รายชื่อ ราน มอก. ป 2561
ผูประกอบการ จํานวน 66 ราย 88 สาขา
1. บริษัท บิ๊กล็อตโฮมโปรดักส จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. บริษัท คูยงฮวด จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. หางหุนสวนจํากัด อุบลอนันตพานิช อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4. บริษัท แฟรี่การไฟฟา 1994 จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
5. รานสินพื้นเมือง (สาขามะลิวัลย) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
6. บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร จํากัด จํานวน 2 สาขา
สํานักงานใหญ : 298 หมูที่ 10 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
สาขาศรีจันทร : 39/2 หมูที่ 4 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000

7. รานอภิภัทรไลทติ้ง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
8. บริษัท เค.ที.เอ็ม สตีล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
9. หางหุนสวนจํากัด นครธรรมการไฟฟา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
10. หางหุนสวนจํากัด ไตรมิตรวัฒนาคาเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11. รานจี-คลาส อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
12. รานสยามภัณฑ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
13. บริษัท เจี้ยบเซงโฮมแมคโคร จํากัด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. บริษัท เจี้ยบเซงโฮมเซรามิค จํากัด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. บริษัท นครรุงเรืองเมทัล (2011) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
16. รานธนะเมศฐ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
17. บริษัท ชลบุรี กันยง จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
18. บริษัท วิชชาภัณฑชลบุรี จํากัด อําเภอมือง จังหวัดชลบุรี
19. บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จํากัด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
20. บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
21. หางหุนสวนจํากัด ระยองเจซัพพลาย อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
22. รานรุงเรืองการไฟฟา อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
23. รานจักราวุธ คชรัตน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
24. รานวราลี บริสุทธิ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
25. บริษัท ชัยสมพรคาวัสดุ (1994) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

26. บริษัท ไทยสุราษฎรสตีล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
27. บริษัท สิริสินเทรดดิ้ง จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
28. บริษัท เจริญวัฒนโลหะกิจ จํากัด จังหวัดสงขลา
29. บริษัท หาดใหญสตีล จํากัด จังหวัดสงขลา
30. บริษัท หาดใหญ เอส พี เค กรุป จํากัด จังหวัดสงขลา
31. บริษัท เกียรติเจริญหาดใหญ โลหะภัณฑ จํากัด จังหวัดสงขลา
32. บริษัท หาดใหญสหะสินคาเหล็ก จํากัด จังหวัดสงขลา
33. บริษัท หาดใหญสหะสินวัฒนา จํากัด จังหวัดสงขลา
34. หางหุนสวนจํากัด เกียรติขจร สตีล จังหวัดสงขลา
35. บริษัท เกาะเสือคาเหล็ก จํากัด จังหวัดสงขลา
36. บริษัท วรรณภาสโลหะกิจ จํากัด จังหวัดสงขลา
37. บริษัท เหล็กใต จํากัด จังหวัดสงขลา จํานวน 2 สาขา
เลขที่ 45 ถนนราษฎรยินดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
สาขาคลองหวะ เลขที่ 272 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

38. บริษัท กังสแสงศรีสวัสดิ์ จํากัด จังหวัดสงขลา
39. หางหุนสวนจํากัด เพงคัลเลอร เวิลด จังหวัดสงขลา
40. รานเพงพาณิชย จังหวัดสงขลา
41. บริษัท ปตตานี คาเหล็ก จํากัด จังหวัดปตตานี
42. บริษัท ปฐมนครพาณิชยการ (1993) จํากัด จ.นนทบุรี
43. บริษัท เหล็กทรัพย จํากัด จ.สมุทรสาคร
44. รานบลูเบอรรี่ช็อป จ.ปทุมธานี
45. รานทราย แอนด อิฐ พลาสติก จ.ชลบุรี
46. บริษัท วีระพานิช เชียงใหม จํากัด (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น แยกศาลเด็ก) จ.เชียงใหม
47. บริษัท จําหนายวัตถุกอสราง จํากัด (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น นครชัยศรี) จ.นครปฐม
48. บริษัท ตั้งหงวงเซง ไทย โฮมมารท จํากัด (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น แมริม) จ.เชียงใหม
49. หางหุนสวนจํากัด ลําปางเตียวเซียงลง (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ลําปาง) จ.ลําปาง

50. บริษัท แกรนดโฮมมารท จํากัด จํานวน 6 สาขา
สํานักงานใหญ สาขางามวงศวาน เลขที่ 82/90 ถ.งามวงศวาน หมูที่ 6 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210

สาขาบางนา เลขที่ 159 ม.14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540
สาขาบางบัวทอง เลขที่ 38/38-41 ม.6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สาขารัตนาธิเบศร 35/1-35/2 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สาขาศรีนครินทร เลขที่ 402 ม.5 ถ.ศรีนครินทร ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
สาขารามอินทรา เลขที่ 82 ม.7 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

51. บริษัท ศิริภัณฑ ทาศาลา จํากัด (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ทาศาลา) จ.นครศรีธรรมราช
52. บริษัท โฮมเม็กซ จํากัด (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ถนนเลี่ยงเมือง) จ.นครสวรรค
53. บริษัท โฮมโซลูชั่น สวางรุงโรจน จํากัด (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น สวางแดนดิน) จ.สกลนคร

54. บริษัท ไถเชียงโฮมแม็กซ จํากัด (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น วงเวียนเมืองชุมพร) จ.ชุมพร
55. หางหุนสวนจํากัด นางรองเคหะภัณฑ โฮมมารท (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น นางรอง) จ.บุรีรัมย
56. บริษัท รอนทองชัย โฮมมารท จํากัด (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ประจวบคีรีขันธ) จ.ประจวบคีรีขันธ

57. หางหุนสวนจํากัด ยืนยงการไฟฟา จ.ภูเก็ต
58. หางหุนสวนจํากัด ธงชัย โอเอ เซลสแอนดเซอรวิส จ.บุรีรัมย
59. หางหุนสวนจํากัด ซุยเฮงเส็ง จ.บุรีรัมย
60. หางหุนสวนจํากัด ทวีศักดิ์การไฟฟา 2018 จ.บุรีรัมย
61. บริษัท ศรีพลาญชัยไลทติ้ง (2015) จํากัด จ.รอยเอ็ด
62. รานสามกอง การคา จ.ภูเก็ต
63. บิษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จํากัด จ.ระยอง
64. บริษัท เหล็กสุขสันต จํากัด จ.สุรินทร
65. Two Boutique Home Finishing (1st FL) กรุงเทพฯ
66. บริษัท สยามโกลบอล เฮาส จํากัด จํานวน 16 สาขา (เพิ่มเติม)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สาขา
สาขาบานตาด จ.อุดรธานี
สาขาสมุทรสงคราม
สาขาเชียงราย
สาขานครศรีธรรมราช
สาขาสุราษฎรธานี
สาขาอุตรดิตถ
สาขาเลย
สาขาอางทอง

ลําดับ
9
10
11
12
13
14
15
16

สาขา
สาขากาญจนบุรี
สาขาประจวบคีรีขันธ
สาขาชุมแพ จ.ขอนแกน
สาขาพังโคน จ.สกลนคร
สาขาโชคชัย จ.นครราชสีมา
สาขาเทพารักษ จ.สมุทรปราการ
สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาพัทลุง

