552 บริษัท ปุยคุณภาพ จํากัด 99/2 15 กําแพงแสน-พระแทน พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี 7 มีนาคม 2556

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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391 68 2552 บริษัท กรีนลีฟส จํากัด 38/1 - เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 มีนาคม 2563

392 69 2552 บริษัท สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด 36/1 - พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2555

393 70 2552 บริษัท ฟุกเทียนเพ่ือการเกษตรและประมง(ผลิตภัณฑตรา 3 มาเงา) จํากัด 1292 - กาญจนวนิช หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 9 มีนาคม 2563

394 71 2552 บริษัท อะตอมครีเอชั่น แอนด ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด 20/571 - ปอปปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 9 มีนาคม 2558

395 72 2552 นางสาวสุจรรยา   บุญหนุนทรัพย (รานธัญญลักษณ) 12/6 - จิระนคร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 9 มีนาคม 2553

396 73 2552 บริษัท อาคเนยเกษตรกรรม จํากัด 16/19-20 - แจงวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11 มีนาคม 2563

397 74 2552 บริษัท ซิกมา อโกรเคมีคอล จํากัด 8 - รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10 มีนาคม 2563

398 75 2552 บริษัท แน็ป นิวตริซายส จํากัด 626 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 เอ สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปรการ 12 มีนาคม 2563

399 76 2552 บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 1199/1 - รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2563

400 77 2552 บริษัท อินทรียรุงโรจนการเกษตร จํากัด 7/2 - พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2553

401 78 2552 บริษัท อารียกิจเกษตร จํากัด 889 - สาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2557

402 79 2552 บริษัท เบ็นไมเยอร เคมีคอลส (ท)ี จํากัด 70/1 - เลียบคลองมอญ ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2563

403 80 2552 บริษัท เคมีรา โกรฮาว (ประเทศไทย) จํากัด 180-184 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม 2553

404 81 2552 หางหุนสวนจํากัด สหคงพลการเกษตร 114/82 3 นครราชสีมา-ปกธงชัย หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 16 มีนาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

405 82 2552 บริษัท ไทยธรุกิจเกษตร จํากัด 21/115 - งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2558

406 83 2552 บริษัท สยามฟารมเทค จํากัด 95/102 - รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2563

407 84 2552 บริษัท เจรญิธนทิพย จํากัด 71/2 - สุขุมวิท ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2554

408 85 2552 บริษัท นิณ ีจํากัด 161 - ประชาอุทิศ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2563

409 86 2552 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 3388 - เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 3 เมษายน 2563

410 87 2552 หางหุนสวนจํากัด เอมจิต อิมปอรต เอ็กปอรต 27/29-30 - นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2554

411 88 2552 บริษัท สามพราน เฟอติไลเซอร เทรดดิ้ง จํากัด 6/466 8 เพชรเกษม ออมใหญ สามพราน นครปฐม 22 มีนาคม 2553

412 89 2552 บริษัท เคมิเฟอร จํากัด 204 - ลาดพราว วังทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 8 พฤษภาคม 2563

413 90 2552 บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด 1 - สาทรใต ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2556

414 91 2552 บริษัท นนทเกษตร จํากัด 54/22/17 8 ติวานนท บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 24 มีนาคม 2563

415 92 2552 บริษัท สงขลาพูนลาภ จํากัด 20 3 ติณสูลานนท หัวเขา สิงหนคร สงขลา 24 มีนาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

416 93 2552 บริษัท แมนดรินา จํากัด 37 - รามอินทรา รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2563

417 94 2552 หางหุนสวนจํากัด กลุมเกษตรอุตสาหกิจ 11 13 แสงชูโต พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 27 มีนาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

418 95 2552 บริษัท กัญจะ จํากัด 217/78 - สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 30 มีนาคม 2553

419 96 2552 บริษัท เฟอรลิซา จํากัด 429/57 - ลาดพราววงัหิน ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 31 มีนาคม 2563

420 97 2552 บริษัท โดมิเนียน เคมเมท จํากัด 2311/2 - เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 7 เมษายน 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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421 98 2552 บริษัท ไบโอพลัส (ประเทศไทย) จํากัด 139 - ประชาราษฎรบําเพ็ญ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 9 เมษายน 2563

422 99 2552 บริษัท กรีนสยามเคมิเคิล จํากัด 38/1 - เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2563

423 100 2552 บริษัท โซนิคเคมี จํากัด 39 1 ลิ้นชาง-บานเกา หนองหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 27 เมษายน 2563

424 101 2552 บริษัท สงขลาฟอสเฟต (1991) จํากัด 27/3 4 เพชรเกษม เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 15 เมษายน 2563

425 102 2552 หางหุนสวนจํากัด ไพโอเนียร อีคอน 14/17 - เจริญกรุง บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 19 เมษายน 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

426 103 2552 บริษัท กรีนไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 888/40 - นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 19 เมษายน 2563

427 104 2552 บริษัท ไทยฟอสเฟต แอนด เคมีคอล จํากัด 192 - ตะนาว บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 18 พฤษภาคม 2560

428 105 2552 บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จํากัด 90 - รัชดาภิเษก หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2556

429 106 2552 บริษัท ค็อทเทค สยาม จํากัด 63/1947 7 ราษฎรพัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2557

430 107 2552 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 98 - สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 23 เมษายน 2563

431 108 2552 บริษัท กรีนฮารเวสท (ประเทศไทย) จํากัด 173/1 5 สวนสม อําแพง บานแพว สมุทรสาคร 26 เมษายน 2563

432 109 2552 บริษัท โรจนพนกิจ จํากัด 98/63 11 พุทธมณฑลสาย 5 ไรขิง สามพราน นครปฐม 27 เมษายน 2563

433 110 2552 บริษัท ฟาวนเดน อะโกร จํากัด 328/59 - ลาดพราว คลองเจาคุณสิงห วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2563

434 111 2552 หางหุนสวนจํากัด สาโรสฟารมการเกษตร 134 8 เชียงราย-เชียงใหม โปงแพร แมลาว เชียงราย 29 เมษายน 2556

435 112 2552 บริษัท ไทย ฟารเมอร ซัสเซส จํากัด 58 4 ปทุมธาน-ีบางเลน คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี 27 เมษายน 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

436 113 2552 บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) 88 - เดอะพารคแลนด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2563

437 114 2552 บริษัท วิวัฒนกสิกิจ จํากัด 21/32 - ศาลาธรรมสพน ศาลาธรรมสพน ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 12 พฤษภาคม 2563

438 115 2552 บริษัท เอส.ซ.ีว ีครอปซายน จํากัด 279 1 เชียงใหม-เวียงปาเปา เวียง เวียงปาเปา เชียงราย 5 พฤษภาคม 2559

439 116 2552 บริษัท ไทยเวลอินดัสเตรยีล จํากัด 123/4 17 เทพารักษ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 5 พฤษภาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

440 117 2552 บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จํากัด 2 - รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 5 พฤษภาคม 2563

441 118 2552 บริษัท ไทย เอ.ซ.ีแอล. แอ็กโกร จํากัด 6/11 6 เลียบคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6 พฤษภาคม 2553

442 119 2552 หางหุนสวนจํากัด ไทยเฟรซ 424 - พหลโยธนิ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

443 120 2552 หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมลิ้มศักดากุล 116 5 เชียงใหม-ดอยสะเก็ด หนองปาคร่ัง เมืองเชียงใหม เชียงใหม 12 พฤษภาคม 2553

444 121 2552 บริษัท ยุคารัตนะ จํากัด 338 11 นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2553

445 122 2552 บริษัท พี.ดี.เฟอรติไลเซอร จํากัด 388/24 หมูบานบิซ แกลเลอเรีย - นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2563

446 123 2552 บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ จํากัด 106 - ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2563

447 124 2552 บริษัท โกลเดน โฮปส แพลนเทชั่นส จํากัด 27-29 - บานไทย-จังโหลน สํานักขาม สะเดา สงขลา 18 พฤษภาคม 2553

448 125 2552 บริษัท เอเซีย ออนไลน เทรด จํากัด 889 - สาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2553

449 126 2552 บริษัท กรีน ออรคิด จํากัด 633/50 - ลาดพราว วังทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 20 พฤษภาคม 2553

450 127 2552 บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร จํากัด 1477/1 - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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451 128 2552 บริษัท แอล เอ็น แอล (ไทยแลนด) จํากัด 306/10 3 พหลโยธนิ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2553

452 129 2552 บริษัท นางฟา ใจดี การเกษตร จํากัด 4/69 14 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2553

453 130 2552 บริษัท แน็ป นิวตริซายส (ประเทศไทย) จํากัด 613/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 เอ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 มิถุนายน 2557

454 131 2552 บริษัท วิทริช กรีน จํากัด 93/33 4 แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 7 สิงหาคม 2555

455 132 2552 บริษัท เค.บ.ีเค.เกษตรภัณฑ จํากัด 87 8 พระพุทธบาท-บานหมอ สรางโศก บานหมอ สระบุรี 8 มิถุนายน 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

456 133 2552 บริษัท ลุงเชาวนปุยอินทรีย จํากัด 853 8 หมูบานทาชาง-เดิมบางนางบวช เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 24 สิงหาคม 2562

457 134 2552 บริษัท เพนี บริค (ประเทศไทย) จํากัด 4/87 - มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 8 มิถุนายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

458 135 2552 บริษัท ลุมพินีอุตสาหกรรม จํากัด 2203/14 - พระราม 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 9 มิถุนายน 2563

459 136 2552 บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอรติไลเซอร จํากัด 292/9 1 กาญจนบุร-ีดานมะขามเตี้ย กลอนโด ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 18 มิถุนายน 2563

460 137 2552 หางหุนสวนจํากัด ตรังเกษตร 39-41 - วเิศษกุล ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 13 กันยายน 2556

461 138 2552 บริษัท โฮมควอเตอร จํากัด 54/1 - เทศบาลรังรกัษใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 สิงหาคม 2562

462 139 2552 บริษัท ซันนี่ ฟารม จํากัด 71/164 4 เพชรเกษม ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม 21 กรกฎาคม 2556

463 140 2552 บริษัท เคาโซไทย จํากัด 242/2 - ราชวถิี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 22 กรกฎาคม 2556

464 141 2552 บริษัท วิลมิงตัน แคปปตอล จํากัด 297 อาคารหวั่งหลี ชั้น 7 ยนูิตเอฟ - สุรวงศ สุริยวงศ บางรกั กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2562 ยกเลิกใบอนุญาต

