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013649OC

บริษัท ปฐมรรค จํากัด

สุภาพร อาราเม
69 ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240

Tel: 034-206411-12, 080- kungbio44@gmail.com,
2853780
patamakgroup@gmail.com

109/4 ม.1 ต.บางระกํา อ.
นครชัยศรี
จ.นครปฐม

Alginua, Biophoska

ปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด pelleted Bio-Fertilizer,
ปุ๋ ยชีวภาพชนิดนํ า liquid Bio-Fertilizer,
ปุ๋ ยชีวภาพชนิดเม็ดผง Powder Bio-Fertilizer,
สารปรับปรุงดิน (soil amendment)

019251OC

บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จํากัด

มณีรัตน์ สงวนทรัพย์ 109 ม4
ต.บ ้านเก่า อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000

Tel. 089-9018880,
034-506699,
Fax. 034-510992

109 ม4 ต.บ ้านเก่า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000

Pootawan,
Poophaya,
Prasatsing,
Inno Farm,
Makkhawan,
Bassiana,
Harzianum,
Batilis,
Chaetomium,
Thurisis,
Pootawan Super Gold,
Pootawan Speed
1,2,3,4,5,6 ,
Benjakhun 1,2 ,
Than 1,2,3,4

ปุ๋ ยอินทรียช
์ นิดเม็ด
(Pelleted Fertilizer Product)

Bat Sakura
Bat Samurai
Green Sakura
Green Samurai
Fuji Extra
Red Sakura
Red Samurai
LEUNG COMPOST,
JACK COMPOST

ปุ๋ ยอินทรียช
์ นิดเม็ด
ปุ๋ ยอินทรียช
์ นิดผง
อะมิโนเปปไทด์
Powder compost fertilizer
Pelleted compost fertilizer
Liquid Plant Nutrient

email

29

pimpolar79@gmail.com,
poothon.109@gmail.com

ปุ๋ ยอินทรียช
์ นิดผง
(Powdered Fertilizer Product)
สารชีวน
ิ ทรียป
์ ้ องกันกําจัดแมลงศัตรูพช
ื
(Microbial Product)
ปุ๋ ยอินทรียช
์ นิดนํ า
(Liquid Fertilizer Product)
สารสกัดอินทรียเ์ ข ้มข ้น
(Bio- Fertilizer PGPR Product)

023953OC

บริษัท คอมโพสท์ ยูอ ิ จํากัด

เสถียรพงษ์ แก ้วสด
89 หมู1
่ 6 ถ.เชียงรายเชียงใหม่ ต.ดงมะดะ อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย

Tel. 053-666481,
086-911 1379
Fax: 053-666574

compostyui@hotmail.com
www.compostyui.com

89 หมู1
่ 6 ถ.เชียงรายเชียงใหม่ ต.ดงมะดะ อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย

024753OC

บริษัท เนเจอรอลอะกรีคล
ั เจอร์ จํากัด

แจ๊ค เควิน
100 ถ.เชียงใหม่-พร ้าว หมู่ 8
ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ 50150

Tel. 081 024 0052
Fax. 053-345235

jcavin@bluewin.ch

100 หมู่ 8 ต.แม่หอพระ อ.
แม่แตง
จ.เชียงใหม่

027253OC

บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อะโกรเทค จํากัด

คุณแสงดาว นาควรรณ
289 ซ.6 ถ.รัชดาภิเภก แขวง
บุคคโล เขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร 10600

Tel. 02-476 0674-82,
034-839492-5 ต่อ 106
Fax. 02-476 0658-60

tac_fac@tcunionagrotech.com
www.tcunionagrotech.com

68 หมู่ 8 ต.บางกระเจ ้า
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000

ปุ๋ ย: Black diamond,
Ornic, Organic diamond
tuna bio-extract: Tuna
Soluble Extract, Fish
Soluble Liquid, Nachi

