รายการขอขึน้ ทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรียก์ องพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
ลาดับ

บริษัท

ที่อยู่

ชื่อการค้า

เครื่องหมายการค้า

สะเดาไทย 111

สะเดาไทย 111

ประเภท

ทะเบียนวอ/ทอ เลขที่

ทะเบียนมีอายุถึง

สารกาจัดแมลง

2536-2557

29 ตุลาคม 2563

1

บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จากัด

สานักงาน เลขที่ 126/2 หมุ่ที่ 3 ตาบลวังยาง อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทร 035-481-475 ,
086-977-3914

2

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

สานักงาน เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 76 แยก 3-14

ไตรซาน

เอ.พี

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

261-2557

24 กุมภาพันธ์ 2563

3

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย์

บูเวริน

เอ.พี

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

1297-2557

27 กรกฎาคม 2563

4

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เมทาซาน

เอ.พี

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

263-2557

24 กุมภาพันธ์ 2563

5

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

โทร 02-9717287-8,086-7807635

เรดแคท

เอ.พี

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

420-2558

29 มิถุนายน 2564

6

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

หมู่ที่ 10 ตาบลลานารายณ์

ลาร์มิน่า

เอ.พี

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

483-2558

2 กรกฎาคม 2564

7

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

ไบโอเบส

เอ.พี

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

262-2557

24 กุมภาพันธ์ 2563

8

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

ไลท์นิ่งค์

เอ.พี

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

112-2559

9 มีนาคม 2565

9

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

เซ็ทพ้อยท์

เอ.พี

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

541-2560

3 ตุลาคม 2566

10

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

อินดิวเซอร์

TGA

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

160-2559

23 มีนาคม 2565

11

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

ไบโอเซนเซอร์

TGA

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

158-2559

23 มีนาคม 2565

12

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

คัทอ๊อฟ

TGA

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

161-2559

23 มีนาคม 2565

13

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

ฟอร์แทรน

TGA

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

162-2559

23 มีนาคม 2565

14

บ.แอพพลายเค็ม(ประเทศไทย)จากัด

ไบโอ-แทค

TGA

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

159-2559

23 มีนาคม 2565

15

บริษัท ลัดดา จากัด

สานักงาน เลขที่ 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์

BionBac (นาเข้า)

ต้นไม้

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

1651-2557

31 สิงหาคม 2563

16

บริษัท ลัดดา จากัด

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ไบออนแบค (Repack)

ต้นไม้

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

1310-255

7 สิงหาคม 2563

17

บริษัท ดินทอง คอร์ปอเรชั่น จากัด

11 ถนนท่าหลวง-ท่ากรด หมู่ 2 ต. แก่งผักกูด อ. ท่าหลวง

มดเขียว

มดเขียว

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

90/2558

1 กรกฎาคม 2563

18

บริษัท ดินทอง คอร์ปอเรชั่น จากัด

จ. ลพบุรี

มดเขียว

มดเขียว

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง (สาเร็จรูป)

73/2558

1 มิถุนายน 2563

19

บริษัท มิตรใหม่ ฟาร์ม จากัด

95/25 ถ.สายไหม แขวงสายไหม กทม. 10220

น้องเดือน

น้องเดือน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

203/2558

28 ธันวาคม 2563

20

บริษัท ภูธนเกษตรอุสาหกรรม จากัด

เลขที่ 109 ม.4 ถ.บ้านเก่า-กาญจนบุรี ต.บ้านเก่า อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ทูริซีส