465 142 2552 บริษัท ด.ีไอ.อิมพอรต แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 197 - รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 2 สิงหาคม 2553

466 143 2552 บริษัท ขรัวโต คอรเปอเรชั่น จํากัด 106/95 8 บางบอน บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 3 สิงหาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

467 144 2552 หางหุนสวนจํากัด เอส ที อี อิมปอรต เอ็กซปอรต 86/52-53 - สฤษดิ์ภูมินารถ พิมาน เมืองสตูล สตูล 6 สิงหาคม 2554

468 145 2552 บริษัท เพน-เอ็ม เทรดดิ้ง (ไทย) จํากัด 807/174 8 พหลโยธนิ คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 19 สิงหาคม 2557

469 146 2552 บริษัท อโยธยา อุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด 139 3 สายเอเชีย คลองสวนพลู พระนครศรอียุธยา พระนครศรีอยุธยา 23 สิงหาคม 2557

470 147 2552 บริษัท แพ็กตอน เอ็นเตอรไพรส จํากัด 3/25 - ปรีดา อาเนาะรู เมืองปตตานี ปตตานี 25 สิงหาคม 2555

471 148 2552 บริษัท อกริเฟอร จํากัด 800/160 12 พหลโยธนิ 70 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 26 สิงหาคม 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

472 149 2552 บริษัท เลาทัน ลูอัส (ประเทศไทย) จํากัด 109 - สุรวงศ สุริยวงศ บางรกั กรุงเทพมหานคร 1 กันยายน 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

473 150 2552 บริษัท เอ็มที เซ็นเตอรเทรด จํากัด (สาขา) 169/81 - รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 9 กันยายน 2553

474 151 2552 บริษัท เอสพีเอ็น กรีน (ประเทศไทย) จํากัด 106/8 - ลาดพราว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2553

475 152 2552 บริษัท แอล เอ็ม เอส เทรดดิ้ง จํากัด 67/44 12 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 16 กันยายน 2553

476 153 2552 หางหุนสวนจํากัด โรงงานผลิตปุยทามะกา 35/1 2 ทามะกา-หนองตากยา หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562

477 154 2552 บริษัท ไทยเฮอบิไซด จํากัด 249 - สิรินธร บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

478 155 2552 หางหุนสวนจํากัด กิจวริิยะ เทรดดิ้ง 17 4 สังฆประชา ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 27 กันยายน 2557

479 156 2552 บริษัท เอ พี สตาร จํากัด 17 4 สังฆประชา ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 27 กันยายน 2556

480 157 2552 บริษัท ชุนจง เคมีคอล จํากัด 43/2 4 บางกรวย-จงถนอม บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 29 กันยายน 2562

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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481 158 2552 บริษัท ไมโครไนเซอร (ประเทศไทย) จํากัด 180-184 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 7 ตุลาคม 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

482 159 2552 บริษัท เค.เอ. อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (ไทยแลนด) จํากัด 38/3 9 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 8 ตุลาคม 2553

483 160 2552 หางหุนสวนจํากัด 3 เอ เคมีคอล 3240 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2557

484 161 2552 บริษัท เอเชีย เอนเนอจี (ไทยแลนด) จํากัด 491 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2553

485 162 2552 บริษัท เอกสุวรรณ ๑๑๑ จํากัด 53/4 5 ราษฎรโสภา นาทวี นาทวี สงขลา 13 ตุลาคม 2553

486 163 2552 บริษัท นานาชาติ เทรดเดอรส คอนซอลิเดชั่น จํากัด 34/3 - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 13 ตุลาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

487 164 2552 บริษัท มิตรสมบูรณ จํากัด 5/3 3 ประชาสําราญ ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี 15 ตุลาคม 2562

488 165 2552 บริษัท คนไทย พัฒนาเกษตร จํากัด 214/57 6 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

489 166 2552 บริษัท กรุงเทพทวี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 259/325 - สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 13 ตุลาคม 2553 ยกเลิกใบอนุญาต

490 167 2552 บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร จํากัด 38 4 จันทรเุบกษา ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม 21 ตุลาคม 2562

491 168 2552 บริษัท อีโค-ฟารมม่ิง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 34/25 2 พหลโยธนิ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 พฤศจิกายน 2553

492 169 2552 บริษัท แทค อโกร สยาม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 14/1462 13 ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 8 พฤศจิกายน 2553

493 170 2552 บริษัท คัมบารา เทรดดิ้ง จํากัด 184/151 - รัชดาภิเษก หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2553

494 171 2552 บริษัท อรุณ อะโกร จํากัด 180-184 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2562

495 172 2552 บริษัท แอ็ดวานส พรอสเพอร จํากัด 107/128 5 เศรษฐกิจ ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร 25 พฤศจิกายน 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

496 173 2552 บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จํากัด 29/13-14 8 รอบเมือง (ดงวัด) หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 ธนัวาคม 2554

497 174 2552 บริษัท กรีน อะกริเทค จํากัด 211 1 บางบอน 5 แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร 3 ธนัวาคม 2557

498 175 2552 บริษัท พืชเจริญ จํากัด 154-155 - ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 20 ธันวาคม 2553

499 1 2553 บริษัท เค อาร แอดวานซ จํากัด 5/105 9 เกษตรนวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 5 มกราคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

500 2 2553 บริษัท โนวา บิซตารี อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด 182/2 5 หนองคาย-บึงกาฬ โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ 5 มกราคม 2557

501 3 2553 บริษัท อะโกรเน็ตเวิรก จํากัด 40/53 6 บรมราชชนนี (ปนเกลา-นครชัยศร)ี บางกระทึก สามพราน นครปฐม 23 มกราคม 2562

502 4 2553 บริษัท บานดอย จํากัด 1184 - พหลโยธนิ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2554

503 5 2553 หางหุนสวนจํากัด เอส บี 99 เกษตร 237 7 เชียงใหม-ฮอด น้ําแพร หางดง เชียงใหม 30 มกราคม 2563

504 6 2553 บริษัท ชางยูเรีย จํากัด 28/69 8 ปนเกลา-นครชัยศรี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2554

505 7 2553 บริษัท ชางกาวไกล จํากัด 28/69 8 ปนเกลา-นครชัยศรี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

506 8 2553 ก.ไมมีรายชื่อในฐานขอมูล เลือกเบอรนี้ 18 มกราคม 2554

507 9 2553 บริษัท เอพีเค ออรแกนิค เฟอรติไลเซอร จํากัด 88 3 ทางหลวงหมายเลข 3453 ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี 1 กุมภาพันธ 2563

508 10 2553 บริษัท ไดมอนด อะกรีคัลเจอร จํากัด 663/1 - เจริญพัฒนา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ 2563

509 11 2553 บริษัท เพชร พลอยธารา 2010 จํากัด 88/10 - เฟองนคร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 27 ตุลาคม 2558

510 12 2553 บริษัท เอเซีย อะโกร อัลลิอันซ จํากัด 474/14 - ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2554

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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511 13 2553 บริษัท ไวก้ิง วีเอ็มซี (ประเทศไทย) จํากัด 550/145 - อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

512 14 2553 บริษัท เตี่ยมเครือฟา จํากัด 32 7 บางเลน-ลาดหลุมแกว คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี 17 มีนาคม 2554

513 15 2553 บริษัท ซันเทค เนเจอรไลเซอร จํากัด 57 6 พระพุทธบาท-หนองโดน หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี 30 มีนาคม 2563

514 16 2553 บริษัท เพิ่มผลผลิต จํากัด 2 - สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เมษายน 2563

515 17 2553 บริษัท สุภาออรคิดส อินเตอรแลบ จํากัด 111 10 พุทธมณฑลสาย 4 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 1 มิถุนายน 2554

516 18 2553 บริษัท โกลบอล ออรแกนิคส ดีเวลลอปเปอร จํากัด 9/184 - สุขาภิบาล ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 4 เมษายน 2554

517 19 2553 บริษัท เรนคอทตอน จํากัด 59/1 - โยธนิพัฒนา 3 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 6 เมษายน 2563

518 20 2553 บริษัท มงคล ภู จํากัด 23/4 15 ก่ิงแกว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 2 มิถุนายน 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

519 21 2553 บริษัท ภูนเรศ บิสิเนส เมเนจเมนท จํากัด 23/4 15 ก่ิงแกว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 2 มิถุนายน 2554

520 22 2553 บริษัท ออรแกรนิค อโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 39/9 4 พุทธมณฑลสาย 1 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 6 มิถุนายน 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

521 23 2553 บริษัท ศูนยเกาศูนยเกาศูนยเกา จํากัด 9/218 7 ปลายบาง มหาสวสัดิ์ บางกรวย นนทบุรี 6 มิถุนายน 2563

522 24 2553 บริษัท เกทเวย อีควปิเมนท จํากัด 254 - ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 6 มิถุนายน 2562

523 25 2553 บริษัท บิสซ อกริ จํากัด 1213/204 - ลาดพราว พลับพลา วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 16 มิถุนายน 2558

524 26 2553 บริษัท วินทาโฟน (ประเทศไทย) จํากัด 65/18 - รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2563

525 27 2553 บริษัท น้ําตาลและออยตะวันออก จํากัด (มหาชน) 78 ตรอกกัปตันบุช - เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2563

526 28 2553 บริษัท พรีเม่ียมการเกษตรเทรดดิ้ง จํากัด 15/3 2 ภัทรญาณ ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 6 กรกฎาคม 2563

527 29 2553 นางสาวปราณี   ปเนียม (รานปราณีการเกษตร) 100 9 พระพุทธบาท-หนองโดน ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 8 กรกฎาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

528 30 2553 บริษัท พี ซี 2000 การเกษตร จํากัด 31 - ราษฎรบํารุง เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 8 กรกฎาคม 2554

529 31 2553 บริษัท เคแอลเค การเกษตร(ประเทศไทย) จํากัด 21/1 - นิพัทธสงเคราะห 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 21 กรกฎาคม 2558

530 32 2553 บริษัท ณัฐวรรณ เสือเพชร จํากัด 163 1 รังสิต-นครนายก ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 18 กรกฎาคม 2555

531 33 2553 บริษัท ไทยซิง ทรอพปคอลพลานท เนิซเซอรี จํากัด 62/63 - วภิาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 กรกฎาคม 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

532 34 2553 บริษัท ว.ชนะภัยพลัน จํากัด 208/25-26 5 ดานชางบานไร หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบุรี 22 กรกฎาคม 2554

533 35 2553 บริษัท เอ็ม.ดี.อินดัสทรี จํากัด 20/99 9 งามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 28 กรกฎาคม 2563

534 36 2553 บริษัท อโกร ไบโอ โปรดักส จํากัด 3/2 - สามวา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 สิงหาคม 2563

535 37 2553 บริษัท เอ บี พี อิมพอรต เอ็กพอรต จํากัด 3/2 - สามวา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 สิงหาคม 2563

536 38 2553 บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 66/9 9 ทววัีฒนา-กาญจนาภิเษก ทววัีฒนา ทววัีฒนา กรุงเทพมหานคร 5 สิงหาคม 2556

537 39 2553 บริษัท เทพเกษตร อุตสาหกรรม จํากัด 126/13 - ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2563

538 40 2553 บริษัท ศิริดา อินเตอรเทรด จํากัด 410/135-136 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2563

539 41 2553 บริษัท โถงหวอ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 93 - รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2555

540 42 2553 บริษัท แอ็กสเปค (ไทยแลนด) จํากัด 29  อาคารบางกอกบิสสิเนส เซ็นเตอร ช้ันที่ 11 หองเลขที่ 1106 - สุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2562

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)



ลําดับ เลขที่ ป บริษัท/หาง/ราน เลขที่ หมู ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด วันหมดอายุ หมายเหตุ

รายชื่อผูรับใบอนุญาตนําเขาปุย 

541 43 2553 บริษัท มัชฌิม เอ็นเตอรไพรส จํากัด 59/139 6 พระองคเจาสาย ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 21 กันยายน 2556

542 44 2553 บริษัท แปซิฟก ไดมอนด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 2-2/1 - สุทธิสาร สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 26 กันยายน 2558

543 45 2553 บริษัท ปุยเอเชีย จํากัด 7/195 9 เลียบคลองทวีวฒันา ศาลาธรรมสพน ทววัีฒนา กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2562

544 46 2553 บริษัท ทรัพยไพศาล (โดโลไมท) จํากัด 91/4 5 ซุปเปอรไฮเวยเลี่ยงเมือง นาจักร เมืองแพร แพร 19 ตุลาคม 2556

545 47 2553 บริษัท เอส เอฟ อะโกร จํากัด 51/10 - สุขุมวิท คลองตันเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 25 ตุลาคม 2554

546 48 2553 หางหุนสวนจํากัด เพ่ิมพูลเจริญทรพัย 179 8 ภูซาง-สบบง ทุงกลวย ภูซาง พะเยา 27 ตุลาคม 2556

547 49 2553 บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด 589 - พระรามท่ี 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 27 ตุลาคม 2562

548 50 2553 บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอรเทค โปรดักส จํากัด 585,587 - พระรามท่ี 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 27 ตุลาคม 2561

549 51 2553 บริษัท ทรานเซ พัฒนา จํากัด 28/34 7 กาญจนาภิเษก บางมวง บางใหญ นนทบุรี 10 พฤศจิกายน 2556

550 52 2553 บริษัท ชัยโย เอเอ จํากัด 128/71 1 เลี่ยงเมืองชลบุร-ีพัทยา หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 17 พฤศจิกายน 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

551 53 2553 บริษัท สยาม กรีนพอยส จํากัด 538 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2554

552 54 2553 บริษัท เอเอ เซาธอีสท จํากัด 109/117 - สวนสยาม-รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 29 พฤศจิกายน 2554 ยกเลิกใบอนุญาต

553 55 2553 บริษัท ไทย เอ-วนั กรุป จํากัด 105 14 เพชรเกษม ทาชาง บางกล่ํา สงขลา 12 ธันวาคม 2559

554 1 2554 หางหุนสวนจํากัด รุงขจร เฟอรติไลเซอร 7/1 2 ทามะกา-หนองตากยา หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี 11 มกราคม 2560

555 2 2554 บริษัท ไอคิว ชอป คอรเปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 2521/4 - ลาดพราว คลองเจาคุณสิงห วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2558

556 3 2554 บริษัท ไรซโค (ประเทศไทย) จํากัด 448 - รัชดาภิเษก สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

557 4 2554 บริษัท พรีเม่ียม เซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 60/124 5 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 18 มกราคม 2555

558 5 2554 หางหุนสวนจํากัด ทอปวิน 41 - เพชรเกษม บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

559 6 2554 บริษัท วรรณสมัย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 42/54 3 พุทธมณฑลสาย 1 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2555

560 7 2554 บริษัท มิดแลนเน็กซ จํากัด 65 - บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 9 กุมภาพันธ 2556

561 8 2554 บริษัท มารโต จํากัด 41 - บรมราชชนนี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ 2559

562 9 2554 บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด 270 - เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2563

563 10 2554 บริษัท โฟร เมาเทนส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1/20 - ศรีนครินทร หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ 2557

564 11 2554 บริษัท ไฮฟา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 388 - สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ 2563

565 12 2554 บริษัท เอ.เอฟ.เบลส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 88 - สีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 23 กุมภาพันธ 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

566 13 2554 บริษัท วอพ อโกรเคมีคอล จํากัด 263 - - บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ 2563

567 14 2554 บริษัท ซื่อ จ้ี เฝย เย (ไทยแลนด) จํากัด 95 5 สามโคก-เสนา สามตุม เสนา พระนครศรอียุธยา 27 กุมภาพันธ 2557

568 15 2554 บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส จํากัด 198/6 - วภิาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2555

569 16 2554 บริษัท เอ็มอารจี เทรดดิ้ง พีทีอี จํากัด 54 - สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2557

570 17 2554 บริษัท เอ.ซ.ีเค.อิมปอรต แอนด เอ็กซปอรต จํากัด 6 - เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2557

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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571 18 2554 บริษัท ซันไซน เซรามิค กรุป จํากัด 93/11 3 รัตนาธิเบศร ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 27 มีนาคม 2556

572 19 2554 บริษัท อดัมส เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด 193/23 - รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 18 เมษายน 2563

573 20 2554 บริษัท ไทย โกลบอล ลิ้งค จํากัด 552 - นวมินทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 21 เมษายน 2561

574 21 2554 บริษัท สบาย อินเตอรลิ้งค จํากัด 552 - นวมินทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 21 เมษายน 2561

575 22 2554 บริษัท ดรากอน ซายน จํากัด 38/32 9 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2563

576 23 2554 บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด 87 - วทิยุ ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2555

577 24 2554 บริษัท ซีโอเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 2922/146 ชั้นที่ 4 - เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2559

578 25 2554 นายสุพจน   ทําของดี (รานเกงการเกษตร) 200 6 พญาเม็งราย ปลอง เทิง เชียงราย 6 มิถุนายน 2555

579 26 2554 บริษัท เอ็ม ที ไบโอเทค จํากัด 184/165 - รัชดาภิเษก หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 สิงหาคม 2563

580 27 2554 บริษัท ทรานสเฟอร เทค จํากัด 30/80-82 1 เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 19 มิถุนายน 2559

581 28 2554 บริษัท เค.พี.เอส. แมนเนจเมนท จํากัด 48/266 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 26 มิถุนายน 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

582 29 2554 บริษัท มายบัส เอ็นเนอรจ้ี จํากัด 55/11 - คลองลําเจียก คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2555

583 30 2554 บริษัท ไทยอะโกร โปรดักส แอนด เซอรวสิ จํากัด 168/29 - นาคนิวาส ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 2555 ยกเลิกใบอนุญาต

584 31 2554 บริษัท แฟรเวย (ประเทศไทย) จํากัด 266 - เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 สิงหาคม 2557

585 32 2554 บริษัท ซ.ีบ.ีอโกร จํากัด 89/1 4 เทศบาล 3-โรงพยาบาลมะการักษ ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี 21 ธันวาคม 2562

586 33 2554 บริษัท นิว ปุยไทยอินเตอร จํากัด 4 12 แสงชูโต ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี 28 กรกฎาคม 2558

587 34 2554 บริษัท โวลาร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 200 - พหลโยธนิ อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 28 กรกฎาคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

588 35 2554 บริษัท หลงเฉิน อะกรี อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด 89/124-126 9 พหลโยธนิ คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 10 สิงหาคม 2555

589 36 2554 หางหุนสวนจํากัด ธนา บลอซซั่ม 30/45 13 เลียบคลอง 7 ฝงตะวนัออก ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี 18 พฤษภาคม 2563

590 37 2554 บริษัท ที อาร เจ คอนซัลแทนด จํากัด 410/7-8 - พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2555

591 38 2554 บริษัท ไทยสากล อินเตอรกรุป จํากัด 358 10 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนเลี่ยงเมือง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 5 กันยายน 2558

592 39 2554 บริษัท นูกรีน จํากัด 49/145 - เสรีไทย คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 18 พฤษภาคม 2563

593 40 2554 บริษัท เจรญิโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด 97 - เยน็จิต ทุงวดัดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2562

594 41 2554 บริษัท ริชฟลด อินดัสเตรียล จํากัด 32/30 4 สามโคก-เสนา ทายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 15 กันยายน 2557

595 42 2554 บริษัท เอสทีม อินเตอรเทรด จํากัด 6/57-59 4 ทางหลวงหมายเลข 345 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 22 กันยายน 2562

596 43 2554 บริษัท เณเชอร สโคป ชาญเดช จํากัด 6/71 4 บางบัวทอง-ปทุมธานี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 6 ตุลาคม 2556

597 44 2554 บริษัท โกลเดน โกลบ กรุพ จํากัด 216/78 - นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2555

598 45 2554 บริษัท อีโก บิ้วท ซิสเต็มส จํากัด 111/2 3 ชากกอไผ ชากบก บานคาย ระยอง 24 ตุลาคม 2555

599 46 2554 นายกิตติชัย   พนาสุวรรณรัตน (รานสามพลังการเกษตร) 86/4 13 สุขสําราญ ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 28 พฤศจิกายน 2562

600 47 2554 บริษัท ไทยยเูนี่ยนโบน จํากัด 274 2 ทายบาน ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 6 มกราคม 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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601 48 2554 บริษัท คิว คร็อพ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 45 - อุดมสุข หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 5 ธนัวาคม 2558

