
เขต 104 ชอืรา้นคา้ ทอียู ่ เบอรโ์ทรศพัท์
จ.กระบี
2060-001 หา้งหุน้สว่นจํากัด กระบพัีฒนาภัณฑ(์สํานักงานใหญ)่ 24 ถ.มหาราช ซ.6(พัฒนา)  ต. ปากนํา อ.เมอืง  กระบ ี81000 (075) 611-602,611-603
2060-007 หา้งหุน้สว่นจํากัด บญุสยามสตลี กระบ ี(สํานักงานใหญ)่ 73/6-9 ม.11 ถ.เพชรเกษม  ต.กระบนีอ้ย  อ.เมอืง กระบ ี81000 075-663508,611708
2060-008 แสงชยัเทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 124/5  หมู7่  ต.อา่วลกึใต ้ อ.อา่วลกึ  กระบ ี81000 075-634169
2060-010 รา้น พูนศริเิฟอรน์เิจอร ์(สํานักงานใหญ)่ 248/6  ถ.มหาราช  ต.ปากนํา  อ.เมอืง กระบ ี81000 (075)623409,612176
2060-013 ประวมิเอ็นจเินียรงิ (สํานักงานใหญ)่ 272/1 หมู ่2  ต.เหนือคลอง  อ.เหนือคลอง  จ.กระบ ี81130 (075)691213,581192, 01-7230315
2060-026 รา้นกวงเชยีงหล ี(สํานักงานใหญ)่ 62/14 ม.11  ต.กระบนีอ้ย อ.เมอืงกระบ ี จ.กระบ ี81000 075-701101
2060-028 กอเจรญิฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 270/21-22 ถ.เพชรเกษม  ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง  จ.กระบ ี81130 075-636635
2060-030 อา่วนางซัพพลาย (สํานักงานใหญ)่ 576 ม.2  ต.อา่วนาง อ.เมอืงกระบ ี จ.กระบ ี81000 075-637334
2060-034 ภสูทิธคิา้ไม ้(สํานักงานใหญ)่ 66/40 ถ.ศรพัีงงา  ต.กระบใีหญ่ อ.เมอืงกระบ ี จ.กระบ ี81000 075-663955
จ.ชมุพร
2055-017 บรษัิท ไถ่เชยีงวัสดกุอ่สรา้ง จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 59/1 ม.1  ต.บา้นนา อ.เมอืงชมุพร  จ.ชมุพร 86190 (077)503103-5,โกดัง 503648
จ.ตรงั
2062-003 หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทยรุ่งเรอืงโลหะ(1993)  (สํานักงานใหญ)่ 298/27 ถ.หว้ยยอด  อ.เมอืง  ตรัง 92000 (075) 222-816,222-817   -
2062-011 รา้นศริกิลุพานชิ (สํานักงานใหญ)่ 98/6 ถ.รัษฎา  ต.ทับเทยีง   อ.เมอืงตรัง  จ.ตรัง 92000 075-225137-8
2062-012 หา้งหุน้สว่นจํากัด 3 เอ็มเคหะภัณฑ์ 65/4 ม.4  ถ.ตรัง-ปะเหรยีญ  ต.บา้นควน อ.เมอืง ตรัง 075-210276,225039
2062-030 บรษัิท ศนูยส์เีมอืงตรัง จํากัด 19-18-19  ถ.ตรัง-ปะเหลยีน  ต.บา้นควน อ.เมอืงตรัง  จ.ตรัง 92000 075-216479
จ.นครศรธีรรมราช
2061-001 หา้งหุน้สว่นจํากัด โลหะวัฒน์ นครศรธีรรมราช (สํานักงานใหญ)่ 186/27-31 หมู9่ ถ.สะพานยาว  ต.โพธเิสด็จ  อ.เมอืง นครศรธีรรมราช 80000 (075) 316-362
2061-012 รา้น ศรทีอง (สํานักงานใหญ)่ 1 ถนนผดงุราษฏร ์ ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง  นครศรธีรรมราช (075) 411-057,   -
2061-027 หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมกจิโฮมซัพพลาย (สํานักงานใหญ)่ 10 ม.1 ถ.อรุณประชา  ต.ชะอวด อ.ชะอวด  จ.นครศรธีรรมราช (075)381274
2061-028 หา้งหุน้สว่นจํากัด วัชรนิทรเ์พน้ท ์(สํานักงานใหญ)่ 175/54-56 ม.1  ต.ชะมาย อ.ทุง่สง  จ.นครศรธีรรมราช 80110 075-424411
2061-030 หา้งหุน้สว่นจํากัด นครไทยศลิป์ (สํานักงานใหญ)่ 4/110-112 ถนนพัฒนาการคขูวาง  ตําบลคลัง อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-342175
2061-035 เจรญิคา้วัสด(ุสํานักงานใหญ)่ 62/2 ถ.ออ้มคา่ยวชริาวธุ  ต.ทา่วัง  อ.เมอืงนครศรธีรรมราช  จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-377810,084-3952706
จ.นราธวิาส
2068-007 นราโลหะการ (สํานักงานใหญ)่ 224 ถ.พชิติบํารุง  ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส  จ.นราธวิาส 96000 (073)511185,080-5488977 ,
2068-008 แมเ่หล็กไทยสไุหงโก-ลก (สํานักงานใหญ)่ 48 ถ.เอเซยี18  อ.สไุหงโก-ลก  นราธวิาส 96120 (073)614-231
2068-009 โกลกฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 81 ซ.เจรญิเขต  ถ.เจรญิเขต อ.สไุหงโก-ลก  จ.นราธวิาส 96120 (073)611758,614231
2068-010 นราทองคา้ไมแ้ละวสัดกุอ่สรา้ง (สํานกังานใหญ)่ 68/24 หมู1่0  ถ.เพชรเกษม  ต,ลําภ ู อ.เมอืง  นราธวิาส 96000 073-532665,073-532678
จ.ปตัตานี
2066-005 ศรมีขุยซัพพลาย (สํานักงานใหญ)่ 99/20 ถ.ยะรัง  ต.จะบังตกิอ อ.เมอืงปัตตานี  จ.ปัตตานี 94000 (073)332-627, 349-374
2066-007 กรุงไทย (สํานักงานใหญ)่ 45-47 ถ.ฤาด ี ต.อาเนาะรู อ.เมอืงปัตตานี  จ.ปัตตานี 94000 (073)349376, 01-9574623
จ.พงังา
2058-003 อนันตส์ขุสมคา้วัสดภัุณฑ(์สํานักงานใหญ)่ 1/8 หมู ่7 ถ.เพชรเกษม  ต.บางนายส ี อ.ตะกัวป่า  พังงา 82110 076 421936
2058-016 บรษัิท จนิตนาคา้วัสดกุอ่สรา้ง จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 8/23 ม.7 ต.บางนายส ี อ.ตะกัวป่า  จ.พังงา 82110 (076)421970,431135 ,01-8924488
2058-022 หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยันตโ์ฮมเซ็นเตอร ์(สํานักงานใหญ)่ 3/13  หมู9่  ถ.ลมิดลุย ์ ต.ทา้ยเหมอืง อ.ทา้ยเหมอืง  จ.พังงา 82120 (076)571369,571721
2058-023 หา้งหุน้สว่นจํากัด โชคอนันตบ์า้นส ี (สํานักงานใหญ)่ 57/18 หมูท่ ี3  ต.คกึคัก อ.ตะกัวป่า  จ.พังงา 82190 076-486452
จ.พทัลงุ
2063-006 พัทลงุคารเ์พนท ์(สํานักงานใหญ)่ 310/7 ถ.ราเมศวร ์ อ.เมอืง  พัทลงุ 93000 (074)613-753
2063-008 บรษัิท  ดโีฮมวัสด ุจํากัด (สํานักงานใหญ)่ 94 หมูท่ ี6  ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลงุ 93210 074-841200-203,086-9409377,086
2063-009 ทองไทย (สํานักงานใหญ)่ 54/1  ถ.คหูาสวรรค ์ ต.คหูาสวรรค ์ อ.เมอืงพัทลงุ  พัทลงุ 93000 074-611424-5
จ.ภเูก็ต
2059-001 บรษัิท ไพศาลมากตีา้เพน้ท ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 5/86-87 ถ.แมห่ลวน  ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืง  ภเูก็ต 83000 (076),222641
2059-009 หา้งหุน้สว่นจํากัด พรพชิยัการชา่ง (สํานักงานใหญ)่ 36/2 ถ.รัตนโกสนิทร ์200ปี  ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืงภเูก็ต  ภเูก็ต 83000 (076) 211-112,222-444 01-89220
2059-013 ภเูก็ตกติตภัิณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 48 ถ.ชนะเจรญิ  อ.เมอืง  ภเูก็ต 83000 (076)210-376, 215-699,
2059-014 บรษัิท ไพบลูยซ์ัพพลายเพน้ท ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 154,156 ถ.พระบารม ี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ ภเูก็ต 83121 076-346906-7
2059-015 พงศไ์พศาล (สํานักงานใหญ)่ 66/7 ถ.วชิติสงคราม  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมอืง  ภเูก็ต 83000 (076)225-957
2059-020 ป่าตองฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 192 ถ.ราษฎรอ์ทุศิ 200 ปี  ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ ภเูก็ต 83150 (076)340-905
2059-039 บรษัิท สะปําฮารด์แวร ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 55/9 หมูท่1ี  ถ.เทพกระษัตร ี ต.เกาะแกว้ อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83000 (076)239669,เบอรบ์า้น 272068
2059-041 บรษัิท พ.ีเอ็ม.พ.ี ศนูยส์แีละตกแตง่ จํากัด 39/18 หมูท่ ี4 ถ.เจา้ฟ้า  ต.ฉลอง อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83000 (076)283116-8,09-7245786
2059-055 บรษัิท ใสยวนคอนสตรัคชนั จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 1/24 ม.4  ต.ราไวย ์อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83000 076-288569
2059-056 ลพิอนฮารด์แวร ์ (สํานักงานใหญ)่ 97/3-4,97/10  ม.8  ถ.เทพกระษัตร ี ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง  ภเูก็ต 83110 (076)273-127-8,01-6774244
2059-058 บรษัิท จอมทองเคหะภัณฑ ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 14/13 หมูท่ ี1  ต.ฉลอง อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83000 076-283431-5
2059-059 ภสูริงิานไม ้(PHUSIRI WOODWORK) 20/44-45 ม.7 ถ.เจา้ฟ้าตะวันตก  ต.ฉลอง อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83100 076-383797
2059-066 วนัิสเทรดดงิ(VENUS TRADING) 43/10  ถ.แมห่ลวน  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83000 076-234048
2059-067 ภเูก็ตอารต์ แอนด ์เดดคอร ์(สํานักงานใหญ)่ 226/1 ม.3  ต.ศรสีทุร  อ.ถลาง  จ.ภเูก็ต 83110 076617161
2059-069 หา้งหุน้สว่นสามัญ ชาลฮีารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 103/9   ม.5 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9  ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต  ภเูก็ต 83000 076-261398-9
2059-073 บรษัิท เชงิทะเลโฮมเวริค์ 2554 จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 12/1 ถนนศรสีนุทร  ต.เชงิทะเล อ.ถลาง  จ.ภเูก็ต 83110 (076)324-217
2059-078 บรษัิท เจ.พ.ีเพน้ท ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 24/48 ถนนแมห่ลวน  ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83000 076-234275
2059-079 บางเทาคา้วัสด ุ(สํานักงานใหญ)่ 27/8 ม.2 ถ.ศรสีนุทร  ต.เชงิทะเล  อ.ถลาง  จ.ภเูก็ต 83110 076-324279
2059-080 หา้งหุน้สว่นสามัญ ป.การคา้ 64/20 ม.7 ถ.ศรสีทุัศน์  ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 076-218341
2059-081 บรษัิท สวุรรณรัตน์คา้วัสดกุอ่สรา้ง จํากัด  (สํานักงานใหญ)่ 57/23 หมูท่ ี6  ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83000 076-526149,086-4796705,
2059-082 บรษัิท ภเูก็ตเจรญิกจิคา้ไม ้จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 45/15 หมูท่ ี10 ถนนเจา้ฟ้าตะวันตก  ต.ฉลอง อ.เมอืงภเูก็ต  จ.ภเูก็ต 83000 076-383990-1
จ.ยะลา
2067-001 หา้งหุน้สว่นจํากัด โรงไมท้เุรยีนยะลา (สํานักงานใหญ)่ 482-484 ถนนสโิรรส  ต.สะเตง อ.เมอืง  จ.ยะลา 95000 (073) 212-562,213-583
2067-007 บรษัิท ยะลาประดับยนต ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 21-23 ถ.วภิากลุ  ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา  จ.ยะลา 95000 (073) 212-518,   -
2067-008 บรษัิท ยะลานํารุ่ง จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 93 ถ.เฉลมิชยั  ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา  จ.ยะลา 95000 (073) 212-724,214-982   -
2067-009 หา้งหุน้สว่นจํากัด ยะลายง่ฮวด 137 ถนนเฉลมิชยั  อ.เมอืง  ยะลา 95000 (073) 212-056,213-281
2067-010 หา้งหุน้สว่นจํากัด ยะลาวัชรนิทรเ์ฟอรน์ชิ 361 ถนนสโิรรส อ.เมอืง  จ.ยะลา 95000  (073) 214-859,   -
