
1 บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด
เลขท่ี 75/7 หมู่ท่ี 5 ถนน บำงกรวย-ไทรน้อย ต ำบล บำง
บัวทอง อ ำเภอ บำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

นำงสำวพวงสุภำ มีอัฐม่ัน
084-206-0315 
081-713-2675

Kanyarat1980@gmail.com 3 พฤษภำคม 2562

2 บริษัท สยำมนวกรรม จ ำกัด
เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 8 ถนน บำงกรวย-ไทรน้อย ต ำบล บำงบัว
ทองอ ำเภอ บำงบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110

นำงสำวศิรชญำ พัดเย็น 081-700-3356 Patcharee@siamnavakam.com 3 พฤษภำคม 2562

3 บริษัท ไทยอีลำสโตพำร์ท จ ำกัด
เลขท่ี 71/29 หมู่ท่ี 5 ถนน บำงกรวย-ไทรน้อย ต ำบล 
บำงบัวทอง อ ำเภอ บำงบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110

นำงสำวนัทธิญำพร ไทยรำช 061-493-5929 info@teprubber.com 3 พฤษภำคม 2562

4 บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด
เลขท่ี 22/22 หมู่ท่ี 13 ต ำบล บ่อสุพรรณ อ ำเภอ สองพ่ี
น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี 72190

นำยนพพร เพ็ชรสันเทียะ
081-827-5211 
035-528-305

npp_p2004@yahoo.com 23 สิงหำคม 2562

5 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จ ำกัด
เลขท่ี 135 หมู่ท่ี 2 ต ำบล เขำซก อ ำเภอหนองใหญ่ 
จังหวัด ชลบุรี 20190

คุณกำญจนำ บุญขวำง 095-751-3979 domestic@thaieasterngroup.com 23 สิงหำคม 2562

6 บริษัท เอส.พี.ก่อสร้ำงรุ่งเรือง จ ำกัด
เลขท่ี 8/9 หมู่ท่ี 10 ต ำบลคลองเปรง อ ำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 24000

นำยรุ่งโรจน์ อรุณเจริญพร
095-939-1544 
095-536-1946

spkosrang@gmail.com 19 กันยำยน 2562

7
บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็กซ์กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำชลบุรี

เลขท่ี 29 หมู่ท่ี 2 ถนน บ้ำนบึง-แกลง ต ำบล หนองใหญ่ 
อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี 20190

นำงสำวกำนดำ  คันธโชติ 
นำงสำวสุนทำรี เดชะพันธ์

086-395-1193 kanda@thaitex.com 18 ตุลำคม 2562

8 บริษัท เอเช่ียนแอสฟัลท์  จ ำกัด
เลขท่ี 13/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบล วังพร้ำว อ ำเภอ เกำะคำ 
จังหวัด ล ำปำง  52130

นำยสมบูรณ์  ธิยำ 081-248-8663 somboon@asianasphal.co.th 21 พฤศจิกำยน 2562

9
บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็กซ์กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำระยอง

เลขท่ี 44/5 หมู่ท่ี 8 ถนนกะเฉด-หำดใหญ่ ต ำบลกะเฉด 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100

นำงสำวกำนดำ  คันธโชติ 
นำงสำวสุนทำรี เดชะพันธ์

086-395-1193 kanda@thaitex.com 21 พฤศจิกำยน 2562

10
บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็กซ์กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำสุรำษฎร์ธำนี

เลขท่ี 293 หมู่ท่ี 1 ถนนสุรำษฎร์ธำนี-นำสำร ต ำบลขุน
ทะเล อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84100

นำงสำวกำนดำ  คันธโชติ 
นำงสำวสุนทำรี เดชะพันธ์

086-395-1193 kanda@thaitex.com 21 พฤศจิกำยน 2562

11
บริษัท เอส.พี.รุ่งเรืองรับเบอร์ แอนด์ คอน
สตรัคช่ัน จ ำกัด

เลขท่ี 19/1 หมู่ท่ี 1 ต ำบลเขำคันทรง อ ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรี 20110