ทูริซีส

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

58-2559

23 กุมภาพันธ์ 2565

ลาดับ

บริษัท

ที่อยู่

ชื่อการค้า

เครื่องหมายการค้า

ทรีพลัส

หมูธรรมชาติ

ไมโครแคร์

ประเภท

ทะเบียนวอ/ทอ เลขที่

ทะเบียนมีอายุถึง

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

3/2555

7 ตุลาคม 2563

ต่อโชค

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

75/2560

28 พฤษภาคม 2565

21

บริษัท ต้นวงษ์ศิริ จากัด

3/1 หมู่ 2 ถ.ศาลายา - บางภาษี ต.นราภิรมย์

22

บริษัท ต้นวงษ์ศิริ จากัด

อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

23

บริษัท ต้นวงษ์ศิริ จากัด

นครยอดแหลม

นครยอดแหลม

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

45/2560

28 พฤษภาคม 2565

24

บริษัท ต้นวงษ์ศิริ จากัด

ไมโครแคร์

ต่อโชค

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

97/2560

3 สิงหาคม 2565

25

บริษัท ปฐมรรค จากัด

69 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240

อัลจินัว

อัลจินัว

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

1/2557

3 กันยายน 2562

26

บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จากัด

89 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ม. 16 ต.ดงมะดะ

ค้างคาวซากุระ

ตราค้างคาวซากุระ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

78/2558

3 มิถุนายน 2563

27

บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จากัด

อ.แม่ลา จ.เชียงราย 57250 โทร 053-666481

ค้างคาวซากุระ

ตราค้างคาวซากุระ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

77/2558

3 มิถุนายน 2563

28

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ลพบุรี จากัด

134/2 หมู่ 2 ถนนสายท่าวุ้ง-บ้านเบิก ต. ท่าวุ้ง อ. ท่าวุ้ง

ซุปเปอร์เทพวานร

ตราเทพวานร

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

40/2557

20 เมษายน 2562

29

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ลพบุรี จากัด

จ.ลพบุรี 15150 โทร 036 622 301

ซุปเปอร์เทพวานร

ตราเทพวานร

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

39/2557

20 เมษายน 2562

30

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จากัด

เทพวานร

ตราเทพวานร

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

116/2557

15 ธันวาคม 2562

31

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จากัด

เทพวานร

ตราเทพวานร

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

117/2557

15 ธันวาคม 2562

32

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จากัด

เทพวานร 1

ตราเทพวานร

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

94/2559

16 มิถุนายน 2564

33

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จากัด

91/2559

16 มิถุนายน 2564

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จากัด

ตราเทพวานร
ตราขวัญดิน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

34

เทพวานร 1
ขวัญดิน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

92/2558

1 กรกฏาคม 2563

35

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จากัด

ขวัญดิน

ตราขวัญดิน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

93/2558

1 กรกฏาคม 2563

36

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จากัด

ขวัญดิน1

ตราขวัญดิน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

90/2559

16 มิถุนายน 2564

37

ขวัญดิน1

ตราขวัญดิน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

93/2559

16 มิถุนายน 2564

38

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จากัด
บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเทค จากัด

ชั้น 3 อาคารเอ็มไพร์ ถ.สาทรใต้ แขวงยานาวา

ทิพย์ไบโอเทค

นกกระเรียน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

8/2559

4 กุมภาพันธ์ 2564

39

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเทค จากัด

เขตสาทร กทม 10120

ทิพย์ไบโอเทค

นกกระเรียน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

131/2558

16 สิงหาคม 2563

40

บริษัท เอ็นเอสที ไบโอเทคโนโลยี จากัด

130/3 ม.2 ถ.พัทยา-บ่อวิน ต.บึง อ.ศรีราชา

เพชร 1

NST

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

2/2559

1 พฤศจิกายน 2564

41
42

บริษัท เอ็นเอสที ไบโอเทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอ็นเอสที ไบโอเทคโนโลยี จากัด

จ.ชลบุรี

เพชร 2
ทอง 1

NST
NST

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

3/2559
1/2560

1 พฤศจิกายน 2564
3 ตุลาคม 2565

43

บริษัท เอ็นเอสที ไบโอเทคโนโลยี จากัด

ทอง 2

NST

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

7/2560

10 เมษายน 2565

ลาดับ
44

บริษัท
บริษัท เพิ่มผลผลิต จากัด

ที่อยู่
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท

ชื่อการค้า

เครื่องหมายการค้า

ซอยล์เมต

ซอยล์เมต

ออมดี

ออมดี

ประเภท

ทะเบียนวอ/ทอ เลขที่

ทะเบียนมีอายุถึง

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

194/2559

25 ธันวาคม 2564

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดของเหลว

111/2561

11 มิถุนายน 2566

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
45

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด 333/82 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต. บางรักพัฒนา
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