ปุ๋ ยนํ าชีวภาพ, ปุ๋ ยทูน่าสกัด
liquid bio-fertilizer, tuna bio-extract

028854OC

บริษัท ทีพไี อ โพลีนชีวะอินทรีย ์ จํากัด

T.036-358999 ต่อ 2052
081-8527808,
084-3435644
Fax 036 339228

tony-yim@hotmail.com,
nathabolk@gmail.com

299 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.
ทับกวาง
อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 18260

Humics, Gro Organic

ปุ๋ ยนํ า
liquid fertilizer

028954OC

บริษัท ดินทอง คอร์ปอเรชัน จํากัด

คุณวิทล
ู หนูยมซ
ิ ้าย/
คุณณั ฐพล กันทิม
299/189 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี 18260
คุณนพวรรณ บัณฑิตกุล
ี าวเวอร์
43 อาคารไทยซีซท
ชัน 29 ถ.สาธรใต ้ ยานนาวา
สาธร กทม.

Tel. 02-675-8309

GLC@dinthong.co.th

11 หมู่ 2 ถ.ท่าหลวง-ท่า
กรวด ต.แก่งผักกูด อ.ท่า
หลวง จ.ลพบุร ี

O Organic Gro,
Mod Kiao

ปุ๋ ยอัดเม็ด, ปุ๋ ยเม็ด, ปุ๋ ยนํ า, ดินพร ้อมปลูก
pelletd, grounded and liquid fertilizer

029254OC

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จํากัด

พีระกานต์ วงคม
7/2 พหลโยธิน ซอย 3 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม 10400

Tel. 02-272-4051-2
081- 8177110

peerakarn@greencal.co.th

23 หมู่ 17 ถ.อินทร์บรุ -ี เขา
ทราย ต. หนองบัว อ.หนอง
บัว จ. นครสวรรค์ 60110

Green Cal Organic,
Green Cal Mag D, Green
Cal Mg, Green Turf,
Green Mate, Dynamite

สารปรับสภาพดิน (soil amendment) ชนิดผง
(Powder), แบบเม็ด(Granula)
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033455OC

บริษัท ออการ์นค
ิ จํากัด

พรณิพา ทรัพย์จรัสแสง
52/91 ซอยรามอินทรา 34
แยก26 แขวงท่าแร ้ง เขต
บางเขน กทม. 10230

Tel.02-9445551
02-9445554
063-4646173

kuly_65@hotmail.com

81/6 หมู่ 1 ต.หนองนําใหญ่
อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา 13281

เซฟซอย1/เซฟซอย2/รักษ์
โลก1/ช ้างป่ า1/ช ้างป่ า3/
ทองไท 1/ออร์ก ้า

ปุ๋ ยหมักผง, ปุ๋ ยหมักอัดเม็ด
compost fertilizer (powder, pelleted)

037556OC

บริษัท สกายเอิรธ
์ จํากัด

คุณธวัลรัตน์ ศาระสาลิน
Tel. 02-2676200,
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 087-0665294
ชัน 8 ถนนสีลม แขวงสีลม
Fax. 02-2676201
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

thawanrat@skyearth.co.th

78 หมูท
่ ี 10 ต.บางนมโค
บอลลูน, ออมเพชร
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ปุ๋ ยหมักผง, ปุ๋ ยหมักอัดเม็ด
compost fertilizer (powder, pelleted)

039356OC

บริษัท เวิลด์โกรว์ จํากัด

ภรศศิร์ วันชัย
39 หมู่ 1 ตําบลโป่ งผา อ.แม่
สาย จ.เชียงราย 57130

Tel.097-9368755,
053-647148-9 กด 0
Fax.053 647148-9 กด 9

worldgrow@hotmail.co.th

39 หมู่ 1 ตําบลโป่ งผา อ.
แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โอทู-ฟลาโวเจน
ฟลาโวเจน

อาหารเสริมพืชอินทรีย ์ (liquid plant extracts)
ปุ๋ ยอินทรียน
์ ํา (liquid fertilizer)

040557OC

บริษัท ไอออนิค จํากัด

ไพฑูรย์ มะลิวงศ์
บริษัทไอออนิค จํากัด 71/13
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน ้อย
กทม.

