เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๔๔ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดสถานที่ยื่นคําขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานที่แจ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ออกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อ ง กํ าหนดสถานที่ยื่น คําขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้ผลิต ผู้ส่ งออก
หรื อ ผู้ นํ า เข้ า สิ น ค้ า เกษตรและสถานที่ แ จ้ ง การส่ ง ออก หรื อ นํ า เข้ า สิ น ค้ า เกษตรตามมาตรฐานบั ง คั บ
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ เห็นเป็นการสมควรกําหนดเพิ่มเติมสถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก
หรื อ ผู้ นํ า เข้ า สิ น ค้ า เกษตรและสถานที่ แ จ้ ง การส่ ง ออก หรื อ นํ า เข้ า สิ น ค้ า เกษตรตามมาตรฐานบั ง คั บ
เพื่อให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่พร้อมให้บริการแล้ว เปิดให้บริการและเพื่อให้ครอบคลุม
กับด่านตรวจสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔ วรรคหนึ่ง
ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่ ง ออก หรื อ ผู้ นํ า เข้ า สิ น ค้ า เกษตรตามมาตรฐานบั ง คั บ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความ
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกตารางที่ ๑ สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้าสินค้า
เกษตรตามมาตรฐานบังคับและยกเลิกตารางที่ ๒ และ ๒.๑ สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต
ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้าสินค้าเกษตร และสถานที่แจ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ที่แนบท้ายประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กําหนดสถานที่ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้าสินค้าเกษตร และสถานที่แจ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ และให้ใช้แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ดุจเดือน ศศะนาวิน
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๑
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น ๕ ถ.อุตรกิจ
ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๔
กาญจนบุรี
ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตู้ ปณ. ๗ ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร ชั้น ๓
กําแพงเพชร
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๒๖๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ชั้น ๒
ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
๒๒๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เลขที่ ๒๘๕ ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
ฉะเชิงเทรา
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๗๕-๖๒๒-๒๒๓,
๐๗๕-๖๒๒-๓๙๓
๐๓๔-๕๑๖-๘๙๔-๕

เบอร์โทรสาร
๐๗๕-๖๒๒-๒๒๓,
๐๗๕-๖๒๒-๓๙๓
๐๓๔-๕๑๖๘๙๔-๕

E-mail
E-mail : moac_kbi@yahoo.com
E-mail : paco_kbi@opsmoac.go.th
E-mail : moac_kri@yahoo.com
E-mail : taco_kri@opsmoac.com

๐-๔๓๘๗-๓๑๖๘-๗๐ ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๕,
๐-๔๓๘๗-๓๑๖๙
๐๕๕-๗๐๕๐๖๘-๗ ๐-๕๕๗๐-๕๐๖๙

E-mail : moac_ksn@yahoo.com
E-mail : moac_ksn@hotmail.com
E-mail : paco_kpt@opsmoac.go.th

๐-๔๓๒๖-๑๐๐๐

๐-๔๓๒๖-๑๐๘๘

E-mail : paco_knn@opsmoac.go.th

๐-๓๙๓๒-๗๐๘๘

๐-๓๙๓๒-๗๐๘๘

E-mail : moac_cti@yahoo.com
E-mail : moac_cti@opsmoac.go.th

๐-๓๘๘๒-๔๔๒๐
๐-๓๘๘๒-๔๔๒๑
๐๓๔-๒๘๔๒๐๔-๕

๐-๓๘๙๘-๑๖๒๖

E-mail : paco_cco@opsmoac.go.th

๐๓๘-๒๘๔๒๐๔-๕

E-mail : paco_cbi@opsmoac.go.th

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๙
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

เบอร์โทรศัพท์
๐-๕๖๔๐-๕๐๐๙

เบอร์โทรสาร
๐-๕๖๔๐-๕๐๑๐

E-mail
E-mail : paco_cnt@opsmoac.go.th

๑๐

๐๔๔-๘๓๐๒๒๓

๐๔๔-๘๓๐-๒๒๔

E-mail : moac_cpm@yahoo.com
E-mail : paco_cpm@opsmoac.go.th

๐๗๗-๕๐๖๙๘๙

๐-๗๗๕๐-๖๙๘๙

E-mail : paco_cpn@opsmoac.go.th

๐-๕๓๗๑-๘๗๙๐
๐-๕๓๗๑-๘๙๗๐
๐๕๓-๓๒๔๐๑๕,
๐๕๓-๓๒๔๐๑๗
๐๓๙-๕๒๒๘๖๒-๓

๐-๕๓๗๑-๘๙๗๐

E-mail : paco_cri@opsmoac.go.th

๐-๕๓๓๒-๔๐๑๗

E-mail : paco_cmi@opsmoac.go.th

๐-๓๙๕๒-๒๘๖๒

E-mail : paco_trt@opsmoac.go.th

๐-๗๕๒๑-๕๔๗๖

๐-๗๕๒๑-๕๔๗๗

E-mail : paco_trg@opsmoac.go.th

๐๕๕-๕๑๒๑๓๐

๐๕๕-๕๑๓๓๗๑

E-mail : paco_tkk@opsmoac.go.th
E-mail : moac_tkk@yahoo.com

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ที่อยู่
ที่อยู่ ม.๕ ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ๑๗๑๕๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศ า ล า ก ล า ง จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ ชั้ น ๔
ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๓๖๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๓ ต.นาชะอัง
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เลขที่ ๑๑๑๘/๓ ถนนเจ้าฟ้า ตําบลเวียง
อําเภอเมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๖๕ ม.๑ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ ถ.ราษฎร์นิยม
ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด ๒๓๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจั ง หวั ด ตรั ง ชั้ น ๕ ถ.พั ท ลุ ง
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๒ ถ.พหลโยธิน
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๑๗
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครสวรรค์

