
รายชื่อสถานแปรรูปสตัว์น้้าเบื้องตน้ที่ไดร้ับการรับรองจากกรมประมง 4/2/2564

TH No. ชื่อสถานแปรรูปฯ ศูนย์ ประเภทการรับรอง สถานที่

1 5004 หอยวิเศษ สมทุรสาคร หอยลายต้ม 87 หมู1่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

2 5006 ไทยเจริญแมก่ลอง สมทุรสาคร หอยต้มแช่เย็น 89 หมู1่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม

3 5010 ว. สุภาพร สุราษฎร์ธานี ปู 59/2 ถ.สายปากน ้าตาป ีม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี

4 5024 บริษทั โอเชี่ยนเกท เอน็เตอร์ไพรซ์ จ้ากดั สมทุรสาคร กุ้ง 1087/11 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

5 5026 นายไพวงศ์ ช้านนิาวากลุ       (ระงับชั่วคราว 3/2/64) กรุงเทพ หมกึลอกหนงัแช่เย็น
21 หมู่ 7 ซอยวัดทองคง ถนนทา้ยบา้น ต้าบลทา้ยบา้น อ้าเภอเมอืงสมทุรปราการ จังหวัด
สมทุรปราการ

6 5031 แพนติิ สุราษฎร์ธานี ต้ม/แกะ ปู 8/2 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

7 5032 บริษทั วิยะอนิเตอร์เครป 2003 จ้ากดั สุราษฎร์ธานี ต้ม/แกะ ปู 75/2 หมู2่ ต.พมุเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

8 5052 วัชระ สุราษฎร์ธานี ต้ม/แกะ ปู 115 หมู3่ ต.พมุเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

9 5063 Sontorn สมทุรสาคร Chilled shrimp 209/20 Dermbang Rd., Maha Chai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

10 5092 บริษทั กรชัยมารีน ฟู๊ด จ้ากดั กรุงเทพ หมกึ 47 ซ.17 (มลูนธิิร่วมกศุล) ถ.ทา้ยบา้น ต.ปากน ้า อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

11 5110 บริษทั พสิิฐซีฟู้ด จ้ากดั กรุงเทพ ปลาทนูา่นงึสุกแช่เย็น 154/11 หมู8่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

12 5117 มาริสา สมทุรสาคร หมกึ 4/73 หมู3่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

13 5120 สิริมา สุราษฎร์ธานี ปู 51/128 ม.5 ต.บางริ น อ.เมอืง จ.ระนอง

14 5122 สุจิตร์ สุราษฎร์ธานี ต้ม/แกะปู 393/1 ม.3 ต.หงาว อ.เมอืง จ.ระนอง

15 5123 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคชาย (สิชล)  (ระงับชั่วคราว) สุราษฎร์ธานี กุ้ง 460/6 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

16 5125 สุภรณ์ฟู้ดส์ จ้ากดั      (ระงับชั่วคราว 22/10/62) กรุงเทพ หอยเชลล์
130, 132, 134 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพฯ



TH No. ชื่อสถานแปรรูปฯ ศูนย์ ประเภทการรับรอง สถานที่

17 5132 บริษทั ต้องอนนัต์ มารีนฟู้ด จ้ากดั สมทุรสาคร หมกึ 99/4 หมู่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

18 5133 อโณทยั                     (ระงับชั่วคราว 22 พค.60) กรุงเทพ หอยนางรมผง 50/214-217 หมู่บา้นฉัตรเพชร ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ

19 5146 แพแมนระนอง สุราษฎร์ธานี กุ้งทะเล 51/63 หมู5่ ต.บางริ น อ.เมอืง จ.ระนอง

20 5151 แพอรุณ สงขลา ปลาตัดหวัแช่เย็น 285/3 หมู8่ ต.บานา อ.เมอืง จ.ปตัตานี

21 5155 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั แพปลาเบอร์ 11 (เฟส 1) สงขลา ปลาตัดหวั 21 ซอย1 ถ.สงขลาพลาซ่า ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา

22 5171 นพดล สุราษฎร์ธานี ต้ม/แกะ ปู 65/4 ม.1 ต.ทา่ขึ น อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

23 5190 บริษทั โชติอนสุรณ์ โปรดักส์ จ้ากดั สุราษฎร์ธานี ทนูา่ และปลาตัดหวั 137/1 หมู่ 10 ต้าบลทา่ยาง อ้าเภอเมอืง จังหวัดชุมพร

24 5214 ฉั่ววัฒนา                  (ระงับชั่วคราว 4 กค.62) สุราษฎร์ธานี ปู 96 หมู1่ ต.แหลมตะลุมพกุ อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช

25 5221 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พ.อิ๊ฟอา๊ฟ สุราษฎร์ธานี ปู 62 หมู5่ ต.นาชะองั อ.เมอืง จ.ชุมพร

26 5229 มาเรียม กงมา้ สมทุรสาคร กะปแิละกุ้งแหง้ 99 หมู่ 4 ต.นาโคก อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร

27 5231 บริษทั บญุพา ซีฟู้ด จ้ากดั สมทุรสาคร หมกึ 111/20 หมู2่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

28 5253 แพพรีดา สุราษฎร์ธานี กุ้ง,ปลา,หมกึ 89/633 ม.1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน ้า อ.เมอืง จ.ระนอง

29 5255 หจก. แอลแอนด์พปีระเสริฐทรัพย์เครปฟดู กรุงเทพ ปมูา้ต้มสุกแกะเนื อ 24 หมู่ 2 ต้าบลหาดเล็ก อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

30 5257 รัญจวน อนิทรโชติ กรุงเทพ
เนื อหอยนางรมดองเกลือ (ใน 

HACCP-GMP)
109 ถนนรอบเขาสามมขุ ต้าบลแสนสุข อ้าเภอเมอืง จังหวัดชลบรีุ

31 5261 แพปณชัย สุราษฎร์ธานี ปู 19/2 ม.7 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

32 5262 นอ้งเมย์ สงขลา หมกึ 111 หมู่ที8่ ต้าบลพะวง อ้าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา

33 5271 บริษทั มลัโฟร (ไทยแลนด์) จ้ากดั สุราษฎร์ธานี แมงกะพรุน 89/ 451-452 ม.1 ต.ปากน ้า อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง



TH No. ชื่อสถานแปรรูปฯ ศูนย์ ประเภทการรับรอง สถานที่

34 5274 แพกานต์สุภคั สุราษฎร์ธานี กุ้ง 208/1 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

35 5287 บริษทั เซาทเ์ทอร์น ซีฟดู โปรดักส์ จ้ากดั (สาขาที่ 00003) สงขลา
หมกึลอกขาวแช่เย็น, ปลาตัด

หวัแช่เย็น
58, 62, 64 ซอย2 ถ.สงขลาพลาซ่า ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา

36 5294 โรงปนูิ่มไทยเจริญ สุราษฎร์ธานี ปนูิ่ม 97/8-15 ม.5 ต.บางริ น อ.เมอืง จ.ระนอง

37 5328 นวลจันทร์ สมทุรสาคร หมกึ 128/1 ต.มหาชัย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

38 5334 Orasa สมทุรสาคร Chilled fish 4/158 Moo 3, Tambon Bang Ya Phraek, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

39 5349 แพพทิวัส สงขลา ปลาตัดหวัแช่เย็น 289 หมู่ 8 ต้าบลบานา อ้าเภอเมอืง จังหวัดปตัตานี

40 5359 แพปลามณเฑียร สุราษฎร์ธานี กุ้ง 211/7 ม.1 ต.ปากพนู อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช

41 5362 หจก.เด่นเดชา สมทุรสาคร กุ้ง 48/104 หมู4่ ต.นาดี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

42 5377 บริษทั อา่วไทย ซีฟู๊ด จ้ากดั (ระงับชั่วคราว 8 มยิ.63) กรุงเทพ กุ้ง 16/8 หมู2่ ต้าบลไมรู้ด อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

43 5381 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วันดีทนูา่ (ระงับชั่วคราว 18 สค.63) สุราษฎร์ธานี ปลาทนูา่ 93/12 หมู3่ ต.บางริ น อ.เมอืง จ.ระนอง

44 5384 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ศิริพร ดวงดี สุราษฎร์ธานี กุ้ง 51/27 ม.5 ถ.สะพานปลา ต.บางริ น อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง

45 5389 บริษทั ผดุงศักด์ิ ซีฟู้ดส์ จ้ากดั สมทุรสาคร หมกึ 74/78 หมู5่ ต.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

46 5393 แพปแูววตา สุราษฎร์ธานี ปู 185/3 ม.10 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

47 5406 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ร.มงักรโฟรเซ่นฟู๊ด สมทุรสาคร ทนูา่ลอยด์ 102/78 หมู3่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

48 5409 หจก. องิดาวโฟรเซ่น สมทุรสาคร กุ้ง 10/20 หมู9่ ต.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

49 5410 บริษทั พษิณุมณฑณ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ้ากดั สุราษฎร์ธานี ปลาซาร์ดีน/ แมคเคอเรล 11/1 หมู่ 9 ต.ทา่ยาง อ.เมอืง จ.ชุมพร