Tel. 02-8849155
089-8703055

piyawadee@ionique.co.th

94 ม.8 ต.ตะครําเอน อ.ท่า
มะกา
จ.กาญจนบุรี

เบทเทอร์ แมกซ์
เบทเทอร์ แมกซ์ เอ็ม
ที-ริช
บิกฮาร์เวสต์
วอนเดอร์
เอ็นริช

สารปรับสภาพดิน (soil amendment)
ปุ๋ ยอินทรีย ์ (Compost fertilizer)

040857OC

บริษัท แสนโชค ผลิตผล จํากัด

สุธม
ิ า สายเครือง
122/1 หมู่ 6 ถ.ลําพูนเชียงใหม่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.
ลําพูน 51150

Tel. 053 558253 Fax.
053 558255
089-2454644
093-5846654

larnoisutima.bss@gmail.com,
tri_dan@hotmail.com

161/5 หมู่ 3 ถ.
กําแพงเพชร-ขานุวรลักษณ์
ต.เทพนคร อ. เมือง จ.
กําแพงเพชร 62000

พญานาคพ่นนํ า

ปุ๋ ยอินทรีย ์ ผง/เม็ด (compost fertilizer
powdered/pelleted) สารปรับปรุงดินผง/เม็ด
(soil amendment powdered/pelleted) ปุ๋ ยนํ า
(liquid fertilizer) วัสดุเพาะปลูก (planting
media)

051457OC

โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรียจ
์ ําปาแดง

ประมวล เขียวขํา
เขตอุตสาหกรรมจําปาสัก
บ ้านหล่มสักเหนือ
เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวง
จําปาสัก สปป. ลาว

Tel. 081-864-3340 Fax.
037-223-199/037222602

cancoon_@hotmail.com

เขตอุตสาหกรรมจําปาสัก
บ ้านหล่มสักเหนือ
เมืองบาเจียงเจริญสุข
แขวงจําปาสัก สปป. ลาว

จําปาแดง

ปุ๋ ยอินทรียป
์ ั นเม็ด (pelleted fertilize)

057158OC

บริษัท รวงข ้าว ดาวเกษตร2018 จํากัด

วัลภา กรรณิกา
Tel. 084-3607157
21/9 ม. 5 ต.เสาธงหิน อ.บาง
ใหญ่ จ.นนทบุรี

DAO.RK2015@GMAIL.COM

149 หมู่ 3 ต.หนองขาว อ. ดาวรวงข ้าว
ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ซูเปอร์ฟด
ู้

สารปรับปรุงดินปั นเม็ด (pelleted soil
amendment)

057758OC

บริษัท เพิมผลผลิต จํากัด

ั สร่างโศก,
คุณสุทธิชย
คุณธีรศักดิ ผ่องจิตรวัฒนา
99/2 ม.2 ต.โคกสะอาด
อ.ภูเวียง จ.ชัยภูม ิ 36110

Tel. 095-2152332,
081-7158534,
044109764
Fax. 044-8160621

sutthichais@mitrphol.com,
teerasak@mitrphol.com

99/2 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.ภู Soil Mate Smart
เวียง จ.ชัยภูม ิ 36110
โกดัง : 199 ต.โคกขมิน อ.
วังสพุง จ.เลย

ปุ๋ ยอินทรีย ์ (compost fertilizer)

057858OC

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด คุณสุดารัตน์ ศรีมานะเจริญ
323 หมู่ 6 แขวงทุง่ สองห ้อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร
10210

Tel. 02-8338538,
0818394550

sudarats@betagro.com

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี และ
อ.หนองแซง จ.สระบุรี

BegreenBegreen and
Parich Pagro

ปุ๋ ยเม็ด Pellet fertilizer
ปุ๋ ยเม็ดเล็ก Small Pellet fertilizer
ปุ๋ ยผง Powder Fertilizer