เบอร์โทรศัพท์
๐-๕๖๘๐-๓๕๒๐

เบอร์โทรสาร
๐-๕๖๘๐-๓๕๙๐

E-mail
E-mail : paco_nsn@opsmoac.go.th
E-mail : moac_nsn@yahoo.com

๑๘

๐-๓๗๓๑-๓๖๑๒-๓

๐-๓๗๓๑-๓๖๑๒

E-mail : paco_nyk@opsmoac.go.th

๐-๓๔๓๔-๐๐๓๘

๐-๓๔๓๔-๐๐๓๘

E-mail : paco_npt@hotmail.com

๐-๔๒๕๑-๕๕๕๖

๐-๔๒๕๑-๕๕๕๗

E-mail : moac_npm@yahoo.com

๐๔๔-๒๕๓๖๓๓

๐๔๔-๒๕๓๒๐๖

E-mail : paco_nma@opsmoac.go.th

๐-๒๕๘๙-๙๗๓๒

๐-๒๕๘๙-๙๕๘๐

E-mail : paco_nbi@opsmoac.go.th

๐-๗๕๓๕-๗๓๑๒ ,
๐-๗๕๓๕-๘๔๔๕

๐-๗๕๓๔-๖๖๙๑

E-mail : paco_nrt@opsmoac.go.th

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (อาคารหลังใหม่)
ชั้น ๔ ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
๖๐๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า)
นครนายก
ชั้น ๒ ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น ๔
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ถนนขาด อ.เมือง
จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๑
ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ ต.ในเมือง
นครราชสีมา
อ.เมื อ งนครราชสี ม า จ.นครราชสี ม า
๓๐๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔
นครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
ที่อยู่
๒๔
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น ๔
ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง
จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
๒๕
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
ศาลากลางจั ง หวั ด น่ า น ถ.สุ ริ ย พงษ์
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
๒๖
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ๑๙๑ ม.๗ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐
๒๗
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒ ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
๒๘
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๔
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
๒๙
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ ชั้น ๒
ประจวบคีรีขันธ์
(หลังเก่า) ถ.สละชีพ ต.ประจวบ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
๓๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น ๓)
ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
๒๕๒๓๐
๓๑
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๗๓-๕๓๒๗๔๔-๕

เบอร์โทรสาร
๐-๗๓๕๓-๒๗๔๕

E-mail
E-mail : moac_nwt@yahoo.com
E-mail : paco_nwt@opsmoac.go.th

๐๕๔-๗๕๗๓๑๑-๒

๐-๕๔๗๕-๗๓๑๑

E-mail : paco_nan@opsmoac.go.th

๐-๔๒๔๙-๒๑๕๓-๔

๐-๔๒๔๙-๒๑๕๔

๐๔๔-๖๖๖๕๓๒

๐-๔๔๖๖-๖๕๓๓

๐-๒๕๙๓-๓๕๗๑

๐-๒๕๙๓-๔๓๕๑

E-mail : moac_nk@gmail.com
E-mail : paco_bkn@opsmoac.go.th
E-mail : moac_brm@yahoo.com
E-mail : paco_brm@opsmoac.go.th
E-mail : paco_pte@opsmoac.go.th

๐๓๒-๖๐๓๐๖๖-๗

๐-๓๒๖๐-๓๐๖๖

E-mail : paco_pkn@opsmoac.go.th
E-mail : moac_pkn@yahoo.com

๐๓๗-๔๕๔๐๔๒-๓

๐-๓๗๔๕-๔๐๔๓

E-mail : paco_pri@opsmoac.go.th

๐-๗๓๓๓-๖๕๔๗-๘ , ๐-๗๓๓๓-๖๕๔๘
๐-๗๓๓๓-๑๐๘๗

E-mail : Paco_ptn@opsmoac.go.th

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๓๒
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

เบอร์โทรศัพท์
๐-๕๔๔๑-๑๒๑๘-๙

เบอร์โทรสาร
๐-๕๔๔๑-๑๒๑๙

E-mail
E-mail : paco_pyo@opsmoac.go.th

๓๓

๐-๓๕๓๓-๖๖๕๕-๖

๐-๓๕๓๓-๖๖๕๖

E-mail : apichatasu@hotmail.com
E-mail : paco_aya@opsmoac.go.th

๐๗๖-๔๑๓๑๘๑

๐๗๖-๔๑๓๑๘๒

E-mail : paco_pna@opsmoac.go.th

๐๕๖-๖๑๒๔๙๕

๐-๕๖๖๑-๒๔๙๕

E-mail : paco_pck@opsmoac.go.th

๐๕๕-๒๕๓๐๒๓

๐-๕๕๒๕-๓๐๓๙

E-mail : paco_plk@opsmoac.go.th

๐๓๒-๔๖๑๒๙๙

๐-๓๒๔๖-๑๓๐๐

E-mail : paco_pbi@opsmoac.go.th

๐-๕๖๗๒-๙๗๗๒

๐-๕๖๗๒-๙๗๗๒

E-mail : paco_pnb@opsmoac.go.th

๐-๗๔๖๑-๔๒๐๓

๐-๗๔๖๑-๔๒๐๓

E-mail : paco_plg@opsmoac.go.th

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น ๔
ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
๕๖๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจังหวัพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๔
พระนครศรีอยุธยา
อาคาร๔ ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
เ ล ข ที่ ๙ ๒ / ๑ ๘ -๑ ๙ ถ . ศิ ริ ร า ษ ฏ ร์
ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา ๘๒๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
อาคารศาลากลางจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ชั้ น ๒
ถนนพิ จิ ต ร-ตะพานหิ น ตํ า บลท่ า หลวง
อําเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ชั้ น ๕
ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ ๗๗ ม.๑๐ ต.ท่ า ยาง อ.ท่ า ยาง
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๓๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
เพชรบูรณ์
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๔
ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
๙๓๐๐๐