602 49 2554 บริษัท ปุยวิทยาศาสตร จํากัด 19/3 10 ทางหลวงหมายเลข 3471 บางบุตร บานคาย ระยอง 6 ธนัวาคม 2557

603 50 2554 บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จํากัด 209 - สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 8 ธนัวาคม 2557

604 51 2554 บริษัท ฮุยกวง (ไทยแลนด) จํากัด 2922/247 ชั้น 19 - เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2562

605 52 2554 นายเจสัน คุณณะรักษไทย ฮุย (รานไบโออารต) 65 - ศรีนครินทร 55 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 9 มกราคม 2558

606 53 2554 บริษัท พัฒนา รุงเรือง เฟอรติไลเซอร จํากัด 255, 257 - รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 25 ธันวาคม 2559

607 54 2554 บริษัท อายิเทรด (ประเทศไทย) จํากัด 487/1 - ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 25 ธันวาคม 2555

608 1 2555 บริษัท วาฬเกษตร จํากัด 11/1 - เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 4 มกราคม 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

609 2 2555 บริษัท เอ เอ็กซ เอ เทรดดิ้ง จํากัด 343/2 3 เลี่ยงเมือง (สายเอเชีย) ควนลัง หาดใหญ สงขลา 4 มกราคม 2558

610 3 2555 หางหุนสวนจํากัด เอ็ม แอนด พี เกษตรรุงเรือง 68/6 2 บานโคกมวง-บานเหนือ คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา 4 มกราคม 2557

611 4 2555 บริษัท น-ูฟนิกซ กรุป จํากัด 138/70 1 รังสิต-ปทุมธานี บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 24 มกราคม 2563

612 5 2555 บริษัท ใบธง นิว เน็ตเวริค จํากัด 88/8 3 วงแหวงรอบ 2 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 18 มกราคม 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

613 6 2555 บริษัท แสงรุงถาวร จํากัด 31/1-2 - กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2560

614 7 2555 บริษัท เอสพีซี ไอที จํากัด 235/1 - ฉลองกรุง ลําปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 26 มกราคม 2558

615 8 2555 บริษัท พี.ซ.ีปาลม (2550) จํากัด 91/1 1 กาญจนวถีิ บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 26 มกราคม 2557

616 9 2555 บริษัท อินฟนิตี้ เฟอรติไลเซอร จํากัด 37/6 6 ลาดยางสายบางเดื่อ คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 6 กุมภาพันธ 2556

617 10 2555 บริษัท รุงสยามถาวร จํากัด 54/9 - นเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 6 กุมภาพันธ 2562

618 11 2555 บริษัท ไดนาไลฟ เฟอรทิไลสเซอร จํากัด 64/33 3 พอขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 8 กุมภาพันธ 2557

619 12 2555 บริษัท อีสท เคมิคัล จํากัด 53/81 3 สุขุมวิท บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 17 มีนาคม 2563

620 13 2555 บริษัท มาย ฟอรมูเลชั่น จํากัด 69/642 6 ลําลูกกา บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 22 กุมภาพันธ 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

621 14 2555 บริษัท ไทยไบโอนิค กรุป จํากัด 129/8 - สุทธิสารวนิิจฉัย หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ 2556

622 15 2555 บริษัท อุตสาหกรรมปุย จํากัด 2/1 7 นครศรีธรรมราช-สุราษฎรธานี ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 4 มีนาคม 2561

623 16 2555 บริษัท เลาทัน ลูอัส (ประเทศไทย) จํากัด 109 - สุรวงศ สุริยวงศ บางรกั กรุงเทพมหานคร 5 มีนาคม 2557

624 17 2555 บริษัท ดีเม็กซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 9/213 - พหลโยธนิ อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2556

625 18 2555 บริษัท โตชิน อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด 246 - ฉลองกรุง ลําปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม 2563

626 19 2555 บริษัท เอสทีเอส สปอรต เทอรฟ โซลูชั่น จํากัด 290 - เจริญพัฒนา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2563

627 20 2555 วสิาหกิจชุมชนชมรมเกษตรอินทรียสยาม 60/2 1 วดัประเดิม-วดัพระขวาง ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 29 มีนาคม 2556

628 21 2555 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด 622 - สุขุมวิท 24 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 9 เมษายน 2563

629 22 2555 บริษัท ยูโร อโกรเทค จํากัด 59/144 6 พระองคเจาสาย ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 16 สิงหาคม 2560

630 23 2555 บริษัท กรีน อะโกรพลัส จํากัด 165/3 13 ลาดหลุมแกว-บางเลน บางภาษี บางเลน นครปฐม 10 เมษายน 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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631 24 2555 บริษัท ไทยกสิกิจ จํากัด 605/27-28 - ลาดพราว คลองเจาคุณสิงห วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2561

632 25 2555 บริษัท ครอป อะกริเทค จํากัด 28/92 4 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10 พฤษภาคม 2563

633 26 2555 บริษัท แพร็คติเคิล เทคโนโลยี จํากัด 507/49 - สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2558

634 27 2555 บริษัท โกลเดนแทรงค 2010 จํากัด 118 4 เทศบาล 8 บางภาษี บางเลน นครปฐม 20 มิถุนายน 2563

635 28 2555 บริษัท ซันไรส เฟอรติไลเซอร จํากัด 34/1 1 เลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2556

636 29 2555 บริษัท ขรัวโต คอรเปอเรชั่น จํากัด 106/95 8 บางบอน บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 24 มิถุนายน 2556

637 30 2555 บริษัท ทีทีการเกษตร 2006 จํากัด 145/102 - คูบอน ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 3 กรกฎาคม 2556

638 31 2555 บริษัท ชิน อิมปอรตเอ็กซปอรต จํากัด 100/68 5 สะพานปลา บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 15 กรกฎาคม 2556

639 32 2555 บริษัท เอเซีย แปซิฟค อโกรเคมีคอล จํากัด 93 - บรมราชชนนี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2562

640 33 2555 หางหุนสวนจํากัด เอเซยีกสิกรเคมี 1206 - เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2559

641 34 2555 บริษัท ชีวาเคม จํากัด 297 - สุรวงศ สุริยวงศ บางรกั กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2563

642 35 2555 บริษัท โกลเดน ฟารม (ประเทศไทย) จํากัด 67/67 8 ประชาราษฏร 1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2557

643 36 2555 บริษัท ไทยรุงเจรญิดี จํากัด 501/16 - สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

644 37 2555 บริษัท เอเชีย พลัส ฟด มิลล จํากัด 3/5 3 สุพรรณบุร-ีดอนเจดีย สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6 กันยายน 2556

645 38 2555 บริษัท ปราจีนลาภ จํากัด 180-184 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 12 กันยายน 2562

646 39 2555 บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จํากัด 799/90 3 แพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 12 กันยายน 2561

647 40 2555 บริษัท เวลอะโกร จํากัด 55/10 - ลาดพราว พลับพลา วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2559

648 41 2555 บริษัท โกรวซัคเซส จํากัด 88/73 2 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 7 ตุลาคม 2562

649 42 2555 บริษัท เอช แอนด ดับบลิว อินเตอรเทรด จํากัด 116/88 - นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2561

650 43 2555 บริษัท ฮอไรซอน อินเตอรเทรด จํากัด 51/19 - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 6 พฤศจิกายน 2559

651 44 2555 นายมงคล   ทรัพยสกุล (รานเทพมงคลคอมเมอรเชี่ยล) 36 4 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา 1 ตุลาคม 2556 ยกเลิกใบอนุญาต

652 45 2555 บริษัท ไททัน อโกร จํากัด 433/151 2 มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 7 ตุลาคม 2559

653 46 2555 บริษัท ฮอไรซอน อินโนเวชั่น จํากัด 51/19 - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 6 พฤศจิกายน 2558

654 47 2555 บริษัท ไทยไบโอนิค กรุป จํากัด 129/8 - สุทธิสารวนิิจฉัย หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 5 พฤศจิกายน 2556

655 48 2555 บริษัท ยูเน่ียน เทรด อินเตอรเนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท จํากัด 3/2294 - พหลโยธนิ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2556

656 49 2555 บริษัท วิตามิน ทรี จํากัด 216/69-70 - นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2556

657 50 2555 บริษัท ฟุกเทียนสุราษฎรการเกษตร จํากัด 62/2 2 กาญจนดิษฐ-ปากคู กะแดะ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 15 พฤศจิกายน 2562

658 51 2555 บริษัท สําเรจ็รุงโรจน จํากัด 39 - สุทธิสารวนิิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2558

659 52 2555 บริษัท เกรด โบรกเกอรแอนดเซอรวสิ จํากัด 11/3 - ลาดพราว พลับพลา วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2558

660 53 2555 บริษัท เวยีงฟู เฟอรติไลเซอร (ประเทศไทย) จํากัด 63 อาคารแอทธนิี ทาวเวอร ชั้นท่ี 16 หองเลขท่ี 1601 วทิยุ ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 11 ธันวาคม 2562

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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661 54 2555 บริษัท อําพน เทรด จํากัด 55/2 4 ลาวจกราช แมจัน แมจัน เชียงราย 18 พฤษภาคม 2563

662 55 2555 บริษัท ไบโอไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 21/141 10 สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 18 ธันวาคม 2559

663 56 2555 บริษัท เจ แอนด ที สตารกรุป จํากัด 808/13 - พหลโยธนิ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 19 ธันวาคม 2556

664 57 2555 บริษัท ไทยรุงเจรญิดี จํากัด 501/16 - สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2556

665 1 2556 บริษัท เกษตรทิพย คอมพาวนด จํากัด 222 5 มาลัยแมน หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม 2 มกราคม 2562

666 2 2556 บริษัท มาชนะ บิลดิ้ง จํากัด 81/24 9 เพชรเกษม ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 6 มกราคม 2560

667 3 2556 บริษัท เอส พี เค จี อินเตอรเทรด จํากัด 77/85 7 ศาลายา-เลียบบางภาษี คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 30 มกราคม 2563

668 4 2556 บริษัท คอสโมเซล (ไทยแลนด) จํากัด 62/8-9 6 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 22 มกราคม 2563

669 5 2556 บริษัท เพนี บริค (ประเทศไทย) จํากัด 4/87 - มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 6 มีนาคม 2562

670 6 2556 บริษัท จีจ(ี777) จํากัด 262/110 - ประชาอุทิศ หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ 2557

671 7 2556 บริษัท บราโว เทรด จํากัด 1090 - ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ 2562