2067-011 รา้น สไีพศาล (สํานักงานใหญ)่ 77-79  ถนนรถไฟ  ต.สะเตง อ.เมอืง  ยะลา 95000 (073) 212-316,214-220
2067-012 หา้งหุน้สว่นจํากัด เหรยีญชยัวัฒนายะลา (สํานักงานใหญ)่ 14-16 ถ.ปราจณิ  ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา  จ.ยะลา 95000 (073) 212-098,212-157
2067-016 ยะลาคลังสี 15-19 ถ.คชเสนีย ์3  อ.เมอืง  ยะลา 95000 (073)212689
2067-017 หา้งหุน้สว่นจํากัด โอเชยีน ยะลา (2003) (สํานักงานใหญ)่ 54-56 ถนนรัฐกจิ  ตําบลสะเตง อําเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 95000 073-215122
2067-018 หา้งหุน้สว่นจํากัด  ยะลายง่ฮวด 14/4 ม.3 ถ.เพชรเกษม  ต.ทา่สาบ อ.เมอืงยะลา  จ.ยะลา 95000 073-253600-8
จ.ระนอง
2056-007 รา้น แซบ่อหีลี 130/107  ถ.ทา่เมอืง  ต.เขานเิวศน์ อ.เมอืงระนอง  ระนอง 85000 084-6267791
2056-008 หา้งหุน้สว่นจํากัด  เค.เค. ระนองเทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 92/39  ม.5  ต.บางรนิ อ.เมอืงระนอง  ระนอง 85000 077-822302
2056-012 เจรญิสขุ พานชิ(สํานักงานใหญ)่ 130/245 ถ.ทา่เมอืง  ต.เขานเิวศน์ อ.เมอืงระนอง  จ.ระนอง 85000 077-811868
จ.สงขลา
2065-015 หา้งหุน้สว่นจํากัด สรีถยนตห์าดใหญ่ (สํานักงานใหญ)่ 236 ถ.ศภุสารรังสรรค ์ ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 (074) 233-321,   -
2065-025 หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงไทยวัสดภัุณฑ ์ (สํานักงานใหญ)่ 61 ถนนนครใน  ต.บอ่ยาง อ.เมอืงสงขลา  จ.สงขลา 90000 (074) 311-425,440936
2065-027 แสงศลิป์การคา้ 224/14-15-16 ถ.ไทรบรุ ี อ.เมอืง สงขลา  สงขลา 90000 (074) 311-396,311-707
2065-029 รา้น วาณชิโลหะกจิ 30-32 ถ.เชอืมรัฐอทุศิ  อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 (074) 232-922,   -
2065-041 บญุพพัิฒน์ (สํานักงานใหญ)่ 18-19 ซอย 3 ถ.ฉัยยากลุอทุศิ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 (074) 220-074,220-561
2065-047 อรุณภณัฑ์ 26 ถ.เทยีนจอ่อทุศิ1  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา (074)233-070
2065-050 บรษัิท วนาวัฒน์วัสด ุจํากัด 125/1 ม.6 ถ.ลพบรุรีาเมศวร ์ ต.นํานอ้ย อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 (074)338000-3,324306,324697,32
2065-067 บรษัิท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร ์จํากัด 142 ม.4 ถ.นพัิทธส์งเคราะห ์1  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 (074)427106-7
2065-068 ยงเจรญิโลหะกจิ 68-74 ถ.รัถการ  อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 (074)244077,349426
2065-070 หา้งหุน้สว่นจํากัด คขูดุคา้วัสดกุอ่สรา้ง 709 ถ.ไทรบรุ ี ต.บอ่ยาง อ.เมอืง  สงขลา (074)443804-6
2065-073 ไทยอดุมวศิวภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 6/61 ม.2 ถ.รอบเมอืง  ต.ปาดังเบซาร ์อ.สะเดา  สงขลา 074-521644
2065-075 ธรีภทัร ์(สํานักงานใหญ)่ 20/54 ม.2 ถ.กาญจนวนชิ  ต.เขารูปชา้ง อ.เมอืง  สงขลา 90000 (074)447848
2065-082 หา้งหุน้สว่นจํากัด ศ.มณีรุ่งสงขลา (สํานักงานใหญ)่ 507 ถนนไทรบรุ ี ต.บอ่ยาง อ.เมอืงสงขลา  จ.สงขลา 90000 074-322598
2065-083 หา้งหุน้สว่นจํากัด เจรญิสขุสงขลาคา้ส ี(สํานักงานใหญ)่ 244/57 หมูท่ ี1  ตําบลเขารูปชา้ง    อําเภอเมอืงสงขลา  จ.สงขลา 90000 0895953201