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๔๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

เบอร์โทรศัพท์
๐-๕๔๕๒-๑๐๔๓

เบอร์โทรสาร
๐๕๔-๕๒๓๖๓๑

E-mail
E-mail : paco_pre@opsmoac.go.th

๔๑

๐๗๖-๓๕๕๕๗๘-๙

๐-๓๖๓๕-๕๕๗๘

๐๔๓-๗๗๗๐๖๔

๐๔๓-๗๗๗-๐๖๕

E-mail : moac_pkt@yahoo.com
E-mail : paco_pkt@opsmoac.go.th
E-mail : paco_mkm@opsmoac.go.th

๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒

๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

๐-๕๓๖๑-๓๔๘๑

๐-๕๓๖๑-๓๔๘๑

E-mail : paco_msn@opsmoac.go.th

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น ๒ ถ.ไชยบูรณ์
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
เลขที่ ๔ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจั ง หวั ด มหาสารคาม ชั้ น ๒
มหาสารคาม
ห้อง ๒๐๔ ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
(อาคาร ๒) ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)
แม่ฮ่องสอน
ชั้ น ๒ ต.จองคํ า อ.เมื อ ง จ.แม่ ฮ่ อ งสอน
๕๘๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ต.ในเมือง
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคารส่วนขยาย
๒ ชั้น ๑ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐

๐-๔๕๗๑-๔๐๗๓-๔ ๐-๔๕๗๑-๔๐๗๓-๔ E-mail : paco_yst@opsmoac.go.th
๐-๗๓๒๒-๑๗๑๑

๐-๗๓๒๒-๑๖๙๒

E-mail : paco_yla@opsmoac.go.th

๐-๔๓๕๒-๗๘๖๒

๐-๔๓๕๒-๗๘๖๓

E-mail : paco_ret@opsmoac.go.th

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๔๘
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง
๔๙

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

๕๐

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

๕๑

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

๕๒

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําพูน

๕๓

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําปาง

๕๔

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

๕๕

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศรีสะเกษ

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๓
ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น๓ ถ.สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง๒๑๑๕๐
ศาลากลางจั ง หวั ด ราชบุ รี ชั้ น ๓ ถ.อํ า เภอ
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
เลขที่ ๑๘/๑ ถ.เลียบคลองอนุศาสนันท์ฝั่ง
ขวา ต.ทะเลชุ บ ศร อ.เมื อ ง จ.ลพบุ รี
๑๕๐๐๐
เลขที่ ๑๔ ม. ๓ ต.เวียงยอง อ.เมืองลําพูน
จ.ลําพูน ๕๑๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดลําปาง ถ.วชิราวุธดําเนิน
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐
ศาลากลางจั ง หวั ด เลย ชั้ น ๑ ต.กุ ด ป่ อ ง
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถ.เทพา อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐-๗๗๘๐-๐๑๕๔

เบอร์โทรสาร
๐-๗๗๘๐-๐๑๕๖

E-mail
E-mail : paco_rng@opsmoac.go.th

๐๓๘-๖๙๔๑๐๙-๑๐ ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๐

E-mail : paco_ryg@opsmoac.go.th

๐๓๒-๓๒๓๑๑๕

๐-๓๒๓๒-๓๑๐๓

E-mail : moac_rbr@yahoo.com

๐๓๖-๔๒๒๑๒๑

๐-๓๖๔๑-๒๗๓๑

E-mail : paco_lri@opsmoac.go.th

๐-๕๓๕๓-๐๙๒๓

๐-๕๓๕๓-๐๙๒๔

E-mail : paco_lpn@opsmoac.go.th

๐๕๔-๒๖๕๐๖๗

๐-๕๔๒๖-๕๐๖๘

E-mail : paco_lpg@opsmoac.go.th

๐๔๒-๘๑๔๘๗๑

๐-๔๒๘๑-๔๘๗๑

E-mail : paco_lei@opsmoac.go.th

๐-๔๕๖๒-๒๙๒๓-๔

๐-๔๕๖๒-๒๙๒๔

E-mail : paco_ssk@hotmail.co.th

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๕๖
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สงขลา
๕๗

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สกลนคร

๕๘

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สตูล

ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ที่ อ ยู่ ๑๖๓ ม.๑๐ ถ.กาญจนวนิ ต.เขารู ป ช้ า ง ๐-๗๔๓๑-๓๙๐๔ ,
๐-๗๔๓๒-๓๔๙๕ ,
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๐-๗๔๓๑-๔๖๒๓
ศาลากลางจั ง หวั ด สกลนคร (อาคารหลั ง เก่ า ) ๐-๔๒๖๒-๑๖๐๑
ชั้ น ๒ ถ.ศู น ย์ ร าชการ ต.ธาตุ เ ชิ ง ชุ ม อ.เมื อ ง
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๓ ถ.สตูลธานี ๐๗๔-๗๒๓๑๑๒-๓
อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๕๙

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรสงคราม

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๔ ต.แม่กลอง ๐๓๔-๗๑๕๐๕๑ ,
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ ๐๓๔-๗๑๕๐๔๐

๖๐

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ

๖๑

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรสาคร

๖๒

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สระบุรี

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ เลขที่ ๓๑/๑ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ํา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
ศาลากลางจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร(หลั ง เก่ า )
ถ.เศรษฐกิ จ ๑ ต.มหาชั ย อ.เมื อ งสมุ ท รสาคร
จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น ๓ ถ.พิชัยรณรงค์
สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
๑๘๐๐๐

