รายชื่อสถานแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้นที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง
15/11/2561
TH No.

ชื่อสถานแปรรูปฯ

ศูนย์

ประเภทการรับรอง

1 5004 หอยวิเศษ

สมุทรสาคร

หอยลายต้ม

87 หมู1่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

2 5006 ไทยเจริญแม่กลอง

สมุทรสาคร

หอยต้มแช่เย็น

89 หมู1่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

3 5010 ว. สุภาพร

สุราษฎร์ธานี

ปู

59/2 ถ.สายปากน้าตาปี ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

4 5024 บริษทั โอเชี่ยนเกท เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ้ากัด

สมุทรสาคร

กุ้ง

1087/11 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

5 5026 บริษทั ยูไนเต็ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ฟู้ด จ้ากัด

กรุงเทพ

หมึก/ปลา/กุ้ง

6 5031 แพนิติ

สุราษฎร์ธานี

ต้ม/แกะ ปู

8/2 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

7 5032 บริษทั วิยะอินเตอร์เครป 2003 จ้ากัด

สุราษฎร์ธานี

ต้ม/แกะ ปู

75/2 หมู2่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

8 5052 วัชระ

สุราษฎร์ธานี

ต้ม/แกะ ปู

115 หมู3่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพ

หมึก

กรุงเทพ

ปลาทูนา่ นึงสุกแช่เย็น

11 5117 มาริสา

สมุทรสาคร

หมึก

12 5120 สิริมา

สุราษฎร์ธานี

ปู,กุ้งทะเล,หมึก,ปลาทะเล

13 5122 สุจิตร์

สุราษฎร์ธานี

ต้ม/แกะปู

14 5123 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โชคชาย (สิชล) (ระงับชั่วคราว)

สุราษฎร์ธานี

กุ้ง

กรุงเทพ

หอยเชลล์

สมุทรสาคร

หมึก

460/6 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
130, 132, 134 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพฯ
99/4 หมู่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

กรุงเทพ

หอยนางรมผง

50/214-217 หมู่บา้ นฉัตรเพชร ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สุราษฎร์ธานี

ปู,กุ้งทะเล,หมึก,ปลาทะเล

51/63 หมู5่ ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง

19 5151 แพอรุณ

สงขลา

หมึก, ปลา

285/3 หมู8่ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

20 5155 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แพปลาเบอร์ 11 (เฟส 1)

สงขลา

ปลาตัดหัว

21 ซอย1 ถ.สงขลาพลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

สุราษฎร์ธานี

ต้ม/แกะ ปู

65/4 ม.1 ต.ท่าขึน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

9 5092 บริษทั กรชัยมารีน ฟู๊ด จ้ากัด
10 5110 บริษทั พิสิฐซีฟู้ด จ้ากัด

15 5125 สุภรณ์ฟู้ดส์ จ้ากัด
16 5132 บริษทั ต้องอนันต์ มารีนฟู้ด จ้ากัด
17 5133 อโณทัย

(ระงับชั่วคราว 22 พค.60)

18 5146 แพแมนระนอง

21 5171 นพดล

สถานที่

21 หมู7่ ซ.วัดทองคง ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

47 ซ.17 (มูลนิธิร่วมกุศล) ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
154/12 หมู8่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
4/73 หมู3่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
51/128 ม.5 ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง
393/1 ม.3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

TH No.

ชื่อสถานแปรรูปฯ

ศูนย์

ประเภทการรับรอง

สุราษฎร์ธานี

ทูนา่ และปลาตัดหัว

137/1 หมู่ 10 ต้าบลท่ายาง อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กรุงเทพ

