รายชื อผู้ผลิตสิ นค้ ามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั น ทีได้ รับการรับรอง
(Approved Manufacturer List)
ข้อมูล ณ วันที 11 มกราคม 2565
บริษัท
1. บริ ษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
NORTHEAST RUBBER PUBLIC CO., LTD
เลขที 398 หมู่ 4 ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรีมย์ 31140
โทรศัพท์ 044-666928-9
โทรสาร 044-666212-3

สาขา
สาขาที 1

ชื อสาขาโรงงานผู้ผลิตและทีตังโรงงาน
บริ ษทั นอร์ ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 398 หมู่ 4 ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรีมย์ 31140
โทรศัพท์ 044-666928-9 โทรสาร 044-666212-3

2. บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จํากัด
VON BUNDIT CO.,LTD
เลขที 20/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-210031
โทรสาร 076-210026

สาขาที 1

บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จํากัด สาขาขุนทะเล
เลขที 65 หมู่ที 1 ถนนสุ ราษฎร์ธานี - บ้านนาสาร
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-355325 โทรสาร 077-355325

สาขาที 2

บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จํากัด สาขาพุนพิน
เลขที 97/2 หมู่ที 3 ถนนสายเอเซี ย 41
ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-254035 โทรสาร 077-254035

สาขาที 3

บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จํากัด สาขาชุมพร
เลขที 1/5 หมู่ที 6 ตําบลทรัพย์อนันต์
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 077-510791-4 โทรสาร 077-510791
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บริษัท
3. บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC
CO., LTD.
เลขที 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 02-2074500
โทรสาร 02-1082241

สาขา
สาขาที 1

ชื อสาขาโรงงานผู้ผลิตและทีตังโรงงาน
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาตรัง
เลขที 13/1-5 ถนนจริ งจิตร ตําบลทับเทียง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 075-210500 โทรสาร 075-210503

สาขาที 2

บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
สาขาหาดใหญ่
เลขที 99/3 หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพังลา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-452623 โทรสาร 074-452622

4. บริ ษทั ไทยฮัวยางพารา จํากัด (มหาชน)
THAI HUA RUBBER PUBLIC CO., LTD
อาคารไทยฮัว 238/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 02-2740471
โทรสาร 02-2740531

สาขาที 1

บริ ษทั ไทยฮัวยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาสะเดา
เลขที 26/2 หมู่ที 4 ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลพังลา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สาขาที 2

บริ ษทั ไทยฮัวยางพารา จํากัด (มหาชน)
สาขาระยอง - สังคฤกษ์
เลขที 80/4 หมู่ที 1 ตําบลสํานักทอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สาขาที 3

บริ ษทั ไทยฮัวยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
เลขที 148/1 หมู่ที 15 ถนนนิตโย ตําบลโพนงาม
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สาขาที 4

บริ ษทั เอส แอนด์ แอล ยางพารา จํากัด
เลขที 85/1 หมู่ที 5 ตําบลทับมา
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สาขาที 5

บริ ษทั ทวีทรัพย์รับเบอร์ จํากัด
เลขที 155, 294 หมู่ที 5 ถนนบางรัก แขวงบางรัก
จังหวัดตรัง

สาขาที 6

บริ ษทั ไทยฮัวยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขากระบี
เลขที 338 หมู่ที 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขาคราม
อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี
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บริษัท
5. บริ ษทั เซาท์แลนด์รับเบอร์ จํากัด
SOUTHLAND RUBBER CO.,LTD
เลขที 55 ถนนราษฏร์ ยนิ ดี ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-234505
โทรสาร 074-342780

6. บริ ษทั แอล.ที. การยาง จํากัด
L.T. RUBBER CO.,LTD.
เลขที 541 หมู่ 3 ตําบลจันดี อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 075-445930, 089-8719332
โทรสาร 075-445933

สาขา
สาขาที 1

ชื อสาขาโรงงานผู้ผลิตและทีตังโรงงาน
บริ ษทั เซาท์แลนด์รับเบอร์ จํากัด สาขาบางกลํา
เลขที 99/9 หมู่ที 6 ตําบลท่าช้าง
อําเภอบางกลํา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-457531 โทรสาร 074-457621

สาขาที 2

บริ ษทั เซาท์แลนด์รับเบอร์ จํากัด สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที 1488 ถนนสุ ราษฎร์-นาสาร ตําบลมะขามเตีย
อําเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-935558 โทรสาร 077-935562

สาขาที 3

บริ ษทั เซาท์แลนด์รับเบอร์ จํากัด สาขายะลา
เลขที 99/9 หมู่ที 1 ถนนยะลา-สามแยกบ้านเนียง
ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 073-362492 โทรสาร 073-253431

สาขาที 4

บริ ษทั ยูนิ-รับเบอร์ จํากัด
เลขที 99/9 หมู่ที 4 ถนนสายเอเชีย ตําบลถําใหญ่
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โทรศัพท์ 075-773216 โทรสาร 075-773043

สาขาที 1

บริ ษทั แอล.ที. การยาง จํากัด
เลขที 541 หมู่ 3 ตําบลจันดี อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 075-445930, 089-8719332
โทรสาร 075-445933
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