๖๓

เบอร์โทรสาร
๐-๗๔๓๑-๓๙๐๔

E-mail
E-mail : moac_ska@yahoo.com
E-mail : paco_ska@opsmoac.go.th

๐-๔๒๗๑-๖๕๖๐
๐-๔๗๒๑-๖๕๖๑

E-mail : paco_snk@opsmoac.go.th

๐-๗๔๗๒-๓๑๑๒

E-mail : paco_stn@opsmoac.go.th

๐-๓๔๗๑-๕๐๕๒

E-mail : paco_skm@opsmoac.go.th
E-mail : moac_skm@yahoo.com

๐-๒๓๘๙๕๘๖๕,๖๗

๐-๒๓๘๙-๕๘๖๕,
๖๗ กด ๒๐๕

E-mail : paco_spk@opsmoac.go.th
E-mail : moac_spk@yahoo.com

๐๓๔-๘๑๑๑๙๓ ,
๐๓๔-๘๑๑๑๓๔

๐๓๔-๘๑๑๑๙๓

E-mail : moac_skn@yahoo.com

๐๓๗-๔๒๕๐๔๗-๘ ๐-๓๗๔๒-๕๐๔๗

E-mail : paco_skw@opsmoac.go.th

๐๓๖-๒๑๒๕๔๔ ,
๐๓๖-๒๑๑๙๔๒

E-mail : moac_sri@yahoo.com
E-mail : paco_sri@opsmoac.go.th

๐๓๖-๒๑๒๕๔๔

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๖๔
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น ๓
๐-๓๖๕๓-๙๔๑๓-๔
ต.บางมัญ อําเภอเมือง จ.สิงห์บุรี ๑๐๖๐๐

เบอร์โทรสาร
E-mail
๐-๓๖๕๓-๙๔๑๔ , E-mail : moac_sbr@yahoo.com
๐-๓๖๕๐-๗๑๗๙ E-mail : paco_sbr@opsmoac.go.th

๖๕

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

๐๕๕-๖๑๐๕๖๔

๐-๕๕๖๑-๐๖๘๙

E-mail : paco_sti@opsmoac.go.th

๖๖

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุพรรณบุรี

๐-๓๕๕๓-๕๔๒๔-๕

๐-๓๕๕๓-๕๔๒๔

E-mail : nat-oew@yahoo.com
E-mail : paco_spb@opsmoac.go.th

๖๗

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

๐๗๗-๒๘๒๙๕๓

๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

E-mail : paco_sni@opsmoac.go.th

๖๘

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ศาลากลางจั ง หวั ด ชั้ น ๔ ถ.นิ ก รเกษม
ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ ถนน
สุพรรณบุร-ี ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๗๒๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น ๕
ต.มะขามเตี้ ย อ.เมื อ ง จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี
๘๔๐๐๐
เลขที่ ๑๑๑ ม.๒ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๐-๔๔๐๔-๐๑๓๗

๐-๔๔๐๔-๐๑๓๘ , E-mail : paco_srn@opsmoac.go.th
๐-๔๔๕๒-๘๐๔๑

๖๙

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หนองคาย

๗๐

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวลําภู

๗๑

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

ศาลากลางจั ง หวั ด หนองคาย ชั้ น ๓ ๐๔๒-๔๒๒๘๔๑-๒
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมื อง จ.หนองคาย
๔๓๐๐๐
อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู
๐-๔๒๓๑-๖๗๐๔-๕
ชั้น๓ ถ.หนองบัวลําภู-เลย ต.ลําภู อ.เมือง
หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู ๓๙๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๓
๐-๓๕๖๒-๐๕๒๕-๖
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐

๐-๔๒๔๒-๒๘๔๑

E-mail : paco_nki@opsmoac.go.th

๐-๔๒๓๑-๖๗๐๕

E-mail : Paco_nbp@opsmoac.go.th

๐-๓๕๖๒-๐๕๒๖

E-mail : paco_atg@opsmoac.go.th

ตารางที่ ๑
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๗๒
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อํานาจเจริญ
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุดรธานี
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุทัยธานี
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุบลราชธานี

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ ถ. ชยางกูร
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
๓๗๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๖ ถ.อธิบดี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒ ถ.ประชานิมิต
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
(หลังเก่า) ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี
๖๑๐๐๐
ที่อยู่ ม.๖ ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐-๔๕๕๒-๓๐๙๑-๒

เบอร์โทรสาร
๐-๔๕๕๒-๓๐๙๑

E-mail
E-mail : paco_acr@opsmoac.go.th

๐๔๒-๓๒๕๙๓๖

๐-๔๒๓๒-๕๙๓๖

๐๕๕-๔๑๕๙๒๗-๘

๐๕๕-๔๐๓๑๙๕

E-mail : sukapol@hotmail.com,
E-mail : paco_udn@opsmoac.go.th
E-mail : paco_utt@opsmoac.go.th

๐-๕๖๕๒-๐๗๓๓-๔

๐-๕๖๕๒-๐๗๓๔

E-mail : paco_uti@opsmoac.go.th

๐๔๕-๓๑๓๐๗๐

๐-๔๕๓๑-๒๖๘๐

E-mail : paco_ubn@opsmoac.go.th

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
๑. ด่านกักกันสัตว์
ลําดับที่
สถานที่
๑ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ ทางน้ํา
๒

ด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ

๓
๔

ด่านกักกันสัตว์สถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่องลาดกระบัง
ด่านกักสัตว์ดอนเมือง

๕

ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี

๖

ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี

๗

ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี

๘

ด่านกักกันสัตว์ชุมพร

ที่อยู่
๒๐๖ ถ.อาจณรงค์ ท่าเรือคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
เขตปลอดอากร (อาคารCE๑) ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๔๓๐
๓๓/๔ หมู่ ๑ ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐7๒๐
ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารคลังสินค้า
ที่ ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๐ ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
๑๐๒๑๐
เลขที่ ๒๓๑ ม.๙ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๔๐ (สนง.)