672 8 2556 บริษัท ว.ีพี.เฟอรติไลเซอร จํากัด 46/156 - นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ 2559

673 9 2556 บริษัท วินเทค อะโกร จํากัด 108/8 4 พุทธมณฑล-นครชัยศรี งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 27 มีนาคม 2563

674 10 2556 บริษัท โปรแฟค อินเตอรเทรด จํากัด 18/3 10 วดับางปลานัก-บานแขวงกลั่น คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 21 มิถุนายน 2562

675 11 2556 บริษัท ไฮเทค อะกรี ไทย จํากัด 70/167 4 หนองขางคอก หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 16 เมษายน 2559

676 12 2556 บริษัท เมกา คิว อินเตอรเทรด จํากัด 59/34 14 กาญจนาภิเษก บางมวง บางใหญ นนทบุรี 21 เมษายน 2563

677 13 2556 บริษัท บ.ีซ.ี เวิลด โฮลดิ้งค จํากัด 40 1 สวนสยาม คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2558

678 14 2556 บริษัท รัตนโกสินทร เคมิคอล จํากัด 22/11 - มอเตอรเวย ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2558

679 15 2556 หางหุนสวนจํากัด สนอง พาณิชย เคมี 8/20 3 บางปะหัน-บางเดื่อ บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรอียุธยา 29 พฤษภาคม 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

680 16 2556 บริษัท เอ็ม.จี.เคมีคอล จํากัด 18/80 3 บางกรวย-ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 3 มิถุนายน 2563

681 17 2556 บริษัท แฟรลิ้งค (ประเทศไทย) จํากัด 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้นที่ 17 สีลม บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 3 มิถุนายน 2563

682 18 2556 บริษัท ฮอไรซอน เฟอรทิไลซ จํากัด 51/19 - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 4 มิถุนายน 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

683 19 2556 บริษัท ธารา ไทย-ไชนา กรุป จํากัด 65/188 - พระราม 9 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 4 มิถุนายน 2559

684 20 2556 บริษัท ราชาอโกร จํากัด 71 - เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2563

685 21 2556 บริษัท เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ช้ันที่ 29 หองเลขที่ 2962 - สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 17 มิถุนายน 2563

686 22 2556 บริษัท กาแล็คเซล จํากัด 62/8-9 6 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 7 กรกฎาคม 2563

687 23 2556 บริษัท กรีน อะโกรพลัส จํากัด 165/3 13 ลาดหลุมแกว-บางเลน บางภาษี บางเลน นครปฐม 18 กรกฎาคม 2563

688 24 2556 บริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 44/4 5 ทางหลวงหมายเลข 3017 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 18 กรกฎาคม 2563

689 25 2556 บริษัท เวดา อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด 420 - บรมราชชนนี บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2559

690 26 2556 บริษัท ไทย ซิน หยวน จํากัด 26 - นาคนิวาส ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 13 สิงหาคม 2557 ยกเลิกใบอนุญาต

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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691 27 2556 บริษัท ปุยคุณภาพ จํากัด 99/2 15 กําแพงแสน-พระแทน พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2563

692 28 2556 บริษัท อาโยมา จํากัด 100/64 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ชั้น 30 - สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2563

693 29 2556 บริษัท เอสที เฟอรทิลิตี้ จํากัด 116 5 สองพี่นอง-ลาดบัวหลวง นิลเพชร บางเลน นครปฐม 21 สิงหาคม 2563

694 30 2556 บริษัท มาแฟค เคมีคอล จํากัด 1212/54 - เลียบคลองรงัสิต ประชาธิปตย ธญับุรี ปทุมธานี 27 สิงหาคม 2559

695 31 2556 บริษัท สามัคคีพัฒนา จํากัด 120 3 แสงชูโต วงัขนาย ทามวง กาญจนบุรี 2 กันยายน 2562

696 32 2556 บริษัท ทีทีการเกษตร 2006 จํากัด 145/102 - คูบอน ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2557

697 33 2556 บริษัท มังกรเจ็ดน้ํา จํากัด 129/190 - นวมินทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2562

698 34 2556 บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 66/9 9 ทววัีฒนา-กาญจนาภิเษก ทววัีฒนา ทววัีฒนา กรุงเทพมหานคร 26 กันยายน 2562

699 35 2556 รานพูนทรัพยการเกษตร (นายบุญชู หงษแกว) 14 12 แจงสนิท กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน 15 กันยายน 2562

700 36 2556 บริษัท รูรอล ลิควิด เฟอทีไลเซอร (ประเทศไทย) จํากัด 10/97 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟศ - สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560

701 37 2556 บริษัท ชิน อิมปอรตเอ็กซปอรต จํากัด 100/68 5 สะพานปลา บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 22 กันยายน 2562

702 38 2556 บริษัท ซันไรส เฟอรติไลเซอร จํากัด 34/1 1 เลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 23 กันยายน 2562

703 39 2556 บริษัท ไทยเกษตรเม็ดขาว จํากัด 88/8 10 วดัลําเพย-บานรางมูก ลําเหย ดอนตูม นครปฐม 2 ตุลาคม 2557

704 40 2556 บริษัท ปุยกัปตัน จํากัด 309/198 10 พุทธสาคร สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร 19 ธันวาคม 2562

705 41 2556 บริษัท บีจี อะโกรเคม จํากัด 138 9 มิตรภาพ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 11 กรกฎาคม 2563

706 42 2556 บริษัท ทีเค ซัคเซส จํากัด 138 5 สุพรรณบุร-ีชัยนาท นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 27 พฤศจิกายน 2562

707 43 2556 บริษัท พีค อโกรเคมี 2 จํากัด 32/21 4 สามโคก-เสนา ทายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 3 กุมภาพันธ 2563

708 44 2556 บริษัท ยูนิพรีมา จํากัด 831 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 14 ตุลาคม 2562

709 45 2556 บริษัท สหการเกษตรไทยรุงเรือง จํากัด 259 - ราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม 2562

710 46 2556 บริษัท โปร-แอ็ก จํากัด 8 - รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2562

711 47 2556 บริษัท เอ็น เค พี อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด 16/3 5 ดอนตูม-บางเลน ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม 13 พฤศจิกายน 2562

712 48 2556 บริษัท เอกยงวงศ จํากัด 589 - พระรามท่ี 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2562

713 49 2556 บริษัท ม.ทรัพยรุงเรืองเพื่อเกษตรกร จํากัด 43/2 9 กาบบัว-กุมโคก เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 3 ธนัวาคม 2558 ยกเลิกใบอนุญาต

714 50 2556 หางหุนสวนจํากัด ไบโอริช คอนซอรเทียม (ไทยแลนด) 331, 333,335,337 6 ชูพันธ ควนลัง หาดใหญ สงขลา 3 ธนัวาคม 2559

715 51 2556 บริษัท ไจแอนท อะโกร จํากัด 99/24 - พุทธมณฑลสาย 1 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 29 มิถุนายน 2563

716 1 2557 บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด 1 - ปูนซีเมนตไทย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2560

717 2 2557 บริษัท โรงงานปุยเพื่อนเกษตร จํากัด 99/349 - แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ 2559

718 3 2557 บริษัท โรงปง ไมนิง จํากัด 1015/52 - บางขุนเทียน-ชายทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2559

719 4 2557 บริษัท ปุยอินทรียอุตรดิตถ จํากัด 99 8 ตรอน-พิชัย บานดารา พิชัย อุตรดิตถ 17 มีนาคม 2558

720 5 2557 บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จํากัด 130-132 ชั้น 10-11 - วทิยุ ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 18 มีนาคม 2562

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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721 6 2557 บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท แอนด ฟารมาซูติคอล จํากัด 3300/121 - พหลโยธนิ จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2561

722 7 2557 บริษัท ไทยเฮอบิไซด จํากัด 249 - สิรินธร บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 22 เมษายน 2563

723 8 2557 บริษัท โฮมแลนด แอ็ก จํากัด 173/18 - สาทรใต ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2558

724 9 2557 บริษัท คอนแทค กรุพ จํากัด 29/29 - ประเสริฐมนูกิจ นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 29 เมษายน 2563

725 10 2557 บริษัท เบสทคันทร(ีประเทศไทย) จํากัด 19/4 - เทศบาล 7 วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 19 ตุลาคม 2560

726 11 2557 บริษัท บิ๊ก แพนดา อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด 1/18 - สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2559

727 12 2557 บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จํากัด 26/54-55 อาคารอรกานต ชั้น 15 - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 กรกฎาคม 2559

728 13 2557 บริษัท เอ็ม.จี.บ.ี อะกริ อินเตอรเทรด จํากัด 195 - สาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2558

729 14 2557 บริษัท นวตักรรมการเกษตร จํากัด 428 - ศรีวรา พลับพลา วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2562

730 15 2557 บริษัท โกรว แอนด โกรว อากรีเทค จํากัด 1/51 - สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2562

731 16 2557 บริษัท ครอป เคมีคอล จํากัด 9 - เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 22 กรกฎาคม 2562

732 17 2557 บริษัท ดรากอน อะกรี จํากัด 81 9 สะพานมิตรภาพแหงที่ 4 เวียง เชียงของ เชียงราย 28 กรกฎาคม 2562

733 18 2557 บริษัท ออรกาเคม จํากัด 88 10 รพช.นบ. 5031 ไทรใหญ ไทรนอย นนทบุรี 3 สิงหาคม 2561

734 19 2557 บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จํากัด 29/13-14 8 รอบเมือง (ดงวัด) หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3 สิงหาคม 2558

735 20 2557 บริษัท เอช บี แพลนท จํากัด 60 6 สระบุร-ีหลมสัก สระประดู วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 13 สิงหาคม 2563

736 21 2557 บริษัท ยูไนเต็ดไดมอนด จํากัด 31หมูบานไพรมเพลส 105 - ลาซาล บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 1 กันยายน 2559

737 22 2557 หางหุนสวนจํากัด สวัสดี อินเตอรซัพพลาย 96/33 8 มิตรภาพ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 7 สิงหาคม 2558

738 23 2557 บริษัท ซีเอ็มเอ็ม อินเตอรเทรด จํากัด 167 - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 1 กันยายน 2559

739 24 2557 บริษัท วิลวงิตัน แคปปตอล จํากัด 990 พระราม4 สีลม บางรัก กรุงเททพ 28 สิงหาคม 2558