นำงสำวสุพัตรำ นำมลักษณ์ 062-987-9226 spr_construction@hotmail.com 2 เมษำยน 2563

12 บริษัท ทริปเป้ิล พลัส รับเบอร์ ไทย จ ำกัด
เลขท่ี 229/8 หมู่ท่ี 12 ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

นำงสำวศรำรัตน์ แก้วประเสริฐ 098-928-3520 trthai.contact@gmail.com 9 มิถุนำยน 2563
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รำยช่ือบริษัทท่ีย่ืนค ำขอรับรองมำตรฐำนวัสดุผลิตภัณฑ์น  ำยำงพำรำผสมสำรผสมเพ่ิม

ส ำหรับกำรก่อสร้ำงถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงธรรมชำติ

ช่ือบริษัทล ำดับ ผู้ประสำนของบริษัท เบอร์ติดต่อท่ีตั ง E-mail วันท่ีได้รับกำรรับรอง

บริษัทท่ีผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนวัสดุผลิตภัณฑ์น  ำยำงพำรำผสมสำรผสมเพ่ิม
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1 บริษัท ยูไนเตดแอสฟัลท์โปรดักซ์ จ ำกัด
208 หมู่ท่ี 4 ต ำบลม่วงหวำน อ ำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 40310

นำยทรงชัย เลิศวำสนำ
080-7861-118  
080-786-1119

srongchai@uap.co.th

แจ้งคณะอนุกรรมกำรฯ ให้เข้ำตรวจ
กระบวนกำรผลิตฯ ในวันท่ี 25-28 พฤศจิกำยน
 2562 (บริษัทขอเล่ือนวันเข้ำตรวจ

กระบวนกำรฯและเก็บตัวอย่ำง)

2 บริษัท สยำม ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ำกัด
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 8040 หมู่ท่ี 2 ต ำบลศรีถ้วย อ ำเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงรำย 57180

นำยนพกร สุวรรณเตมีย์ 091-853-5945 nkorn2019@gmail.com
แจ้งคณะอนุกรรมกำรฯ ให้เข้ำตรวจ
กระบวนกำรผลิตฯ ในวันท่ี 12 มิถุนำยน 

25623
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ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563

E-mail สถำนะล ำดับ

***กยท. พร้อมเป็นหน่วยงำนท่ีให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรในกำรปรับปรุงสูตรกำรผลิตน  ำยำง โดยผู้ท่ีย่ืนค ำขอรับรองมำตรฐำนน  ำยำงพำรำผสมสำรผสมเพ่ิม และสำรผสมเพ่ิม ส ำหรับก่อสร้ำงถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงธรรมชำติแล้ว ไม่ผ่ำนกำร
รับรองเน่ืองจำกสมบัติทำงกำยภำพและเคมียำง หรือสมบัติทำงวิศวกรรม ไม่อยู่ในเกณฑ์ก ำหนด สำมำรถขอรับค ำปรึกษำเร่ืองกำรผลิตน  ำยำงพำรำผสมสำรผสมเพ่ิมฯ และกำรตรวจรับรองกระบวนกำรผลิตฯ ได้ใหม่ หรือผู้ท่ีขอย่ืนค ำขอรับรองมำตรฐำนวัสดุฯใหม่ 

สอบถำมเพ่ิมเติม หรือติดต่อได้ท่ี ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-579-1576 หรือ 086-389-4240  โทรสำร 02-561-4744   E-mail : raotgovt@gmail.com Line ID: 
086-389-4240***

รำยช่ือบริษัทท่ีย่ืนค ำขอรับรองมำตรฐำนวัสดุผลิตภัณฑ์น  ำยำงพำรำผสมสำรผสมเพ่ิม

ส ำหรับกำรก่อสร้ำงถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงธรรมชำติ

ช่ือบริษัท ท่ีตั ง ผู้ประสำนของบริษัท เบอร์ติดต่อ

บริษัทท่ีอยู่ระหว่ำงกำรขอรับรองมำตรฐำนวัสดุผลิตภัณฑ์น  ำยำงพำรำผสมสำรผสมเพ่ิม