เบอร์โทรศัพท์
๐๒-๒๔๙-๑๒๒๑

เบอร์โทรสาร
๐๒-๒๔๙-๔๓๘๘

E-mail
E-mail : qssp_bkk@dld.go.th

๐๒-๑๓๔-๐๗๓๑-๒

๐๒-๑๓๔-๓๖๔๐

E-mail : qsap_bkk@dld.go.th

๐๒-๓๖๐-๙๑๑๐

๐๒-๓๖๐-๙๑๑๐

E-mail : qsit_lic@dld.go.th

๐๒-๕๓๕๔๒๔๕

๐๒-๕๓๕๑๕๙๘

E-mail : qsdm_bkk@dld.go.th

๐๓๔-๕๓๑๖๑๑

๐๓๔-๕๓๑๖๑๑

E-mail : qskr_knr@dld.go.th

ที่ว่าการอําเภอ (หลังเก่า) ม.๑ ต.ทับไทร ๐๓๙-๓๘๗๑๖๓
อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ๒๒๑๔๐
เลขที่ ๕๓/๒๕๔ ม.๙ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ๐๓๘-๔๐๑๙๗๕
จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐
เลขที่ ๑ ม.๓ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ
๐๗๗-๖๑๓๐๑๑
จ.ชุมพร ๘๖๑๔๐

๐๓๙-๓๘๗๑๖๓

E-mail : qsct_ctr@dld.go.th

๐๓๘-๔๐๑๙๗๕

E-mail : qscb_cbr@dld.go.th

๐๗๗-๖๑๓๐๑๑

E-mail : qscm_cmp@dld.go.th

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๙ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย
๑๐

ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่

๑๑

ด่านกักกันสัตว์ตราด

๑๒

ด่านกักกันสัตว์ตาก

๑๓

ด่านกักกันสัตว์นครพนม

๑๔

ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส

๑๕

ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช

๑๖

ด่านกักกันสัตว์น่าน

ที่อยู่
เลขที่ ๒๐๗/๑ ม.๑๐ ต.เวียงพางคํา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗๑๓๐
๑๒๒/๕๔ ม.๑ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
ชั้น๓ อาคารศูนย์รวมราชการด่าน
ชายแดน บ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ๒๓๑๑๐
เลขที่ ๑๐๙ ม.๖ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
บ้านหนองบัว ม.๑๐ ต.หนองญาติ อ.เมือง
จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
เลขที่ ๔๗ ม.๓ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส ๙๖๑๒๐
หมู่ที่ ๒ อาคารสํานักงานด่านกักกันสัตว์
นครศรีธรรมราช ต.ถ้ําใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
ด่านกักสัตว์น่าน (สาขาเวียงสา) ม.๑๑
ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ๕๕๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๕๓-๗๓๓๑๒๒

เบอร์โทรสาร
๐๕๓-๗๓๓๑๒๒

E-mail
E-mail : qscr_cri@dld.go.th

๐๕๓-๘๙๒๔๕๓-๔

๐๕๓-๘๙๒๔๕๔

E-mail : qscm_cmi@dld.go.th

๐๓๗-๕๘๘๑๐๔

๐๓๗-๕๘๘๑๐๔

E-mail : qstr_tra@dld.go.th

๐๕๕-๘๐๑๕๙๔

๐๕๕-๘๐๑๕๙๔

E-mail : qsta_tak@dld.go.th

๐๔๒-๕๒๒๕๙๑

๐๔๒-๕๒๒๕๙๑

E-mail : qsko_kop@dld.go.th

๐๗๓-๖๔๖๕๘๖

๐๗๓-๖๔๖๕๘๖

E-mail : qsna_naw@dld.go.th

๐-๗๕๔๑-๑๗๓๖

๐-๗๕๔๑-๑๗๓๖

E-mail: qsns_nst@dld.go.th

๐๕๔-๗๙๕๑๙๕

๐๕๔-๗๙๕๑๙๕

E-mail :qsna_nan@dld.go.th

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๑๗ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
๑๘

ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

๑๙

ด่านกักกันสัตว์พะเยา

๒๐

ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต

๒๑

ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

๒๒

ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน

๒๓

ด่านกักกันสัตว์ระนอง

๒๔

ด่านกักกันสัตว์เลย

๒๕

ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ

ที่อยู่
เลขที่ ๑ ม.๑๘ ต.หูทํานบ อ.ปะคํา
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๒๐
๒๓๑ ม.๑ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๓๐
เลขที่ ๑๐๑๕ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
๕๖๐๐๐
ท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต ๘๓๑๔๐
ม.๑ ถ.ชยางกูร ต.คําอาฮวน อ.เมือง
จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
ตู้ ปณ.๒๘ ปณจ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐
เลขที่ ๑๐/๙ ม.๑ ถ.เพชรเกษม ต.บาง
นอน อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
ม.๒ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
๔๒๑๓๐
ถ.อนันตภักดี ต.น้ําอ้อม อ.กันทรลักษณ์
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๔๔-๖๔๖๐๖๑