740 25 2557 บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอรจี จํากัด 55/33 1 ราชพฤกษ ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 20 ตุลาคม 2562

741 26 2557 บริษัท ไอออนิค จํากัด 71/13 - บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2562

742 27 2557 บริษัท ศรีภัณฑเคมีเกษตร จํากัด 15 6 ทาวอูทอง อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 11 กันยายน 2558

743 28 2557 บริษัท เอเชีย โรด เอ็กซเพรส จํากัด 3795 - พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 23 กันยายน 2559

744 29 2557 บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส จํากัด 31/5 3 บางนา-ตราด กม.23 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 1 ตุลาคม 2560

745 30 2557 บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส ช้ัน 20-22 ยนูิต 1 - วทิยุ ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2562

746 31 2557 บริษัท มิลเลนเนียม ฟารม จํากัด 549 - ลาดพราว สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 19 ตุลาคม 2562

747 32 2557 บริษัท เมจิกแพลนท จํากัด 97/87 3 วดัวงันํ้าขาว คลองใหม สามพราน นครปฐม 21 ตุลาคม 2558

748 33 2557 บริษัท เอกสุวรรณ กรุป จํากัด 27/3 4 เพชรเกษม เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 27 ตุลาคม 2561

749 34 2557 บริษัท โกลเดน ฟารเมอร อะกรีคัลเจอร จํากัด 42/205 8 คลองหลวงเมืองใหม คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 11 พฤศจิกายน 2558

750 35 2557 บริษัท แอดแวนเทจอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 16 - นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2558

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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751 36 2557 บริษัท วิกเตอร นูตริพลานท จํากัด 89/240 8 คลองถนน เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 26 พฤศจิกายน 2558

752 37 2557 บริษัท พี.เอส.ซ.ี สตารช โปรดักส จํากัด (มหาชน) 1146/24-25 5 ศรีนครินทร สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 15 ธันวาคม 2558

753 1 2558 บริษัท ไตเหลียงเคมีภัณฑ จํากัด 59 2 ปูเจาสมิงพราย บางหญาแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 15 มกราคม 2559 ยกเลิกใบอนุญาต

754 2 2558 บริษัท เอชซี อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร ช้ันที่ 26 สาทรใต ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2563

755 3 2558 บริษัท โพรเกรส (59) อิมพอรท เอ็กซพอรท จํากัด 244 สิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 26 มกราคม 2563

756 4 2558 บริษัท ไทยสงเสรมิเคมีอินทรีย จํากัด 165/1 13 ลาดหลุมแกว-บางเลน บางภาษี บางเลน นครปฐม 3 กุมภาพันธ 2559

757 5 2558 บริษัท ดูโอฟารม จํากัด 40/705 แจงวัฒนะ ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ 2560

758 6 2558 บริษัท เทียนส (ประเทศไทย) จํากัด 539/2 - ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 มีนาคม 2559

759 7 2558 บริษัท กรีนเวลิด อโกร เทค (ไทยแลนด) จํากัด 44 1 สํานักครอ-รางกระตาย ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบุรี 20 เมษายน 2563

760 8 2558 บริษัท สหกิจชุมชนไทย-อาเซียน จํากัด 5/735/2 - สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11 มีนาคม 2559

761 9 2558 บริษัท เดมาร เคมีคอล เวริค จํากัด 94-95 - บรมราชชนนี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2563

762 10 2558 บริษัท แวนเอเซีย จํากัด  49 - พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2559

763 11 2558 บริษัท ฐิติรัตน เวท จํากัด 284/1 1 บานแพว-พระประโทน ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 16 เมษายน 2563

764 12 2558 บริษัท เอ็มแทค คอรปอเรชั่น จํากัด 52/83 พหลโยธนิ คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 16 เมษายน 2559

765 13 2558 หางหุนสวนจํากัด นิเทศกอสราง 108 2 หนองคาย-บึงกาฬ โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ 27 เมษายน 2559

766 14 2558 บริษัท กาวหนาทั่วไทยเพื่อการเกษตร จํากัด 159/7 11 ยางเกาะ-ลําทราย จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 7 พฤษภาคม 2559

767 15 2558 บริษัท กรีน เวิลด อินเตอรเทรด หาหาหา จํากัด 32/100 1 แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 7 พฤษภาคม 2560

768 16 2558 บริษัท พีซีเอ็ม(ประเทศไทย)จํากัด 179 สาทรใต ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2563

769 17 2558 บริษัท สีนํ้าเงินเกษตร จํากัด 73/193 5 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 17 พฤษภาคม 2559

770 18 2558 บริษัท สตาร อินโนเวชั่น จํากัด 99/24 2 ปทุมธาน-ีสามโคก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 17 พฤษภาคม 2559

771 19 2558 บริษัท นิว-ทริชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 184/198 รัชดาภิเษก หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2563

772 20 2558 บริษัท พลอยพิม อินเตอร จํากัด 186/527 รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 7 มิถุนายน 2563

773 21 2558 บริษัท รมิตา เฮลธแอนดบิวตี้ จํากัด 40/20 2 งามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3 มิถุนายน 2559 ยกเลิกใบอนุญาต

774 22 2558 บริษัท วี กรุป จํากัด 4/182 ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2559

775 23 2558 บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด 537/246 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 21 กรกฎาคม 2563

776 24 2558 บริษัท ออล เอเซยี อโกร จํากัด 77/31 2 รัตนาธิเบศร บางเลน บางใหญ นนทบุรี 21 มิถุนายน 2559

777 25 2558 บริษัท แดนแซม ฟรุตส จํากัด 42/6 (KP6-107-108, 113-114) 8 คลองหลวง-กาญจนาภิเษก คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 29 สิงหาคม 2560

778 26 2558 บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอรปอเรชั่น จํากัด 209/1 สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2562

779 27 2558 บริษัท ไทยฟอสเฟต อโกรเคมีคอล จํากัด 404/71 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2562

780 28 2558 บริษัท ตาดีอะโกร จํากัด 491/13 สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2559

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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781 29 2558 หางหุนสวนจํากัด ฟาอรุณพืชผลเพื่อไทย 63 2 สุโขทัย - กําแพงเพชร บานปอม คีรมีาศ สุโขทัย 24 พฤศจิกายน 2562

782 30 2558 บริษัท ฟารม เซอรวสิเซส เทรดดิ้ง จํากัด 93/47 อาคารเดอะโมเดอรน กรุป ช้ันที่ 4 แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 20 สิงหาคม 2563

783 31 2558 หางหุนสวนจํากัด ธนาผลเคมีการเกษตร 49 - ราชพฤกษ ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 24 สิงหาคม 2559

784 32 2558 บริษัท มอรยิลด จํากัด 72/788 6 เสมาฟาคราม คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 27 สิงหาคม 2562

785 33 2558 บริษัท อินฟนิตี้ ฮารโมนี่ (ประเทศไทย) จํากัด 333/36 หมูบานการเดนซิต้ีลากูน - ประชาชื่น ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 24 มกราคม 2563

786 34 2558 บริษัท แพลนท โพร (ประเทศไทย) จํากัด 109/391 2 บรมราชชนนี บางเตย สามพราน นครปฐม 15 กันยายน 2562

787 35 2558 บริษัท เอส เค ไบโอ โพรดัคชั่น จํากัด 432 5 นเรศวร ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 20 กันยายน 2559

788 36 2558 บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จํากัด 7/2 - พหลโยธนิ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2562

789 37 2558 บริษัท แซมโก ไลฟ จํากัด 65/387 9 พระพุทธบาท-สระบุรี พุคําจาน พระพุทธบาท สระบุรี 15 ธันวาคม 2561

790 38 2558 บริษัท แลนดมารค อะโกร จํากัด 199/10 เพชรบุรี ซอย 5 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2559

791 39 2558 บริษัท เจ พี พี อะโกร (ประเทศไทย) จํากัด 7/2 พหลโยธนิ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 14 ตุลาคม 2562

792 40 2558 บริษัท วี ไอ วี อินเตอรเคม จํากัด 22 - สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 27 ตุลาคม 2562

793 41 2558 บริษัท กรีนเนตโต จํากัด 99/8 5 นนทบุร-ีปทุมธานี บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 29 ตุลาคม 2559

794 42 2558 บริษัท ดีเอสดี บลอสซัม จํากัด 179 12 ปราจีนบุร-ีเขาใหญ เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 8 ธนัวาคม 2562

795 43 2558 บริษัท ปุยอินทรีย ชีวภาพลพบุรี จํากัด 134/2 2 สายทาวุง-บานเบิก ทาวุง ทาวุง ลพบุรี 24 พฤศจิกายน 2562

796 44 2558 บริษัท เอส แอนด เจ อะโกรไซเอนซ จํากัด 69/209 - คลองถนน บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 27 ธันวาคม 2562

797 45 2558 บริษัท ธนณัฐวินอะโกร จํากัด 199/2-4 13 เขาเม็งพัฒนา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 10 ธันวาคม 2560

798 46 2558 บริษัท พลาเน็ทวิลล จํากัด 22/2 - รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 15 ธันวาคม 2562

799 47 2558 บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จํากัด 127/33 อาคารปญจธานี ทาวเวอร ช้ันท่ี 28 นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2563

800 1 2559 บริษัท ออสท เทรด เฮาส จํากัด 9/32  เดอะเพรสตันทาวนโฮม - กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 7 มกราคม 2560

801 2 2559 บริษัท แคช โฮลดิ้ง จํากัด 622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 21/2-3 สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561

802 3 2559 บริษัท การโซน่ี (ไทยแลนด) จํากัด 184/14 อาคารฟอรั่มทาวเวอร ชั้นที่ 11 รัชดาภิเษก หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 26 มกราคม 2563

803 4 2559 บริษัท ซ.ีเอ็น.เอส.อะโกร-อินเตอร กรุป จํากัด 65 8 เศรษฐกิจ ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร 4 กุมภาพันธ 2563

804 5 2559 บริษัท เคเอ็นที พลัส จํากัด 63 พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 8 กุมภาพันธ 2561

805 6 2559 บริษัท แอลที เอเชีย อัลลิแอนซ จํากัด 1/19 สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ 2560

806 7 2559 บริษัท อัล-รี คอรปอเรชั่น จํากัด 201-201/1 พระรามเกาตัดใหม สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 7 มีนาคม 2560

807 8 2559 บริษัท ริช อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด 143/1 10 บานนา-แกงคอย ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี 8 มีนาคม 2562