2065-084 รุ่งโรจน์การไฟฟ้า 781/31-32 ม.5 ถ.กาญจนวนชิ  ต.พังลา  อ.สะเดา  จ.สงขลา  120 074-452558
2065-085 เอสพเีอ็นโลหะกจิ (สํานักงานใหญ)่ 300/40 ม.4  ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 089-4638551
2065-086 โตการคา้ 247 ถ.ราษฎรอ์ทุศิ  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 074-259684
2065-090 บรษัิท ยเูรกา้ อนิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 236/8 หมูท่ ี2  ต.พะวง อ.เมอืงสงขลา  จ.สงขลา 90100 086-6889879,094-5419559
จ.สตลู
2064-001 หา้งหุน้สว่นจํากัด สตลูคา้ส ี(สํานักงานใหญ)่ 12/3  ถ.สตลูธานี ต.พมิาน  อ.เมอืง  สตลู 91000 (074)721-546,   -
2064-005 คลองขดุคา้วัสด ุ(สํานักงานใหญ)่ 136 ม.9  ต.ละงู อ.ละงู  จ.สตลู 91110 075-720915
จ.สรุาษฏรธ์านี
2057-008 กจิไพบลูยเ์ทรดดงิ  (สํานักงานใหญ)่ 442/288 ถ.ตลาดใหม ่ ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฏรธ์านี  จ.สรุาษฏรธ์านี 84000 (077) 282-845,   -
2057-012 หลยุสเ์คหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 527/4 ถ.ชนเกษม  ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฏรธ์านี  จ.สรุาษฏรธ์านี 84000 (077) 273-838,286-838   -
2057-021 หา้งหุน้สว่นจํากัด ขวัญเรอืน(สํานักงานใหญ)่ 32-34 ถ.ดอนนก  ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี  จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 (077) 272-129, 281015  -
2057-022 หา้งหุน้สว่นจํากัด เกษมภัณฑ ์ไลท้ต์งิแอนดท์ลูส(์สํานักงานใหญ)่ 299/8-9 ถ.ตลาดใหม ่ ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี  สรุาษฎรธ์านี 84000 (077) 283-886,214184-6
2057-024 จันทรจ์รุยี ์(สํานักงานใหญ)่ 31/27 ถ.ดอนนก  ต.ตลาด  อ.เมอืง สรุาษฏรธ์านี 84000 (077) 283-856,   -
2057-025 ส.สทิธชิยั (สํานักงานใหญ)่ 452/157-8 ถ.ตลาดใหม ่ ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี  จ.สรุาษฎรธ์านี (077)282-372
2057-038 บรษัิท ประภาววัิฒน์คา้วัสด ุจํากัด (สํานักงานใหญ)่ 20/1 ถ.พุนพนิ-หนองขร ี อ.พุนพนิ  สรุาษฎรธ์านี 84130 (077)441019-21,253078
2057-042 หา้งหุน้สว่นจํากัด ผาทองเทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 167/37 ม.6 ถ.ชนเกษม  ต.มะขามเตยี อ.เมอืง สรุาษฎรธ์านี  จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 (077)281970-
2057-044 สชุาตภัิณฑเ์ทรดดงิ(สํานักงานใหญ)่ 6/9  ถ.ราษฎรอ์ทุศิ(ซ.ออมสนิ)  ต.ตลาด  อ.เมอืง  จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 (077)216625



2057-050 เค ท ูพ ีเทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 408/20 ม.4  ต.บา้นสอ้ง อ.เวยีงสระ  จ.สรุาษฎรธ์านี 84190 077-257488
2057-053 บางโพไมบั้ว 41/16 ม.2 ถ.ศรวีชิยั  ต.มะขามเตยี อ.เมอืง  จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077-286656
2057-056 บรษัิท พ.ีอาร.์ท.ี วอเตอรไ์พพ ์จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 393/50-53 หมูท่ ี4 ถนนชนเกษม  ต.มะขามเตยี อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี  จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 (077)205927
2057-057 หา้งหุน้สว่นจํากัด นครไทยศลิป์ 30/19  ม.4  ถ.กาญจนวถิ ี ต.บางกุง้  อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี  จ.สรุาษฎรธ์านี 80000 075-342175