เบอร์โทรสาร
๐๔๔-๖๔๖๐๖๑

E-mail
E-mail : qsbr_brr@dlld.go.th

๐๓๒-๘๑๕๑๐๑-๒

๐๓๒-๘๑๕๑๐๑

E-mail : qspk_pkk@dld.go.th

๐๕๔-๔๘๑๗๑๔

๐๕๔-๔๘๑๗๑๔

E-mail : qspy_pyu@dld.go.th

๐๗๖-๓๕๑๕๑๔

๐๗๖-๓๒๗๐๙๓

E-mail : qshk_hkt@dld.go.th

๐๔๒-๖๔๐๑๐๑

๐๔๒-๖๔๐๑๐๑

E-mail : qsma_man@dld.go.th

๐๘๒-๘๙๗๓๓๙๘

๐๕๓-๖๘๗๑๗๘

E-mail : qsma_mhs@dld.go.th

๐๗๗-๘๑๓๓๙๒

๐๗๗-๘๑๑๐๙๒

E-mail : qsrn_mn@dld.go.th

๐๔๒-๘๐๑๐๖๗

๐๔๒-๘๐๑๐๖๗

E-mail : qslo_loe@dld.go.th

๐๕๔-๖๓๕๗๕๕

๐๔๕-๖๖๑๖๓๔

E-mail : qssr_sri@dld.go.th

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๒๖ ด่านกักกันสัตว์สงขลา
๒๗

ด่านกักกันสัตว์สตูล

๒๘

ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว

๒๙

ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์

๓๐

ด่านกักกันสัตว์หนองคาย

๓๑

ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์

๓๒

ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี

๓๓

ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี

ที่อยู่
เลขที่ ๓ ถ.ศรีภูวนารถใน ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
ม.๑๑ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
๙๑๑๓๐
เลขที่ ๑๕ ซ.สัตว์แพทย์ ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐
บ้านโคกตะเคียน ม.๖ ต.บ้านพลวง
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐
เลขที่ ๖๑ ม.๔ ต.หนองกรอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
ด่านกักสัตว์อุตรดิตถ์ ( ช่องภูดู่-สปป.ลาว )
เลขที่ ๑๘๕ ม.๒ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๘๐
ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.ช่องแม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐
เลขที่ ๒๓๓ หมู่ที่ ๒ ถ.เพชรเกษม
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๗๔-๒๕๒๕๐๓

เบอร์โทรสาร
๐๗๔-๒๕๓๘๐๐

E-mail
E-mail : qssg_sgk@dld.go.th

๐๗๔-๗๙๗๐๗๒

๐๗๔-๗๙๗๐๗๒

E-mail : qssa_sat@dld.go.th

๐๓๗-๒๓๑๑๐๘

๐๓๗-๒๓๑๑๐๘

E-mail : qssr_srk@dld.go.th

๐๔๔-๗๑๒๑๘๙

๐๔๔-๗๑๒๑๘๙

E-mail : qssu_sur@dld.go.th

๐๔๒-๔๗๔๐๗๐

๐๔๒-๔๗๔๐๗๐

E-mail : qsno_nok@dld.go.th

๐๕๕-๔๑๑๐๘๒

๐๕๕-๔๑๑๐๘๒

E-mail : qsut_utd@dld.go.th

๐๔๕-๔๘๕๑๖๒

๐๔๕-๔๘๕๑๖๒

E-mail : qsub_ubt@dld.go.th

๐-๓๒๔๗-๑๐๙๘
๐-๓๒๔๗-๐๙๙๐

๐-๓๒๔๓-๐๒๙๑

E-mail : qspd_pbr@dld.go.th

ลําดับที่
สถานที่
๓๔ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม
๓๕

ด่านกักกันสัตว์ตรัง

๓๖

ด่านกักกันสัตว์สระบุรี

๓๗

ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา

๓๘

ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี

๓๙

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย

๔๐

ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท

๔๑

ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา

๔๒

ด่านกักกันสัตว์ยโสธร

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
สํานักงานตลาดกลางโค-กระบือ หมู่ที่ ๑๓
๐-๔๓๗๘-๑๑๑๖ ๐-๓๒๔๓-๑๕๙๓
ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ๔๔๑๖๐
เลขที่ ๒๗๖ ตรังภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง ๐-๗๕๒๕-๑๒๑๘ ๐-๗๕๒๕-๑๒๑๘
๙๒๑๑๐
๖๑/๑๑ หมู่ที่ ๑๔ ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น ๐-๓๕๓๗-๑๔๖๓ ๐-๓๖๒๖-๙๐๔๔
อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
หมู่ ๓ อาคารสํานักงานด่านกักกันสัตว์
๐-๓๕๓๘-๙๐๙๗ ๐-๓๕๓๘-๙๐๙๗
พระนครศรีอยุธยา ต.หันสัง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐
หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองรี อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี
๐-๓๖๖๓-๓๐๓๗ ๐-๓๖๖๓-๓๐๓๗
๑๕๑๓๐
๙๙ หมู่ ๔ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
๐๖๑-๙๖๘-๒๒๒๘
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๓๒๐
๓๐๒/๙ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ๐๘๑-๙๕๐-๔๑๒๒
ชัยนาท จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
๘๒ หมูท่ ี่ ๑๙ ต.บางปะกง อ.บางปะกง
๐-๓๘๕๓-๑๖๔๙ ๐-๓๘๕๓-๑๖๔๙
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
๒๐๖ หมู่ที่ ๔ ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
๐-๔๕๗๖-๑๐๒๑ ๐-๔๕๗๖-๑๐๒๑
๓๕๐๐๐

E-mail
E-mail : qsms_msk@dld.go.th
E-mail : qstr_trg@dld.go.th
E-mail : qssb_sbr@dld.go.th
E-mail : qsat_aty@dld.go.th

E-mail : qslb_lbr@did.go.th
E-mail : qssm_urt@dld.go.th
E-mail : qcn_cnt@dld.go.th
E-mail : qscc_ccs@dld.go.th
E-mail : qsys_yst@dld.go.th

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
สถานที่
๔๓ ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
๔๔

ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น

๔๕

ด่านกักกันสัตว์นครนายก

๔๖

ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี

๔๗

ด่านกักกันสัตว์ลําปาง

๔๘

ด่านกักกันสัตว์ลําพูน

๔๙

ด่านกักกันสัตว์แพร่

๕๐

ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร

๕๑

ด่านกักกันสัตว์พิจิตร

ที่อยู่
๑๘๒ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.อุดรธานี
๔๑๓๓๐
กม ๗๓ ถ.มะลิวรรณ หมู่ที่ ๙ ต.ขัวเรียง
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐
๑๖๖ หมู่ ๕ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
๒๖๑๑๐
๓๓๔ หมู่ ๓ ถ.หลวงหมายเลข ๓๐๔ ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
หมู่ ๖ อาคารสํานักงานด่านกักกันสัตว์ลําปาง
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ๕๒๑๙๐
อาคารศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ป่าซาง
ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ๕๑๑๑๐
๓๓๕ หมู่ ๑๐ ถ.สายเด่นชัย-อุตรดิตถ์
ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ ๕๔๑๑๐
๗๔๕ หมู่ที่ ๑ ต.สกลบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร ๖๒๑๒๐
เลขที่ ๘๙ ถ.ร่วมจิตบันดาล ต.บางมูลนาก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ๖๖๑๒๐

เบอร์โทรศัพท์
๐-๔๒๒๙-๕๗๓๓

เบอร์โทรสาร
๐-๔๒๒๙-๕๗๓๓

E-mail
E-mail : qsut_uth@dld.go.th

๐๘-๖๔๕๐-๕๓๕๕ ๐๘-๖๔๕๐-๕๓๕๕ E-mail : qskk_kkng@dld.go.th
๐-๓๗๓๘-๘๑๔๓

๐-๓๗๓๘-๒๐๒๑

E-mail : qsnk_nky@dld.go.th

๐-๓๗๒๘-๘๑๔๗

๐-๓๗๒๘-๘๑๔๗

E-mail : qspc_pcr@dld.go.th

๐-๕๔๘๓-๐๑๙๓

๐-๕๔๘๓-๐๑๙๘

E-mail : qslo_lpg@did.go.th

๐-๕๓๐๐-๕๑๗๗

๐-๕๓๕๑-๑๒๘๘

E-mail : qslp_lpn@dld.go.th

๐-๕๔๖๑-๔๒๒๐

๐-๕๔๖๑-๔๒๒๑

E-mail : qspr_per@dld.go.th

๐-๕๕๗๗-๑๔๙๗

๐-๕๕๗๗-๑๓๕๖

E-mail : qskp_kpp@dld.go.th

๐-๕๖๙๐-๕๔๗๔

๐-๕๖๙๐-๕๔๗๔

E-mail : qspi_pic@dld.go.th

ลําดับที่
ชื่อ
๕๒ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
๕๓

ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์

๕๔

ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์

๕๕

ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี

๕๖

ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี

๕๗

ด่านกักกันสัตว์นครปฐม

๕๘

ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
ถ.สนามบินน้ํา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๐-๕๕๖๙-๑๐๔๔ ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๒
๖๕๐๐๐
๓๓๓ ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๐-๕๖๗๒-๑๖๖๙ ๐-๕๖๗๒-๑๖๖๙
๖๗๐๐๐
อาคารสํานักงานด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ๐-๕๖๒๔-๗๐๘๒ ๐-๕๖๒๔-๗๐๘๒
ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
๖๐๐๐๐
๑๗๔๒ หมู่ ๖ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๐-๓๕๕๕-๑๔๑๑ ๐-๓๕๕๕-๒๒๒๙
๗๒๑๖๐
๐-๓๕๕๘-๑๕๓๘
อาคารสํานักงานด่านกักกันสัตว์ราชบุรี
๐-๓๒๒๖-๒๒๒๑ ๐-๓๒๒๖-๒๑๒๗
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ๗๐๑๕๐
๓ หมู่ ๖ ต.ทุ่งกระพันโหม อ.กําแพงแสน
๐-๓๔๙๗-๐๕๘๒ ๐-๓๔๙๗-๐๕๘๒
จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
๑๖ หมูท่ ี่ ๑๕ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
๐-๔๔๓๒-๘๖๒๘ ๐-๔๔๓๒-๘๖๒๘
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

E-mail
E-mail : qsph_phs@dld.go.th
E-mail : qspb_pbn@dld.go.th
E-mail : qsns_nswg@dld.go.th
E-mail : qssp_spr@dld.go.th
E-mail : qsrr_rri@dld.go.th
E-mail : qsnp_npt@did.go.th
E-mail : qsbm_nak@dld.go.th

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
๒. ด่านตรวจสัตว์น้ํา
ลําดับที่
สถานที่
ที่อยู่
๑
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารศูนย์บริการ S๑ เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
๑๐๕๔๐
๒
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าเรือกรุงเทพ
ชั้น ๒ อาคารด่านตรวจพืช ท่าเรือกรุงเทพ
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
๓
ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง
๓๓/๔ ม.๑ ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐
๔
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง ห้อง ๒๒๘/๑ ชั้น ๑ อาคารคลังสินค้า ๑
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๒
๕
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม ม.๔ ต.เทพนิมิต
อ.โปร่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ๒๒๑๔๐
๖
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี
อาคารการท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐
๗
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงราย
เลขที่ ๑๔๖ ม.๖ บ้านจอมกิตติ ถ.เลี่ยงเมือง ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐
๘
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่
ห้อง ๑๑ A๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๙
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด
ศูนย์รวมราชการบ้านหาดเล็ก ชั้น ๓ ม.๔ ต.หาดเล็ก
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ๒๓๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
E-mail
๐-๒๑๓๔-๐๕๐๔ ๐-๒๑๓๔-๐๕๐๔ E-mail : dof_s1@hotmail.com

๐-๒๖๗๑-๘๗๙๔ ๐-๒๖๗๒-๗๙๐๑ E-mail : ktfishtrade@hotmail.com
๐-๒๓๖๐-๙๑๑๗ ๐-๒๓๖๐-๙๑๑๒ E-mail : lbfishtrade@hotmail.com
๐-๒๕๓๕-๑๔๗๔ ๐-๒๕๓๕-๖๖๒๘ E-mail : fish_dancm@hotmail.com
๐-๓๙๔๙-๖๔๓๐ ๐-๓๙๔๙-๖๔๓๐ E-mail : Junfishtred@hotmail.com
๐-๓๘๔๐-๙๓๔๘ ๐-๓๘๔๐-๙๓๕๖ E-mail : fti_chonbury@hotmail.com
๐-๕๓๗๗-๗๕๐๔ ๐-๕๓๗๗-๗๕๐๕ E-mail : ossfish@hotmail.com
๐-๕๓๙๐-๔๐๑๓ ๐-๕๓๙๐-๔๐๑๓ E-mail : fish_dancm@hotmail.com
๐-๓๙๕๘-๘๑๓๖ ๐-๓๙๕๘-๘๑๓๖ E-mail : tradfish@hotmail.com

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
๑๐

สถานที่
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก

๑๑

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส

๑๒

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต

๑๓

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าเรือสงขลา
ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยาน
หาดใหญ่
ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา

๑๘

ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์

๑๙

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล

ที่อยู่
๖๘๓ ม.๑ ต.ท่าสายลวด อ.เมือง จ.ตาก
๖๓๑๑๐
๕/๑ ม.๓ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
๙๖๑๑๐
อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต ๘๓๑๔๐
สะพานมิตรภาพ ๒ ม.๓ ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
๑๗๔ ม.๑ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
ถ.วิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๙๐๑๑๕
๑๔๖/๒ ถ.สะเดา-ปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์
อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๔๒๐
อาคารด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์
อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๔๒๐
๔๙๕ ม.๓ ต.กํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐-๕๕๕๖-๓๓๙๑

เบอร์โทรสาร
E-mail
๐-๕๕๕๖-๓๓๙๑ E-mail : takfichtrade@hotmail.com

๐-๗๓๕๘-๒๑๕๗

๐-๗๓๕๘-๒๑๕๗ E-mail : nara_inspection@hotmail.com

๐-๗๖๓๕-๑๐๑๐

๐-๗๖๓๒-๗๖๑๒ E-mail : pktfishtradeins_2011@hotmail.com

๐-๔๒๖๗-๔๑๓๒

๐-๔๒๖๗-๔๑๓๑ E-mail : danmukfish@hotmail.com

๐-๗๗๘๑-๖๓๓๐
๐-๗๔๓๒-๑๙๔๖
๐-๗๔๒๕-๐๓๕๕

๐-๗๗๘๑-๖๓๓๑ E-mail : ranong_fishtrade@hotmail.com
๐-๗๔๓๒-๑๙๔๕ E-mail : raewat.k@gmail.com
๐-๗๔๓๗-๙๙๒๑ E-mail : hatyai_airport@hotmail.com

๐-๗๔๓๗-๙๙๒๒

๐-๗๔๓๗-๙๙๒๑ E-mail : sadaofish@hotmail.com

๐-๗๔๓๒-๒๖๖๕

๐-๗๔๕๒-๒๖๖๔ E-mail : fisherpadang@yahoo.com

๐-๗๔๗๒-๓๗๔๐

๐-๘๔๘๒-๒๐๔๐ E-mail : satun_aaio@hotmail.com

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
ลําดับที่
๒๐

สถานที่
ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร

๒๑

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว

๒๒

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย

๒๓

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี

๒๔

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์

๒๕

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี

๒๖

ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่
ชั้น ๒ อาคารที่ทําการสะพานปลาสมุทรสาคร
เลขที่ ๑๐๒๔ ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
บริเวณศูนย์ราชการอําเภออรัญประเทศ
ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐
ถ.มิตรภาพ (เชือ่ มสะพานไทย-ลาว) ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
อาคารด่านพรหมแดนช่องเม็ก ชั้น ๒ ต.ช่องเม็ก
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐
อาคารกองงานปศุสัตว์อําเภอกาบเชิง ถ.สุรนิ ทร์กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐
ที่ทําการจุดผ่านถาวรบ้านพุน้ําร้อน ต.บ้านเก่า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
หมู่ที่ ๖ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์
๐-๓๔๔๒-๒๖๔๓

เบอร์โทรสาร
E-mail
๐-๓๔๔๒-๒๖๔๔ E-mail : sk_inspection@windowslive.com

๐-๓๗๒๓-๑๑๔๖

๐-๓๗๒๓-๑๐๗๔ E-mail : skaranfish@hotmail.com

๐-๔๒๔๖-๗๓๐๗

๐-๔๒๔๖-๗๓๐๗ E-mail : nk-sara@hotmail.com

๐-๔๕๔๗-๖๒๔๖

๐-๔๕๔๗-๖๒๔๖ E-mail : fti_chongmek@hotmail.com

๐-๔๔๕๕-๙๓๒๕

-

E-mail : Surinfishquarantine@gmil.com

๐๘-๑๒๘๓-๐๑๒๔

-

E-mail : kanfishinspection@hotmail.com

-

-

-

ตารางที่ ๒
สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผูส้ ่งออก หรือผูน้ ําเข้าสินค้าเกษตร
และสถานทีแ่ จ้งการส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

๓. ด่านตรวจพืช
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งการส่งออก หรือนําเข้า
สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาต และแจ้งการส่งออก หรือนําเข้าได้ ณ ด่านตรวจพืชตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กําหนดด่านตรวจพืช

