รายชื่อ ร้าน มอก.
ผู้ประกอบการ จํานวน 45 ร้าน 586 สาขา
1. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 78 สาขา
ลําดับ
สาขา
1 สาขารังสิต
2 สาขารัตนาธิเบศร์
3 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
4 สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
5 สาขาเดอะมอลล์บางแค
6 สาขารัชดาภิเษก
7 สาขาเพลินจิต
8 สาขาภูเก็ต
9 สาขาเชียงใหม่
10 สาขารามคําแหง
11 สาขาพระราม 2
12 สาขาประชาชื่น
13 สาขาลาดพร้าว
14 สาขาเอกมัย-รามอินทรา
15 สาขาพัทยา
16 สาขาแจ้งวัฒนะ
17 สาขาหาดใหญ่
18 สาขาเพชรเกษม
19 สาขาราชพฤกษ์
20 สาขาหัวหิน
21 สาขาสุวรรณภูมิ
22 สาขาสมุย
23 สาขาพิษณุโลก
24 สาขาขอนแก่น
25 สาขาอุดรธานี
26 สาขาชลบุรี

ลําดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

สาขา
สาขาระยอง
สาขาอยุธยา
สาขาหางดง
สาขากระบี่
สาขาภูเก็ต (ฉลอง)
สาขาเขาใหญ่
สาขานครปฐม
สาขานครราชสีมา
สาขาลําลูกกา
สาขาสุขาภิบาล 3
สาขานครศรีธรรมราช
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาร้อยเอ็ด
สาขาสุพรรณบุรี
สาขาลพบุรี
สาขาสกลนคร
สาขาตรัง
สาขาเมกาบางนา
สาขาบุรีรัมย์
สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวนิช)
สาขานครสวรรค์
สาขามหาชัย
สาขาอุบลราชธานี
สาขาราชบุรี
สาขาจันทบุรี
สาขาชุมพร

ลําดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

สาขา
สาขาปราจีนบุรี
สาขาสุราษฎร์ธานี (เลี่ยงเมือง)
สาขากาญจนบุรี
สาขาแพร่
สาขาพุทธมณฑล สาย 5
สาขาสระบุรี
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาชัยภูมิ
สาขาเชียงราย
สาขาเลย
สาขาลําปาง
สาขาประจวบคีรีขันธ์
สาขาสุรินทร์
สาขาเชียงใหม่ (สันทราย)
สาขานครราชสีมา (หัวทะเล)
สาขาศรีราชา
สาขาภูเก็ต (ถลาง)
สาขาพัทยาเหนือ
สาขาสุโขทัย
สาขาสมุทรสงคราม
สาขาเพชรบุรี
สาขาพัทลุง
สาขาชลบุรี (อมตะ)
สาขาชัยพฤกษ์
สาขาพระราม 3
สาขาบางเสร่

2. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด จํานวน 173 สาขา
ลําดับ
สาขา
1 สาขาซีคอนฯ
2 สาขามหาชัย สมุทรสาคร
3 สาขาขอนแก่น
4 สาขาพัทยา ชลบุรี
5 สาขาสระบุรี
6 สาขาพิษณุโลก
7 สาขาสุพรรณบุรี
8 สาขานครศรีธรรมราช
9 สาขาพระราม 2
10 สาขามีนบุรี
11 สาขาเชียงใหม่
12 สาขาสุขาภิบาล 1
13 สาขาสุราษฎร์ธานี
14 สาขาอยุธยา
15 สาขาฟอร์จูน
16 สาขาศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
17 สาขาภูเก็ต
18 สาขารามอินทรา
19 สาขาบางแค
20 สาขาพระราม 4
21 สาขาแจ้งวัฒนะ
22 สาขาสุขุมวิท 50
23 สาขาหลักสี่
24 สาขาโคราช
25 สาขาชลบุรี
26 สาขาอุบลราชธานี
27 สาขารัตนาธิเบศร์
28 สาขาพระราม3
29 สาขาอุดรธานี
30 สาขาประชาชื่น
31 สาขาซิตี้ พาร์ค บางพลี สมุทรปราการ
32 สาขาฝาง เชียงใหม่
33 สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
34 สาขากระบี่

ลําดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

สาขา
สาขาบางปู สมุทรปราการ
สาขาปากช่อง นครราชสีมา

ลําดับ
69
70
สาขาบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
71
สาขาปิ่นเกล้า
72
สาขาหาดใหญ่ สงขลา
73
สาขาบางนา-ตราด
74
สาขาพัทยาเหนือ ชลบุรี
75
สาขาคําเที่ยง เชียงใหม่
76
สาขาตรัง
77
สาขาบางปะกอก
78
สาขารังสิต ปทุมธานี
79
สาขาบางกะปิ
80
สาขาระยอง
81
สาขาลาดพร้าว
82
สาขาสมุย สุราษฎร์ธานี
83
สาขากาญจนบุรี
84
สาขานครปฐม
85
สาขาจันทบุรี
86
สาขาบางใหญ่ นนทบุรี
87
สาขาหนองคาย
88
สาขาราชบุรี
89
สาขาจรัญสนิทวงศ์
90
สาขาพระราม 1
91
สาขาสถาพร (รังสิต-นครนายก) ปท 92
สาขาวังหิน
93
สาขาปทุมธานี
94
สาขาชัยภูมิ
95
สาขาบางพลี สมุทรปราการ
96
สาขาหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
97
สาขาบ้านฟ้า-ลําลูกกา ปทุมธานี
98
สาขาลพบุรี อินน์ พลาซ่า ลพบุรี
99
สาขารังสิต คลอง 7 ปทุมธานี
100
สาขาสามพราน นครปฐม
101
สาขานวนคร ปทุมธานี
102

สาขา
สาขาตราด
สาขาหาดใหญ่ 2 สงขลา
สาขาถลาง ภูเก็ต
สาขาตาก
สาขาโคราช (หัวทะเล) นครราชสีมา

สาขาขอนแก่น บ้านศิลา
สาขาท่ายาง เพชรบุรี
สาขาปราจีนบุรี
สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง
สาขาเสนา พระนครศรีอยุธยา
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาสิงห์บุรี
สาขาระนอง
สาขาศรีสะเกษ
สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช
สาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สาขาปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

สาขาพัทลุง
สาขาแหลมฉบัง ชลบุรี
สาขาลําลูกกา คลอง 2 ปทุมธานี

สาขาละไม สุราษฎร์ธานี
สาขาอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
สาขานาดี อุดรธานี 2
สาขาสตูล
สาขาอรัญประเทศ สระแก้ว
สาขาสุขาภิบาล 3
สาขาชุมพร
สาขาเลย 2
สาขาบ่อวิน ชลบุรี
สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สาขากาฬสินธุ์
สาขานครนายก
สาขาแม่ขรี พัทลุง

ลําดับ
สาขา
103 สาขามหาชัย 2 สมุทรสาคร
104 สาขาจะนะ สงขลา
105 สาขาบางเลน นครปฐม
106 สาขาคลองหลวง ปทุมธานี
107 สาขาสังขะ สุรินทร์
108 สาขาจันดี นครศรีธรรมราช
109 สาขาสิชล นครศรีธรรมราช
110 สาขาปราสาท สุรินทร์
111 สาขาท่าตูม สุรินทร์
112 สาขาจัตุรัส ชัยภูมิ
113 สาขาร้อยเอ็ด
114 สาขาอุตรดิตถ์
115 สาขาแพร่
116 สาขาลําปาง
117 สาขาไชยา สุราษฎร์ธานี
118 สาขาบ้านนบึง ชลบุรี
119 สาขาวารินชําราบ อุบลราชธานี
120 สาขานครอินทร์ บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี
121 สาขาหนองเรือ ขอนแก่น
122 สาขาสะเดา สงขลา
123 สาขากุมภวาปี อุดรธานี
124 สาขาเสริมไทย มหาสารคาม
125 สาขาหนองบัวลําภู
126 สาขาพิษณุโลก ท่าทอง

ลําดับ
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

สาขา
สาขาแม่สอด ตาก
สาขาพัฒนาการ
สาขานครสวรรค์
สาขาบางปะกง ฉะเชิงเทรา
สาขาเชียงของ เชียงราย
สาขาเชียงใหม่ รวมโชค
สาขาแกลง ระยอง
สาขาเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
สาขาบัวใหญ่ นครราชสีมา
สาขาสงขลา
สาขาภูเก็ต ฉลอง
สาขาหล่มสัก เพชรบูรณ์
สาขาโรจนะ พระนครศรีอยุธยา
สาขาเดอะวอล์ค นครสวรรค์
สาขาแม่จัน เชียงราย
สาขาศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
สาขากันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
สาขาสามชุก สุพรรณบุรี
สาขาพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
เชียงคํา พะเยา
สาขากําแพงแสน นครปฐม
สาขาธาตุพนม นครพนม
สาขาชัยนาท
สาขามุกดาหาร