50 5412 บริษทั พพี ีโฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จ้ากดั สมทุรสาคร กุ้ง 8/86 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร
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51 5420 ส.กจิติชัย สมทุรสาคร หมกึ 4/228 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

52 5421
บริษทั วีรวัฒนอ์าหารทะเล อมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต จ้ากดั (ระงับ
ชั่วคราว 27 ธค.62)

กรุงเทพ กุ้ง, หอยเชลล์ 105 หมู7่ ต้าบลในคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมทุรเจดีย์ จังหวัดสมทุรปราการ

53 5430 โรงย่างปลาเพลินตา กรุงเทพ ปลาสวายย่างรมควัน 916/35 หมู8่ ต้าบลหนองมะค่าโมง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบรีุ

54 5436 สายไหม น้าโชค สุราษฎร์ธานี
ปลาสายไหมแหง้ และปลา

กะตักแหง้
3/2 ม.1 ต.หาดทรายรี อ.เมอืง จ.ชุมพร

55 5448 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พบิลูพงศ์ สมทุรสาคร ผงหมกึกล้วย 10/16 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

56 5449 บริษทั ซี ฟชิ อนิดัสตรี  จ้ากดั สมทุรสาคร ปลาทนูา่นงึสุกแช่เย็น 19/7 หมู9่ ต้าบลนาดี อ้าเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร

57 5453 เอส พ ีฟาร์ม กรุงเทพ
เนื อหอยนางรมดองเกลือ เนื อ

หอยนางรมแช่เย็น
45/105 หมู่ 7 ต้าบลเสมด็ อ้าเภอเมอืง จังหวัดชลบรีุ

58 5454 แพขวัญตา-กนัตัง สงขลา ปลาตัดหวัแช่เย็น 118/11 หมู่ 2 ต้าบลกนัตังใต้ อ้าเภอกนัตัง จังหวัดตรัง

59 5455 แพวุฒิ บญุเดช สงขลา ปลาตัดหวัแช่เย็น 96/5 หมู่ 6 ต้าบลบางเปา้ อ้าเภอกนัตัง จังหวัดตรัง

60 5456 แมส่มพศิ กะปไิทย สมทุรสาคร กะปิ 11/8 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

61 5457 บริษทั ทเูกริล์ ซีฟู้ดส์ สมทุรสาคร ปลาซาร์ดีน/ แมคเคอเรล 48/10 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร

62 5458 แพปลาไข่เล่ียม สงขลา เนื อปลาบดแช่เย็น 120/25 หมู่ 8 ต้าบลเขารูปช้าง อ้าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา

63 5459 แพโชคบญุเดช สงขลา ปลาตัดหวัแช่เย็น 118/5 ม.2 ต.กนัตังใต้ อ.กนัตัง จ.ตรัง

64 5461 ฟลิลิป มารีน ฟดูส์ สงขลา ปลาตัดหวัแช่เย็น 26/14 หมู่ 8 ต้าบลบานา อ้าเภอบานา จังหวัดปตัตานี

65 5462 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ไทยเจริญชัยคลองด่าน กรุงเทพ หอยแมลงภู่ต้มสุก 65 หมู่ 8 ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบอ่ จังหวัดสมทุรปราการ

66 5463 แพโกตอย สุราษฎร์ธานี ปตู้มแช่เย็น 51/1 หมู่ 7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

67 5464 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั แพพรเพชร (พพีพีี) สุราษฎร์ธานี ปลาซาร์ดีน/ แมคเคอเรล 19/10 หมู่ที่ 1 ต.ทา่ยาง อ.เมอืง จ.ชุมพร
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68 5465 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ล้อมเพชร สุราษฎร์ธานี ปู 108 หมู่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

69 5466 แพโชคอดุมรัชฏ์ สงขลา ปมูา้ต้มสุกทั งตัวแช่เย็น 119/1 หมู่ 8 ซอยนาเกลือ 31 ถนนนาเกลือ ต้าบลบานา อ้าเภอเมอืง จังหวัดปตัตานี

70 5468 แพสมลักษณ์ สงขลา ปลาตัดหวัแช่เย็น 281/6 หมู่ 8 เขตอตุสาหกรรม ต.บานา อ.เมอืง จ.ปตัตานี

71 5469 Two Girl Seafood Co., Ltd. สมทุราสาคร Chill raw sardine
48/75, 48/76 Moo 4 Ekachai Road, Na Di, Mueang Samut Sakhon, Samut 
Sakhon