46

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จากัด

47

97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร . กทม. 10120

ซี.พี.หมอดิน

ตราลูกโลกดอกบัวบาน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง OM 20%

103/2561

11 มิถุนายน 2566

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จากัด

ซี.พี.หมอดิน

ตราลูกโลกดอกบัวบาน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง OM 25%

105/2561

11 มิถุนายน 2566

48

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จากัด

ซี.พี.หมอดิน

ตราลูกโลกดอกบัวบาน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง OM 30%

107/2561

11 มิถุนายน 2566

49
50

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จากัด

ซี.พี.หมอดิน
ซี.พี.หมอดิน

ตราลูกโลกดอกบัวบาน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด OM 20%
ตราลูกโลกดอกบัวบาน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด OM 25%

104/2561
106/2561

11 มิถุนายน 2566
11 มิถุนายน 2566

51

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จากัด

ซี.พี.หมอดิน

ตราลูกโลกดอกบัวบาน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด OM 30%

108/2561

11 มิถุนายน 2566

52

บริษัท สกายเอิร์ธ จากัด

53

บริษัท ยอดอินทรีย์การเกษตร จากัด

54

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กทม 10500

ออมเพชร

ออมเพชร

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

134/2555

29 สิงหาคม 2565

149 ถนน ท่าม่วง-หนองขาว หมู่ที่ 3 ต. หนองขาว อ.
ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 71110

ไทยกรีน

ไทยกรีน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

67/2560

28 มิถุนายน 2565

บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จากัด

8 ซ. เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160

ไคลแมกซ์

1150-2555

8 กรกฎาคม 2567

55

บริษัท ขอนแก่นไทยอะโกร จากัด

128 หมู่ 9 ถนนบ้านคาใหญ่-ปันน้าใจ ต.ม่วงหวาน อ.
น้าพอง จ. ขอนแก่น 40310

1/2561

8 มกราคม 2566

56

ห้างหุ้นส่วนจากัด สดชื่นเคมี

297/1 หมู่ 10 ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา
จ. กาญจนบุรี 71170

สดชื่น

สดชื่น

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

64/2560

29 พฤษภาคม 2565

57

ห้างหุ้นส่วนจากัด สดชื่นเคมี

297/1 หมู่ 10 ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา
จ. กาญจนบุรี 71170

ปุ๋ยสดชื่น

สดชื่น

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

79/2558

11 มิถุนายน 2563

สามเกษตรไทย

สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช
ตราสามเกษตรไทย ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

ลาดับ

บริษัท

ที่อยู่

58

โรงงานแม่โจ้การเกษตร (นายชนินทร์ วงษ์แสง) 100 หมู่ 5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.แหลมทอง อ. หนอง
บุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

59

บริษัท ไอออนิค จากัด

60

บริษัท ไอออนิค จากัด

61

บริษัท ไอออนิค จากัด

62

บริษัท แสนโชคผลิตผล จากัด

63

บริษัท แสนโชคผลิตผล จากัด

71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
122/1 หมู่ 6 ถนนลาพูน-เชียงใหม่ ตาบลอุโมงค์
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51150

ชื่อการค้า

เครื่องหมายการค้า

น้อยหน่า

น้อยหน่า

ยูโร

ประเภท

ทะเบียนวอ/ทอ เลขที่

ทะเบียนมีอายุถึง

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอัดเม็ด

7/2562

30 มกราคม 2567

ตราอัยย์เอที

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

85/2560

3 สิงหาคม 2565

เอนริช

ตราอัคนี

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

35/2562

13 มีนาคม 2567

โฟแมน

ตราโฟแมน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

134/2561

20 สิงหาคม 2566

พญานาคพ่นน้า

พญานาคพ่นน้า

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

184/2561

18 ธันวาคม 2566

พญานาคพ่นน้า

พญานาคพ่นน้า

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

185/2561

18 ธันวาคม 2566