059858OC

บริษัท วสันต์โปรดักส์ จํากัด

Tel. 089-6842223,
089-7852226

pailinve@hotmail.com

Neem Power, Neem
Power Extra, Neem
Power No.1, Neem
Power No.2,
Neem Power No.3,
Bioneem

สารสกัดสะเดานีมเพาเวอร์(Neem Extract),
นํ ามันสะเดาผสมสารจับใบ(Neem oil with
emulsifier added), เมล็ดสะเดาบด(Dried
Neem Cake), นีมเค ้ก(Deoiled Neem Cake),
นํ ามันสะเดาบริสท
ุ ธิ(Pure Neem Oil)

ไพลิน วีนาพร
55 หมู4
่ ต.ม่วงหวาน อ.
หนองแสง จ.สระบุรี 18170

55 หมู4
่ ต.ม่วงหวาน
อ.หนองแสง จ.สระบุรี
18170
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060558OC

บริษัท สตาร์อน
ิ โนเวชัน จํากัด

พรพรรณ ธีระวัฒนพงศ์
99/24 หมูท
่ ี 2 ต.สามโคก อ.
สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

Tel.02-5816024,
081-9371181
Fax.02-5816028

starinnovation@yahoo.com

99/24 หมูท
่ ี 2 ต.สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
12160

ไอออนิก พลาสมา เอส
1,2,3,4,5

ปุ๋ ยนํ าชีวภาพ
(liquid bio-fertilizer)

061159OC

บริษัท ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ-เทค จํากัด

คุณวิศาล กุลสง
ั
100 ม.9 ต.บ ้านตึก อ.ศรีสช
นาลัย จ.สุโขทัย 64130

Tel.091 3799806,
055-609120
Fax. 055 609111

wisarn.k@cristella.co.th,
modarin.j@cristella.co.th

100 ม.9 ต.บ ้านตึก อ.
ั นาลัย จ.สุโขทัย
ศรีสช
64130

ทิพย์ไบโอเทค ตรานก
กระเรียน

ปุ๋ ยอินทรีย ์ ผง/เม็ด (compost fertilizer
powdered/pelleted)

063159OC

บริษัทบี. เค. พลาสเตอร์ แอนด์ยบ
ิ ซัม
คอร์ปอเรชัน จํากัด

ั พัฒนา
กนกพร ศรีชย
242/2 ซอยโรงงานยาสูบ ถ.
พระราม 4 แขวงคลองเตย
กทม. 10110

Tel. 086-8955499, 026545771-2
Fax. 02-6545889

kankaporn.s@bkgmax.com

96/1 ม.5 ต.บ่อโพง อ.นคร
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
13260

Thunder Cal, Cal Star

สารปรับปรุงดิน Gypsum ( powderad)

063259OC

บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จํากัด ปรภาว์ นิตย์โฆษกุล
2 ซ.ลาดปลาเค ้า 76 แยก
3-14 ถ.รามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย ์ เขตบางเเขน กทม.
10120

Tel. 029715298,
0817109795,
0970151161
029715625
Fax. 02 971 5625

n_chavalit@hotmail.com,
e.eternities@gmail.com

705 หมู่ 10 ถ.สุระนารายณ์
ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุร ี 15130

063559OC

บริษัท กําแพงแสน อโกรเทค จํากัด

ั สินธุ์
โสภณ ภูชย
130 ม.4 ต.ทุง่ ลูกนก อ.
กําแพงแสน นครปฐม 73140

Tel.02-4821817,
084-5607666
Fax. 034-375221

kat_orgnanic@hotmail.com

063759OC

บริษัท เทอราโกร ไบโอเทค จํากัด

ปณิดา พันธ์ชนะ
39/3 หมู่ 3 ต.บ่อโพง อ.
หนองหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 12360

Tel. 089-7017828,
035-724335-64 ต่อ 3115
Fax.035-724359

panida.ph@terragrofert.com
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ลาร์มน
ิ ่า
Microbial Products
ไบโอ-เซ็นเซอร์
BIO-SPLENT 70 WP
AP-L,
ไตรซาน
อินดิวเซอร์
AP-T TRICHOSIL,
บูเวริน
คัทอ๊อฟ
AP-B,
เมทาซาน
ฟอแทรน
AP-M,
ไลซินัส ,
โรเตอร์ ,
เซ็ทพ ้อยท์
ไบโอ-แทค
AP-ST
เรดแคท
AP-RC
ไบโอเบส ,
ไลท์นงค์
ิ
130 ม.4 ต.ทุง่ ลูกนก อ.
ถินรวงทอง, ถินรวงทอง
ปุ๋ ยอินทรีย ์ ผง/เม็ด (compost fertilizer
กําแพงแสน นครปฐม 73140 แมกซ์, แคท แมกซ์ทอง,
powdered/pelleted)
แคท แมกซ์ฟ้า, แคทนาข ้าว,
แคทปาล์มนํามัน, แคทพืชไร่
, แคทยางพารา, ฝนทิพย์
(เม็ด/ผง) ฝนทิพย์ พลัส, ฝน
ทิพย์ พรีเมียม, ลูกอีสาน,
ข ้าวหอมมะลิ, กรีน คลินก
ิ ,
ทองคําแท ้, ดวงตะวันเพชร,
ไบโอครอป
139 ม.3 ต.บ ้านหลวง อ.
ดอนตูม จ.นครปฐม

นกกระเรียน, นกพิราบ

ปุ๋ ยอินทรีย ์ ผง/เม็ด (compost fertilizer
powdered/pelleted)

Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)
Date: 28 12 2018
ACT-IFOAM Certified INPUT Operators
รห ัส /
Code No.

ชือผูป
้ ระกอบการ

ผูต
้ ด
ิ ต่อ/ทีอยู่

email

สถานทีประกอบการ

ชือการค้า

Product category

064059OC

บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จํากัด

นัฐธวัช จําปาเงิน
Tel.086- 9773914,
126/2 ม. 3 ต. วังยาง อ.ศรี
035- 523019
ประจันต์ จ.สุพรรณบุร ี 72140 Fax.035- 481475

nuttawat.j@thaineem.com
info@thaineem.com

126/2 ม. 3 ต. วังยาง อ.ศรี
ประจันต์ จ.สุพรรณบุร ี
72140

สะเดาไทย 111 (ฉลากฟ้ า),
สะเดาไทย 999

Neem products

064759OC

บริษัทปุ๋ ยอินทรียเ์ กษตรไทย จํากัด

วรกุล สกุลวัฒนะ 84/5 หมู่ 15 080-294 0033, 034-643
ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.
444, 034-643 587
กาญจนบุรี 71130

kasetthai.2544@gmail.com

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
71130

โฮโมเฟอท ตราปลามังกร
ปุ๋ ยชนิดเม็ด
สูตร 1, ตราปลามังกร สูตร 2,
ตราหนึงลายไทย, ตรา
ทับทิมสยาม, ตราโลกต ้นไม ้,
ตรานกอีกา

067859OC

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่

086-918 8218

reunkaew_p@mju.ac.th

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Maejo Green

ผลิตภัณฑ์หวั เชือจุลน
ิ ทรียแ
์ ละสารปรับปรุงดิน

067959OC

ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

คุณบุษยา โพธิทอง
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ 50290

054-873 728;
090-130 3797

boodsaya.yod@gmail.com;
artnatt009@yahoo.com

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Maejo Green

ผลิตภัณฑ์มล
ู ไส ้เดือนดิน
Vermicompost Product

073860OC

บริษัท ซี.เคม คอนเน็ กซ์ จํากัด

444 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม
อ ้อมน ้อย, กระทุม
่ แบน,
สมุทรสาคร 74130

Tel.02-8105090 ต่อ 431
Fax.02-8105090 ต่อ 444

E-mail: kanin@cthaigroup.com

อ.กระทุม
่ แบน
จ.สมุทรสาคร

C-GEEN ORG,
C-GROW ORG,
CT-GREEN ORG

Sodium silicate

Tel & Fax
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