808 9 2559 บริษัท เกษตร ยูไนเต็ด จํากัด 22/155 - เลียบคลองสอง สามวาตะวนัตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 3 เมษายน 2563

809 10 2559 บริษัท บลูทอรัส อินเตอรเทรด จํากัด 605/28 ลาดพราว คลองเจาคุณสิงห วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 4 เมษายน 2560

810 11 2559 บริษัท สิงหเทพอินเตอรกรุป จํากัด 6/8 5 ทางหลวงชนบท 304 นฐ. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร 6 เมษายน 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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811 12 2559 บริษัท ท.ีพี.ฟารเมอร จํากัด 96 9 บางมูลนาก-โพทะเล หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 17 เมษายน 2563

812 13 2559 บริษัท ปาลม โปรเฟสชั่นนอล จํากัด 97/8 - วชัระ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 19 เมษายน 2560

813 14 2559 หางหุนสวนจํากัด ลําพูน พ.ีท.ีเอส. 12 7 บานธ-ิปาแดด บานธิ บานธิ ลําพูน 25 เมษายน 2560

814 15 2559 หางหุนสวนจํากัด ธรีพรพาณิชย 300 - ประชาธิปก วดักัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 พฤษภาคม 2561

815 16 2559 บริษัท ฟเชอร เคมีคัล จํากัด 203/7 หมูบาน ช.รุงเรือง 1 บางกรวย-ไทรนอย บางรกัพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 24 พฤษภาคม 2562

816 17 2559 บริษัท อีวนั อโกรเทค จํากัด 80/1 5 เทศบาลรางกระทุม บางภาษี บางเลน นครปฐม 30 พฤษภาคม 2561

817 18 2559 บริษัท ฟูหยิงไทย จํากัด 9/594 5 แพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 30 พฤษภาคม 2560

818 19 2559 บริษัท ป.ศรีสมบูรณ จํากัด 89/9-10 7 ทามวง-หนองขาว ทุงทอง ทามวง กาญจนบุรี 30 พฤษภาคม 2560 ยกเลิกใบอนุญาต

819 20 2559 บริษัท เค ไบโอ เฟอรทะไลเซอร จํากัด 350 อาคารธนภัทรพรอพเพอรตี้ ชั้นที่ 2 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2563

820 21 2559 บริษัท ซันแพค โมเดิรน เทคโนโลยี จํากัด 552,554 - รามอินทรา รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 24 ตุลาคม 2561

821 22 2559 บริษัท ออยลปาลม กรุป จํากัด 698/46 - บางขุนเทียน-ชายทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2562

822 23 2559 บริษัท เอ.ซ.ีพี. อะกริคัลเจอร จํากัด 207/21 5 ทางหลวง 325 ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบุรี 16 กรกฎาคม 2561

823 24 2559 นายตรีเพชร แสนทวีสุข (รานเกษตรภคนันท) 54 12 สถิตยนิมานกาล สวาง สวางวรีะวงศ อุบลราชธานี 25 กรกฎาคม 2562

824 25 2559 บริษัท ทีบี เปเปอร โปรดักส จํากัด 118 6 เชียงคาน-ศรีเชียงใหม ปากชม ปากชม เลย 8 สิงหาคม 2562

825 26 2559 บริษัท เอ็น.บ.ีไมนิ่ง จํากัด 31 10 ทางหลวงหมายเลข 11 (ตากฟา-พิจิตร) หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค 14 สิงหาคม 2563

826 27 2559 บริษัท ดวงตะวนัเพชร จํากัด 365 10 สุขุมวิท 107 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 21 สิงหาคม 2563

827 28 2559 บริษัท บีที กรีนเวิลด จํากัด 471 - ประชาอุทิศ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2560

828 29 2559 บริษัท น้ําตาลระยอง จํากัด 30 - อนุวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2560

829 30 2559 บริษัท เคมแฟค จํากัด 68 - - หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2561

830 31 2559 บริษัท คัทติ้ง เอดจ กรุป จํากัด 120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 5 หอง 505 - สีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561

831 32 2559 บริษัท มาย ฟอรมูเลชั่น จํากัด 603/10 - นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 26 กันยายน 2562

832 33 2559 บริษัท พีเอ็นบี โฟรไซเอนซ จํากัด 89/599 3 บางกรวย-ไทรนอย บางรกัพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 26 ตุลาคม 2561

833 34 2559 บริษัท วี แคน อโกร โปรดักส จํากัด 99/688 2 ราชพฤกษ ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 29 พฤศจิกายน 2562

834 35 2559 บริษัท เทเลเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 71/2 - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2560

835 36 2559 บริษัท เอส พี เค จี ไบโอเคม จํากัด 77/92 7 คลองโยง คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 16 พฤศจิกายน 2562

836 37 2559 บริษัท โมดิฟาย อโกรคอรป จํากัด 54/13 2 ละหาร ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 1 ธนัวาคม 2562

837 1 2560 บริษัท มารูนดา ยทูามา (ไทยแลนด) จํากัด 15/5 5 ราชพฤกษ บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 17 มกราคม 2563

838 2 2560 บริษัท ยูโร ดี (ไทยแลนด) จํากัด 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ันที่ 47 ยนูิค 4703,4704,4709,4710 - นราธิวาสราชนครนิทร ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2561

839 3 2560 บริษัท ยอดอินทรีย การเกษตร จํากัด 149 3 ทามวง-หนองขาว หนองขาว ทามวง กาญจนบุรี 5 กุมภาพันธ 2563

840 4 2560 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด 138/1 9 มิตรภาพ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 7 กุมภาพันธ 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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รายชื่อผูรับใบอนุญาตนําเขาปุย 

841 5 2560 บริษัท แองโกล ไทย เคมีคัล ซัพพลายส จํากัด 75/59 11 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 3 เมษายน 2563

842 6 2560 บริษัท เอส.เอส.ซ.ีอีควปิเมนท จํากัด 25/329 รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 เมษายน 2563

843 7 2560 บริษัท สิงหเจริญ เคมี จํากัด 79 6 บานหมอ-ตลาดนอย บานหมอ บานหมอ สระบุรี 6 เมษายน 2563

844 8 2560 บริษัท เอ-วนั อะโกร จํากัด 603/36 นวลจันทร นวลจันทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 27 เมษายน 2563

845 9 2560 บริษัท อัยยครอป จํากัด 98/57 2 กาญจนาภิเษก บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 2 พฤษภาคม 2563

846 10 2560 บริษัท สมารท อะกร-ีเทค จํากัด 18 บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2 พฤษภาคม 2563

847 11 2560 บริษัท สมารทบลูมม่ิง จํากัด 1/2 15 เลียบคลองเจ็ด ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี 2 พฤษภาคม 2561

848 12 2560 บริษัท เทค ซายน จํากัด 32/13 4 สามโคก-เสนา ทายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 17 พฤษภาคม 2563

849 13 2560 บริษัท ซันนี่ เฟอติไลเซอร จํากัด 245 6 ทามะนาว ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 22 พฤษภาคม 2562

850 14 2560 บริษัท สตาร เคมิคัล เทรดดิ้ง จํากัด 57/94 - งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2561

851 15 2560 บริษัท อุดมผล อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด  9/30 - พหลโยธนิ สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 30 พฤษภาคม 2561

852 16 2560 บริษัท ซีอะโกรเทค จํากัด 138 5 สุพรรณบุร-ีชัยนาท นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 8 มิถุนายน 2563

853 17 2560 บริษัท เวลคัม เมียวดี จํากัด 194/21 10 ปุเจาสมิงพราย สําโรง พระประแดง สมุทรปราการ 8 มิถุนายน 2561

854 18 2560 บริษัท แบงคอก โอตะคะกิ จํากัด 160/364 ชั้น 18 - สีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2563

855 19 2560 บริษัท เอเชีย แอกริคัลเชอรัล ซัพพลาย จํากัด 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร เอ ชั้น 16 14 บางนา-ตราด กม. 6.5 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 6 สิงหาคม 2561

856 20 2560 บริษัท โกลด อันดามัน จํากัด 59/144 6 พระองคเจาสาย ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 22 พฤศจิกายน 2562

857 21 2560 หางหุนสวนจํากัด พรชัยเจริญการเกษตร 109 1 กลอนโด-ดานมะขามเตี้ย กลอนโด ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2561

858 22 2560 บริษัท โกลเดน ไทม ไบโอ-เทคโนโลยี จํากัด 95 - ทางหลวงหมายเลข 344 หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุรี 23 สิงหาคม 2562

859 23 2560 บริษัท บางกอกอินเตอร อกริเทค จํากัด 118/40 4 ราชพฤกษ บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 24 กันยายน 2562

860 24 2560 บริษัท แวนดา ซีดส จํากัด 176 5 เชียงใหม-หางดง นํ้าแพร หางดง เชียงใหม 29 สิงหาคม 2563

861 25 2560 บริษัท เคเอ็นอาร อินเตอร 2016 จํากัด 999/67 12 เลี่ยงเมือง หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 20 กันยายน 2562

862 26 2560 บริษัท กาวหนาทั่วไทยเพื่อการเกษตร จํากัด 159/7 11 ยางเกาะ-ลําทราย จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 3 กันยายน 2561

863 27 2560 บริษัท ซัมซุง ซี แอนด ที (ประเทศไทย) จํากัด 193/90 อาคารเลครัชดาออฟฟศคอมเพล็กซ ชั้นท่ี 21 - รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 13 กันยายน 2561

864 28 2560 บริษัท ธันยสตาร2557 จํากัด 555/9 13 ปทุมธาน-ีบางเลน บางภาษี บางเลน นครปฐม 14 กันยายน 2562

865 29 2560 บริษัท อเมซอน อะโกร จํากัด 55 - บรมราชชนนี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2562

866 30 2560 บริษัท พีทีเค2014 โลจิสติกส จํากัด 328/60 หมูบานมนตรีทาวนโฮม ลาดพราว คลองเจาคุณสิงห วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2562

867 31 2560 บริษัท พูนทรัพยการเกษตร จํากัด 104 12 แจงสนิท กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน 26 กันยายน 2563

868 32 2560 นางสาวอุไรวรรณ ประทุมโต (รานอุไรวรรณ ออแกนิค เคมีเคิล) 615/138 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2561

869 33 2560 บริษัท แบมบูมารท จํากัด 11 หลวงพอฉวน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1 ตุลาคม 2561