ปลาทูนา่ นึงสุกแช่เย็น

303 หมู2่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

24 5214 ฉั่ววัฒนา

สุราษฎร์ธานี

ปู

96 หมู1่ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

25 5221 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พ.อิ๊ฟอ๊าฟ

สุราษฎร์ธานี

ปู

62 หมู5่ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

26 5229 มาเรียม กงม้า

สมุทรสาคร

กะปิ

3/6 หมู่ 4 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

27 5231 บริษทั บุญพา ซีฟู้ด จ้ากัด

สมุทรสาคร

หมึก

111/20 หมู2่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

28 5247 โรงต้มหอยประทีปพาณิชย์

กรุงเทพ

หอยแมลงภู่ตม้

104/2 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

สุราษฎร์ธานี

กุ้ง,ปลา,หมึก

89/633 ม.1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง

30 5255 หจก. แอลแอนด์พปี ระเสริฐทรัพย์เครปฟูด

กรุงเทพ

ปูมา้ ต้มสุกแกะเนือ

24 หมู่ 2 ต้าบลหาดเล็ก อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

31 5257 รัญจวน อินทรโชติ

กรุงเทพ

เนือหอยนางรมดองเกลือ เนือหอยนางรมแช่เย็น

32 5261 แพปณชัย

สุราษฎร์ธานี

ปู

33 5262 น้องเมย์

สงขลา

หมึก

34 5270 บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จ้ากัด

สงขลา

หมึกลอกขาวแช่เย็น

35 5271 บริษทั มัลโฟร (ไทยแลนด์) จ้ากัด

สุราษฎร์ธานี

แมงกะพรุน

89/ 451-452 ม.1 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง

36 5274 แพกานต์สุภคั

สุราษฎร์ธานี

กุ้ง

208/1 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

37 5276 แพสมชาติ

สุราษฎร์ธานี

กุ้ง

62/2 ม.3 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง

22 5190 บริษทั โชติอนุสรณ์ โปรดักส์ จ้ากัด
23 5213 บริษทั เอวายเอ ฟิชเชอรี่ จ้ากัด

29 5253 แพพีรดา

38 5287 บริษทั เซาท์เทอร์น ซีฟดู โปรดักส์ จ้ากัด (สาขาที่ 00003)

สงขลา

สถานที่

109 ถนนรอบเขาสามมุข ต้าบลแสนสุข อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
19/2 ม.7 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
111 หมู่ท8ี่ ต้าบลพะวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
121/ 7 หมู่ที่ 8 ถนนยี่สิบเมตร ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

หมึกลอกขาวแช่เย็น, ปลาตัดหัวแช่เย็น 58, 62, 64 ซอย2 ถ.สงขลาพลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

39 5294 โรงปูนิ่มไทยเจริญ

สุราษฎร์ธานี

ปูนิ่ม

97/8-15 ม.5 ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง

40 5299 บริษทั สามารถโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ้ากัด

สุราษฎร์ธานี

ทูนา่

43/3 หมู1่ ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

41 5328 นวลจันทร์

สมุทรสาคร

หมึก

128/1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

42 5349 แพจงประสิทธิ์

สงขลา

ปลาแล่/หมึกลอกขาวแช่เย็น 289 หมู่ 8 ต้าบลบานา อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

43 5359 แพปลามณเฑียร

สุราษฎร์ธานี

กุ้ง

211/7 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

44 5362 หจก.เด่นเดชา

สมุทรสาคร

กุ้ง

48/104 หมู4่ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

TH No.

ชื่อสถานแปรรูปฯ

ศูนย์

ประเภทการรับรอง

45 5377 บริษทั อ่าวไทย ซีฟู๊ด จ้ากัด

กรุงเทพ

กุ้ง

46 5381 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วันดีทนู า่

สุราษฎร์ธานี

ปลาทูนา่

47 5384 แพศิริพร

สุราษฎร์ธานี

กุ้ง

51/27 ม.5 ถ.สะพานปลา ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง

48 5389 บริษทั ผดุงศักดิ์ ซีฟู้ดส์ จ้ากัด

สมุทรสาคร

หมึก

74/78 หมู5่ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

49 5393 แพปูแววตา

สุราษฎร์ธานี

ปู

185/3 ม.10 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

50 5406 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด

สมุทรสาคร

ทูนา่ ลอยด์

102/78 หมู3่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

51 5409 หจก. อิงดาวโฟรเซ่น

สมุทรสาคร

กุ้ง

52 5410 บริษทั พิษณุมณฑณ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ้ากัด