ลําดับ
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

สาขา
สาขาน่าน
สาขาสุรินทร์
สาขานครพนม
สาขาสมุทรสงคราม
สาขาสกลนคร
สาขาพิจิตร
สาขาแม่สาย เชียงราย
สาขาพะเยา
สาขาเลย
สาขาสัตหีบ ชลบุรี
สาขาสว่างแดนดิน สกลนคร
สาขาท่าศาลา นครศรีธรรมราช
สาขาท่าบ่อ หนองคาย
สาขาเดชอุดม อุบลราชธานี
สาขาหลังสวน ชุมพร
สาขาขุขันธ์ ศรีสะเกษ
สาขาอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
สาขากระทุ่มแบน สมุทรสาคร
สาขาหนองจอก
สาขาประจวบคีรีขันธ์
สาขาขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

สาขาบึงกาฬ
สาขากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

3. รายชื่อบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จํานวน 98 สาขา
ลําดับ
สาขา
1 ลาดพร้าว
2 แจ้งวัฒนะ
3 ศรีนครินทร์
4 บางบอน
5 ชลบุรี
6 เชียงใหม่
7 นครราชสีมา
8 รังสิต
9 หาดใหญ่
10 อุดรธานี
11 พิษณุโลก
12 ขอนแก่น
13 สุราษฎร์ธานี
14 อุบลราชธานี
15 ระยอง
16 นครสวรรค์
17 จรัญสนิทวงศ์
18 สาทร
19 นครปฐม
20 สุรินทร์
21 สามเสน
22 นครศรีธรรมราช
23 เชียงราย
24 สกลนคร
25 สุพรรณบุรี
26 จันทบุรี
27 ภูเก็ต
28 ร้อยเอ็ด
29 ตรัง
30 สระแก้ว
31 สมุย
32 บุรีรัมย์

ลําดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

สาขา
ศรีสะเกษ
ลําพูน
กระบี่
เพชรบุรี
ชัยภูมิ
สระบุรี
ปราณบุรี
ฉะเชิงเทรา
เชียงใหม่ 2
รามอินทรา
ชุมพร
พัทยา
กําแพงเพชร
กาญจนบุรี
ลพบุรี
หนองคาย
ราชบุรี
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อยุธยา
ลําปาง
หัวหิน
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เลย
เพชรบูรณ์
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มุกดาหาร
สตูล
ตราด
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
นครพนม
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลําดับ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

สาขา
บึงกาฬ
พัทยาเหนือ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
พัทลุง
สุโขทัย
ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
สมุทรสาคร
แม่สอด จังหวัดตาก
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ถลาง จังหวัดภูเก็ต
ระนอง
มหาสารคาม
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นครนายก
นครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี
บ้านเพ จังหวัดระยอง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศรีนครินทร์ 2
พะเยา
พิษณุโลก 2
ทาวน์ อิน ทาวน์
แพร่
เกาะช้าง จังหวัดตราด
นครราชสีมา 2
น่าน
อ่าวนาง
กะรน
วารินชําราบ
หนองบัวลําภู
หนองจอก

4. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด จํานวน 42 สาขา
ลําดับ
สาขา
1 สาขากาญจนบุรี
2 สาขาขอนแก่น
3 สาขาจันทบุรี
4 สาขาแจ้งวัฒนะ
5 สาขาฉะเชิงเทรา
6 สาขาชลบุรี
7 สาขาชะอํา
8 สาขาเชียงราย
9 สาขาเชียงใหม่
10 สาขาตรัง
11 สาขาตาก
12 สาขานวมินทร์
13 สาขาบางนา
14 สาขาบางบัวทอง

ลําดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สาขา
สาขาบางพลี
สาขาบุรีรัมย์
สาขาปทุมธานี
สาขาพัทยาใต้
สาขาพิษณุโลก
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาภูเก็ต
สาขามหาชัย
สาขามหาสารคาม
สาขามุกดาหาร
สาขาร้อยเอ็ด
สาขาระยอง
สาขารังสิต 1
สาขาลพบุรี

ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขา
สาขาลําปาง
สาขาศรีราชา
สาขาศาลายา
สาขาสกลนคร
สาขาสระบุรี
สาขาสุขาภิบาล3
สาขาสุพรรณบุรี
สาขาสุราษฏร์ธานี
สาขาสุรินทร์
สาขาหนองบัวลําภู
สาขาหาดใหญ่
สาขาอุดรธานี
สาขาอุบลราชธานี
สาขาพระราม 2

5. บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 40 สาขา
ลําดับ
ชื่อ
1 สํานักงานใหญ่
2 สาขาขอนแก่น
3 สาขาเวียงกุมกาม
4 สาขาระยอง
5 สาขาชลบุรี
6 สาขานครปฐม
7 สาขาราชบุรี
8 สาขากาฬสินธุ์
9 สาขานครสวรรค์
10 สาขามหาสารคาม
11 สาขาหนองคาย
12 สาขานครราชสีมา
13 สาขาสกลนคร
14 สาขานครพนม

ลําดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ
สาขาชัยภูมิ
สาขาสุรินทร์
สาขาพิษณุโลก
สาขาลําพูน
สาขามุกดาหาร
สาขาแพร่
สาขาลําปาง
สาขาน่าน
สาขาสุโขทัย
สาขาบ้านไผ่
สาขากําแพงเพชร
สาขาอุบลราชธานี
สาขาอุดรธานี
สาขาลพบุรี

ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ
สาขาจันทบุรี
สาขาตราด
สาขาหนองบัวลําภู
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาบุรีรัมย์
สาขานครนายก
สาขายโสธร
สาขาบึงกาฬ
สาขาปราณบุรี
สาขาปทุมธานี 1
สาขาศาลายา
สาขาสิงห์บุรี

6. บริษัท นิยมพานิช จํากัด จํานวน 109 สาขา
1. สาขาราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม่
2. สาขาสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3. สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4. สาขาสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่
5. สาขาหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
6. สาขาสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่
7. สาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
8. สาขานิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่
9. สาขาดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10. สาขาลําพูน จังหวัดลําพูน
11. สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตัวแทนจําหน่าย จํานวน 98 ร้าน
1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไชยปราการ ส.อะไหล่ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านคายพานิช อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
3. ร้านประเสริฐพานิช อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4. บริษัท ซันไล้ท์พานิช จํากัด อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประสิทธิ์พานิช (แม่ฮ่าง) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มานพพาณิชย์ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
7. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมืองงายพานิช อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่แตงเสรียนต์ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
9. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.ธุรกิจยานยนต์ อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
10. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปียงหลวงมอเตอร์ อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
11. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิเวศน์พานิช อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
12. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่น้ํารินพาณิชย์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13. ร้านแม่ริมมอเตอร์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
14. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สรพงษ์พานิช อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
15. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิมพ์กมลพาณิชย์ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
16. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทัสมาพานิช อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
17. ห้างหุ้นส่วนจํากัด กฤตธรรมพานิช อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
18. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อิมิวัฒน์พานิช อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
19. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.วิไลการค้า อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
20. ร้านสุนทราพานิช อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
21. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่โจ้ชาญศิลป์ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
22. ร้านพงษ์สกุลพานิช อําเภอดอยสะเด็ด จังหวัดเชียงใหม่
23. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปัญญารัตน์ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
24. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สรัญญาพานิช อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
25. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไพรยนต์ธุรกิจ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
26. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สนั่นบริการ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
27. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บูรณพานิช อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
28. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ไชยชนะพานิช อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
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ห้างหุ้นส่วนจํากัด สําราญพานิช อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีรพงษ์พานิช อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อดุลย์มอเตอร์ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นสวนจํากัด เดนพานิช อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําพูนวงศ์วาส อิเลคโทรนิกส์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ต้นต่อพานิช อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาสนาพานิช อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.บริการมอเตอร์ อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พุทธิพงศ์พาณิชย์ อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท บุ่งฮวดพาณิชย์จอมทอง จํากัด อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีรัตน์โตโยต้าอมก๋อย อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จํารัสมอเตอร์ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ่อหลวงพานิช อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พงศ์วดี อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมืองฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมท่ารั้ว อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมแม่มาลัย อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมท่าตอน (2012) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จิตตานันทิ์พาณิชย์ อําเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่
ร้านแสงตะวัน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ร้านนิยมพานิชท่าใหม่อิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร้านนิยมพานิชโป่งแยง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุชญาพานิช อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมพานิชเทพมงคล อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ร้านนิยมไชยปราการ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้น่สวนจํากัด รุ่งทรัพย์ทวีพาณิชย์ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมพานิช เด่นกมล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวพัฒนาพาณิชย์ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ร้านสิงโตทอง นิยมพานิช อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีมงคล นิยมพานิช อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมพานิชสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมพานิช แม่งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมพานิชช่อแล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมพานิช ทุ่งข้าวตอก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์ปกรณ์ ทุ่งศาลา พานิช อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ่นส่วนจํากัด นิยมพานิช แม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ่นส่วนจํากัด เพชรออโต้ เซอร์วิส อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ่นส่วนจํากัด สรรชัยการค้า อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ่นส่วนจํากัด นิยมพานิชแม่ตื่น อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ห้างหุ่นส่วนจํากัด นิธิกรพานิช(แม่วิน) อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
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ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปัญจบุรีพานิช อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่ทาพานิช อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชมภูรัตน์พานิช อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้วยไซมอเตอร์ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บุญอุดมพานิช อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สังวาลย์บริการ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีประเสริฐพาณิชย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์สินภัทรา อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
ร้านพินิจเนตรสว่าง อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณมอเตอร์ (1995) อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป่าไผ่พานิช อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
บริษัท บุญชัยศิริดอยเต่า จํากัด อําเภอดอยเต่า จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรนภาพานิช อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เวียงทองพานิช อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน
ร้านเวียงฟ้าพานิช อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด มณีศรีพาณิชย์ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ร้านสุวพงศ์ พานิช อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
ร้านนิยมพานิชบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมพานิชบ้านแซม อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ่นส่วนจํากัด นิยมพานิช หล่ายแก้ว อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
ห้างหุ่นส่วนจํากัด ลําพูนสุดใจเซอร์วิส อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จิตรลดาพานิช อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิรดนัยพานิช อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิยมพานิชปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.ซี.ขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชื่นชูไพรมอเตอร์ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้างหุ้น่สวนจํากัด นิยมพานิชทุ่งพร้าว 2555 อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้างหุ่นส่วนจํากัด นิยมพานิช ปางมะผ้า อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีรญาปาย อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7. บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จํากัด จํานวน 4 สาขา
สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 111/1 ถนนช่างหล่อ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาจอมทอง : เลขที่ 219 ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ที่ 5 ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาลําพูน : เลขที่ 480/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
สาขาลําปาง : เลขที่ 356 ถนนฉัตรไชย ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

8. บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จํากัด จํานวน 2 สาขา
สาขาเชียงใหม่ : เลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สาขาเชียงราย : เลขที่ 99/21 หมู่ที่ 13 ตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

9. บริษัท อีสท์แมน บิลดิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 3 สาขา
สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 65 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
สาขาระยอง : เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 3 ถนนบางละมุง-ระยอง ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สาขาหาดใหญ่ : เลขที่ 824 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90100

10. บริษัท ไฟฟ้าชัยมงคล จํากัด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
11. บริษัท ฮ.รุ่งเรืองดิจิตอล (2000) จํากัด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
12. บริษัท ฮ.รุ่งเรือง จํากัด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
13. บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ์ 1999 จํากัด อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
14. ร้านไพโรจน์โลหะกิจ พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
15. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสาเอกซีเมนต์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
16. ร้าน ธนพัฒน์ สตีล อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
17. บริษัท ชวนิชคอนกรีต จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
18. บริษัท เสรีก่อสร้าง (1985) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
19. บริษัท บิ๊กล็อตโฮมโปรดักส์ จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
20. บริษัท คูย่งฮวด จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
21. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุบลอนันต์พานิช อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
22. บริษัท แฟรี่การไฟฟ้า 1994 จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
23. ร้านสินพื้นเมือง (สาขามะลิวัลย์) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
24. บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จํากัด จํานวน 2 สาขา
สํานักงานใหญ่ : 298 หมู่ที่ 10 ถนนมะลิวัลย์ ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สาขาศรีจันทร์ : 39/2 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

25. ร้านอภิภัทรไลท์ติ้ง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
26. บริษัท เค.ที.เอ็ม สตีล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
27. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครธรรมการไฟฟ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
28. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไตรมิตรวัฒนาค้าเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
29. ร้านจี-คลาส อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
30. ร้านสยามภัณฑ์ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
31. บริษัท เจี้ยบเซ้งโฮมแมคโคร จํากัด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
32. บริษัท เจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค จํากัด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
33. บริษัท นครรุ่งเรืองเมทัล (2011) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
34. ร้านธนะเมศฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
35. บริษทั ชลบุรี กันยง จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
36. บริษัท วิชชาภัณฑ์ชลบุรี จํากัด อําเภอมือง จังหวัดชลบุรี

37. บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จํากัด อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
38. บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
39. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ระยองเจซัพพลาย อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
40. ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
41. ร้านจักราวุธ คชรัตน์ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
42. ร้านวราลี บริสุทธิ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
43. บริษัท ชัยสมพรค้าวัสดุ (1994) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
44. บริษัท ไทยสุราษฎร์สตีล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
45. บริษัท สิริสินเทรดดิ้ง จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