870 34 2560 บริษัท ไดนามิค แอพพลิเคชั่น จํากัด 36/26 2 กาญจนาภิเษก คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 1 พฤศจิกายน 2562

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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871 35 2560 บริษัท บลูสกายอะโกร จํากัด 89/430 หมูบานชัยพฤกษ บางใหญ 8 บางรักใหญ-บานใหม เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 26 พฤศจิกายน 2562

872 36 2560 บริษัท ฟนิกซ อโกรเทค จํากัด 464/4 หมูบานพรอมพัฒน กรีนโนวา ปญญาอินทรา สามวาตะวนัตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2562

873 37 2560 บริษัท ไนโตรฟอสเคม จํากัด 2/63 กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 29 พฤศจิกายน 2562

874 38 2560 บริษัท เวอรชั่น อะโกรไซเอนซ จํากัด 88/10-11 งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ธนัวาคม 2562

875 39 2560 บริษัท ฟวเจอร อะกรี โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด 54 พระรามท่ี 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 7 ธนัวาคม 2562

876 40 2560 บริษัท เอฟเอ็มซี เอจี (ประเทศไทย) จํากัด 159/22 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร หอง 1404 ช้ัน 14 - สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 12 ธันวาคม 2562

877 41 2560 บริษัท เฮลทตี้ แพลนท จํากัด 2/63 - กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 25 ธันวาคม 2561

878 1 2561 บริษัท สแกนไบโอ คอรปอเรชั่น จํากัด 10/8 5 สุนทรโวหาร เนินฆอ แกลง ระยอง 14 มกราคม 2563

879 2 2561 บริษัท เกษตรอินเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 394/2 3 ตะพานหิน-พิจิตร หวยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 5 มีนาคม 2563

880 3 2561 บริษัท ฮอท-ิเฟอรท (ประเทศไทย) จํากัด 1 5 หวยทราย หวยทราย แมริม เชียงใหม 15 กุมภาพันธ 2563

881 4 2561 บริษัท คิง บียอนด เทรดดิ้ง จํากัด 283 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 19 กุมภาพันธ 2562

882 5 2561 บริษัท เอสพี ฟารม การเกษตร จํากัด 146 5 อางทอง-ทาเรือ บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 20 กุมภาพันธ 2562

883 6 2561 บริษัท เอส เอส เอส พี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 99/14 4 นาพร-ุทาแพ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 25 กุมภาพันธ 2562

884 7 2561 บริษัท เค เอ็ม ซี เฟอทิไลเซอร จํากัด 97/19 2 แสงชูโต ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี 5 มีนาคม 2563

885 8 2561 บริษัท ฟวเจอร ครอฟ มารเก็ตติ้ง จํากัด 97/82 - ราษฎรพัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 5 มีนาคม 2563

886 9 2561 บริษัท เอ็นอาร.เคมิสต. จํากัด 147/19 1 345 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 20 มีนาคม 2563

887 10 2561 หางหุนสวนจํากัด ที แอนด ที เกษตรภัณฑ 1 1 พระพุทธบาท-ซอย 12 พุคําจาน พระพุทธบาท สระบุรี 23 พฤษภาคม 2563

888 11 2561 บริษัท แทนไทกรีนพาวเวอร จํากัด 35 1 มหาสารคาม-พยัคฆภูมิพิสัย พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 26 มีนาคม 2563

889 12 2561 บริษัท บิ๊กตอมฟารมเกษตร จํากัด 13 3 สายทามวง-หนองขาว ทุงทอง ทามวง กาญจนบุรี 26 มีนาคม 2562

890 13 2561 บริษัท ยูไนเต็ด พรีเมียร (ไทยแลนด) จํากัด 456/2 ชั้น 1 หอง 102 - ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2 เมษายน 2563

891 14 2561 บริษัท ไพฑูรยสะพลี จํากัด 93/57   ชั้นที่ 5 เดอะโมเดอรนกรุปทาวเวอร - แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 8 เมษายน 2563

892 15 2561 บริษัท อีโมโกร จํากัด 42/5 4 นครชัยศร-ีดอนตูม บางพระ นครชัยศรี นครปฐม 22 เมษายน 2563

893 16 2561 บริษัท ชลาลัยพิศาล จํากัด 71 2 เทศบาล 1 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 22 เมษายน 2562

894 17 2561 บริษัท เอส.พี ฟารม กาฬสินธุ จํากัด 48 12 ปากทางเข่ือนลําปาว นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ 17 พฤษภาคม 2563

895 18 2561 บริษัท ดีเวลลอปเมนท แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด 189/400 หมูบาน เค.ซ.ีพารควลิล 2 บางพล-ีตําหรุ แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3 มิถุนายน 2562

896 19 2561 บริษัท โกรว เคมีคอล จํากัด 16/1 พหลโยธนิ จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 มิถุนายน 2563

897 20 2561 บริษัท คลังรัฐภูมิ 2009 จํากัด 145 2 หนองวลัยเปรียง-ทับกระดาน ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบุรี 2 กรกฎาคม 2563

898 21 2561 บริษัท โกลบอล เฟอรทิไลเซอร ซัพพลาย จํากัด 431/170 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 16 กรกฎาคม 2562

899 22 2561 บริษัท เอเชีย อโกร เทค (ประเทศไทย) จํากัด 444/2 18 สลกบาตร-ปางมะคา บอถ้ํา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 21 สิงหาคม 2562

900 23 2561 บริษัท สยามเฟอรติไลเซอร จํากัด 8 10 วดัเวฬุนาราม คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 21 สิงหาคม 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)
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รายชื่อผูรับใบอนุญาตนําเขาปุย 

901 24 2561 บริษัท เอ แอนด ซี แวลู จํากัด 1000/19-20 อาคารลเิบอรตี้ ชั้นที่ 12A สุขุมวิท คลองตันเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2562

902 25 2561 บริษัท ดาท (อีอีซ)ี เฟอรติไลเซอร จํากัด 999/48 - ชลบุร-ีบานบึง บานบึง บานบึง ชลบุรี 23 กันยายน 2562

903 26 2561 บริษัท เอ็น.เอ.ท.ี2018 จํากัด 109/117 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 27 กันยายน 2562

904 27 2561 บริษัท บุญปญญา เทรดดิ้ง จํากัด 99/12 หมูบานเสนากรนีวิลล 2 รังสิต-ปทุมธานี บึงน้ํารักษ ธญับุรี ปทุมธานี 16 ตุลาคม 2562

905 28 2561 บริษัท เมกา ฟด จํากัด 12 ชักพระ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2562

906 29 2561 บริษัท ป. ปุยดี จํากัด 81/45 นวมินทร รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 23 ตุลาคม 2562

907 30 2561 บริษัท ชมประภา ครอป ไซเอนซ จํากัด 49/70 6 ลําโพ ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี 29 ตุลาคม 2562

908 31 2561 นายสุวิทย เหลืองลักษณ (รานเกษตรเจริญรุงเรือง) 589/2 สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 8 พฤศจิกายน 2562

909 1 2562 บริษัท เอ.ซ.ีพี. อะกริคัลเจอร จํากัด 207/21 5 ทางหลวง 325 ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบุรี 1 มกราคม 2563

910 2 2562 บริษัท เอ็กซเปรต อโกรเทค จํากัด 9/42 3 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 3 มกราคม 2563

911 3 2562 บริษัท เอฟแอนดซี จํากัด 31 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 9 มกราคม 2563

912 4 2562 บริษัท ม.ทรัพยรุงเรืองเพื่อเกษตรกร จํากัด 43/2 9 กาบบัว-กุมโคก เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 3 มกราคม 2563

913 5 2562 บริษัท วัน สตาร เอ็มเมอรัลด จํากัด 134/1 2 สายทาวุง-บานเบิก ทาวุง ทาวุง ลพบุรี 4 มีนาคม 2563

914 6 2562 บริษัท ทูพีเอ็ม จํากัด 111/14 11 ทางหลวงชนบท นฐ.4014 บางระกํา บางเลน นครปฐม 7 มีนาคม 2563

915 7 2562 บริษัท ศิลาพัชร โกลด จํากัด 6 14 สํานักครอ-รางกระตาย ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบุรี 24 กุมภาพันธ 2563

916 8 2562 บริษัท นากาเซ (ประเทศไทย) จํากัด 952 อาคารรามาแลนด ช้ัน 14 - พระรามท่ี 4 สุริยวงศ บางรกั กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2563

917 9 2562 บริษัท ว.ีเอ็ม.กรุป อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 424 หมูบานพัชราภร 18 สุขสวัสดิ์ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 25 มีนาคม 2563

918 10 2562 บริษัท ธารธรณีการเกษตร จํากัด 166 3 แสงชูโตใต ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 10 เมษายน 2563

919 11 2562 บริษัท นันทกรี จํากัด 173/1 5 สวนสม อําแพง บานแพว สมุทรสาคร 27 มีนาคม 2563

920 12 2562 บริษัท ยูนิตี้ เฟอรติไลเซอร จํากัด 99/9 4 จันทรเุบกษา ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม 17 เมษายน 2563

921 13 2562 บริษัท กําแพงแสน อโกรเทค จํากัด 130 4 จันทรเุบกษา ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม 6 มิถุนายน 2563

922 14 2562 บริษัท เอสทูเอ็น อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด 5 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 16 มิถุนายน 2563

923 15 2562 บริษัท เดียนไท อิมปอรต แอนด เอ็กซปอรต (ไทยแลนด) จํากัด 888/155 ชั้น 15 อาคารมหาทุนพลาซา - เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 25 มิถุนายน 2563

924 16 2562 บริษัท อัลวี่ ครอป โซลูชั่น จํากัด 24 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 9 มิถุนายน 2563

925 17 2562 บริษัท แอลที ไบโอซิน อินคอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 250 - ออนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 กรกฎาคม 2563

926 18 2562 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด 222 14 บางเลน-กําแพงแสน ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม 3 กรกฎาคม 2563

927 19 2562 บริษัท อังธนา ดีล จํากัด 29/95 2 ทางหลวงหมายเลข 345 ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี 25 กรกฎาคม 2563

928 20 2562 บริษัท ดินทอง จํากัด 69/424 1 ศรีสมาน บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 6 สิงหาคม 2563

929 21 2562 บริษัท เคมัช อินดัสตรี จํากัด 22/169 วภิาวดีรังสิต สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2563

(สรุปขอมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562)