สุราษฎร์ธานี

ปลาซาร์ดนี / แมคเคอเรล

53 5412 บริษทั พีพี โฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จ้ากัด

สมุทรสาคร

กุ้ง

8/86 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

54 5420 ส.กิจติชัย

สมุทรสาคร

หมึก

4/228 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

กรุงเทพ

กุ้ง, หอยเชลล์

55 5421 บริษทั วีรวัฒน์อาหารทะเล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จ้ากัด
56 5423 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที.พี.เค. ซีฟู้ดส์ (ระงับชั่วคราว 9/11/61)
57 5430 โรงย่างปลาเพลินตา

สถานที่
16/8 หมู2่ ต้าบลไม้รูด อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
93/12 หมู3่ ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง

10/20 หมู9่ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
11/1 หมู่ 9 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร

105 หมู7่ ต้าบลในคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สุราษฎร์ธานี ปลาทะเลตัดหัว กุ้งแวนนาไมด์ หมึก 89/761 หมู1่ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
กรุงเทพ

ปลาสวายย่างรมควัน

916/35 หมู8่ ต้าบลหนองมะค่าโมง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

58 5436 สายไหม น้าโชค

สุราษฎร์ธานี ปลาสายไหมแห้ง และปลากะตักแห้ง 3/2 ม.1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

59 5448 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พิบลู พงศ์

สมุทรสาคร

ผงหมึกกล้วย

60 5453 เอส พี ฟาร์ม

กรุงเทพ

เนือหอยนางรมดองเกลือ เนือหอยนางรมแช่เย็น

61 5454 แพขวัญตา-กันตัง

สงขลา

ปลาตัดหัวแช่เย็น

118/11 หมู่ 2 ต้าบลกันตังใต้ อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

62 5455 แพวุฒิ บุญเดช

สงขลา

ปลาตัดหัวแช่เย็น

96/5 หมู่ 6 ต้าบลบางเป้า อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

63 5456 แม่สมพิศ กะปิไทย

สมุทรสาคร

กะปิ

64 5457 บริษทั ทูเกริล์ ซีฟู้ดส์

สมุทรสาคร

ปลาซาร์ดนี / แมคเคอเรล

65 5458 แพปลาไข่เลี่ยม

สงขลา

เนือปลาบดแช่เย็น

120/25 หมู่ 8 ต้าบลเขารูปช้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

66 5459 แพโชคบุญเดช

สงขลา

ปลาตัดหัวแช่เย็น

118/5 ม.2 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง

67 5461 ฟิลลิป มารีน ฟูดส์

สงขลา

ปลาตัดหัวแช่เย็น

26/14 หมู่ 8 ต้าบลบานา อ้าเภอบานา จังหวัดปัตตานี

10/16 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
45/105 หมู่ 7 ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

11/8 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
48/10 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

TH No.

ชื่อสถานแปรรูปฯ

ศูนย์

ประเภทการรับรอง

กรุงเทพ

หอยแมลงภู่ตม้ สุก

69 5463 แพโกตอย

สุราษฎร์ธานี

ปูตม้ แช่เย็น

70 5464 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แพพรเพชร (พีพพี ี)

สุราษฎร์ธานี

ปลาซาร์ดนี / แมคเคอเรล

71 5465 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้อมเพชร

สุราษฎร์ธานี

ปู

สงขลา

ปูมา้ ต้มสุกทังตัวแช่เย็น

68 5462 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยเจริญชัยคลองด่าน

72 5466 แพโชคอุดมรัชฎ์

สถานที่
65 หมู่ 8 ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
51/1 หมู่ 7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
19/10 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร
108 หมู่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
119/1 หมู่ 8 ซอยนาเกลือ 31 ถนนนาเกลือ ต้าบลบานา อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

