
ลําดับ เลขทีใ่บอนุญาต ชือ่บรษิัท ทีอ่ยู่ อําเภอ จังหวัด เบอรโ์ทรศัพท์

1 1/2557 บ.เซง่เฮงฮวดพันธุพ์ชื จก. 64 ถ.จักรเพชร แขวงวังบรูพาภริมย์ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 0‐2221‐7524, 0‐2221‐2078

2 10/2557 บ.ซนิเจนทา ซดีส ์ จก. 90 อาคารเอไซเบอรเ์วริล์ดท์าวเวอร ์ ชัน้25  
ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง

เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 0‐2201‐4999

3 11/2557 บ.อดัมสเ์อ็นเตอรไ์พรเซส จก. 193/23 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 264‐1014

4 12/2557 บ.อทีจีี จก. 207 หมู ่ 6 ต. หนองกงุ นํ้าพอง ขอนแกน่ 081‐8101471
5 13/2557 บ.สหอตุสาหกรรมนํ้ามันปาลม์ จก.

(มหาชน)
64 ชัน้ที1่ ซ.บางนา ‐ ตราด25  แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 0‐2361‐8959‐87

6 14/2557 บ.เกษตรเท็กท ์ จก. 731/38‐43 ซ.วัดจันทรใ์น ถ.รัชดาภเิษก 
แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 0‐2683‐5831‐3

7 15/2557 บ.ขา่นตา้ จก. 2/10 ซ.3 ถ.วังสงิหค์ํา ต.ป่าตัน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่
8 16/2557 บ.เชยีงใหมอ่สุาหกรรมเมล็ดพันธุ ์

จก.
5  ม. 4  ต.แมแ่วน่ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 0‐5388‐9066

9 17/2557 บ.อํานาจเจรญิ นํ้ามันปาลม์ จก. 115  ม.7  ต.ป่าแซง อ.ปทมุราชวงศา จ.อํานาจเจรญิ 088‐5288998

10 18/2557 บ.อสีทเ์วสทซ์ดี อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จก.

50/1  ถ.ไทรนอ้ย‐บางบัวทอง  ม.2  ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 0‐2831‐7775‐6

11 19/2557 บ.เจียไตเ๋มล็ดพันธุ ์ จก. 295‐303 ถ.ทรงสวัสดิ ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรงุเทพฯ 0‐2233‐8191‐9
12 2/2557 บ.เมล็ดพันธุ ์ เอเชยี จก. 76/1 แอมบาสเดอรค์อรต์ ชัน้5 หอ้ง546 ซ.

หลังสวน ถ.เพลนิจติ แขวงลมุพนิี
เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 0‐2255‐1150‐3

13 20/2557 บ.อกรซีอส จก. 76/1 แอมบาสเตอร คอรท์ ชัน้ 4 หอ้ง 416

 ซ.หลังสวน ถ.เพลนิจติ แขวงลมุพนิี
เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 0‐2255‐1150‐3

14 21/2557 บ.เฟอรต์ไิลเซอร ์ แอนด ์ ไบโอ
ซดีส ์ จก.

89/296  ม.5  แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ

15 22/2557 บ.รุง่เรอืง แอกร ิ ฟู้ด จํากัด 9/20 ม.11 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 02‐5293300
16 23/2557 บ.ยนูเิวอรแ์ซลอะโกร จก. 108/8   ม.4   ต.งิว้ราย อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 034‐990292
17 24/2557 บ.ฟรอนทเ์ทรด จก. 26/81  ถนน จรัญสนทิวงศ ์  ต.วัดทา่พระ บางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ 081‐3745509

18 25/2557 บ.เจียไต ๋ จก. 299‐301 ถ.ทรงสวัสดิ ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรงุเทพฯ 0‐2233‐8191‐9
19 26/2557 บ.แอ๊ดวา้นซซ์ดีส ์ จก. 99/9  ม.4  ต.สวนพรกิไทย อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 0‐2958‐8479
20 27/2557 บ.เอ็นดเีวอร ์ จก. 22/17  ถนนพหลโยธนิ  หมูท่ี ่ 17  ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 0‐2531‐7415,08‐1311‐

5467
21 28/2557 บ.จงกวานเมล็ดพันธุ ์ จก. 625/56 ถ.กลางเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

รายชือ่ผูร้ับใบอนุญาตนําเขา้เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ ปี 2557



22 29/2557 บ.พชืพันธุต์ราสงิห ์ จก. 32/10  ถ.พทุธมณฑลสาย 1  ม.3  แขวงบาง
ระมาด

เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 0‐2887‐6382‐5

23 3/2557 บ.ท.ีทรอปิโค จก. 355/177  ถนนพหลโยธนิ หมูท่ี ่ 15  ตําบลคคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 0‐2531‐7794

24 30/2557 บ.อะเมรซิดี (ไทยแลนด)์ จก. 399 หมู ่ 5 ถ.เชยีงใหม‐่แมโ่จ ้ ต.หนองหาร สันทราย เชยีงใหม่ 053‐353810‐5

25 31/2557 บ.เอ ซ ี เค ไฮโดรฟารม์ จก. 933 ซ.ออ่นนุช 17/1 ถ.ออ่นนุช แขวงสวน
หลวง

เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 02‐3331125

26 32/2557 หจก.พ.ีเอ.ซดีส์ 8/5 หมูท่ี ่ 1  ต.พะเนียด อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 0‐3433‐2671
27 33/2557 บ.ป้าวธรุกจิการเกษตร จก. 236 ถ.แมโ่จ‐้พรา้ว ม.4 ต.แมแ่วน อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 0‐5388‐9656
28 34/2557 บ.เวลิด ์ ซดีส ์ จก. 89/477  ม.5  ซ.โอฬาร2  ถ.นวมนิทร ์  แขวง

คลองกุม่
เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ 081‐5318612

29 35/2557 บ.เสมาอะโกร จก 47/706 หมู ่ 8 บางครูัด นนทบรุี 028876788
30 37/2557 ชมุนุมสหกรณ์ผูป้ลกูหอมหัวใหญ่

แหง่ประเทศไทย จก.
35/17 ม.7   ต.หนองหอย อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 0‐5333‐4611‐12

31 38/2557 บ.ชรแีรม ไบโอซดี (ประเทศไทย)

 จก.
1010 อาคารชนิวัตรทาวเวอร ์ 3 ชัน้ที ่ 6 หอ้ง
เลขที6่02‐ท ี ถ.วภิาวดรีังสติ แขวงจตจุักร

เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 0‐2949‐2699

32 39/2557 บ.ไฮควิการเกษตร จก. 271/7 ซ.ภักด ี ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 0‐2428‐0756

33 4/2557 บ.ฟอรเ์รสท ์ เวลิดก์รุ๊ป จก. 32 ซ.12 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0‐7434‐5538
34 40/2557 บ.ซ.ีพ.ีเกษตรตะวันแดง จก. 729/1  ถ.พระยาสเุรนทร ์  แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 02‐9193295

35 41/2557 บ.อนิแอนดโ์ค ซดีส ์ จก. 55/219  ม.7  ต.หลักหก อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 0‐2997‐6992
36 42/2557 บ.อายเิทรด(ประเทศไทย) จก. 487/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 0‐2248‐7224‐6
37 43/2557 บ.สยามสตารซ์ดีส ์ จก. 200/1  ม.7  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ 081‐5301495
38 44/2557 บ.เอชเอ็ม.โคลส (ประเทศไทย) จก. 182/1 เกงชวน (นางลิน้จี่6) ถ.นางลิน้จี่ แขวง

ทุง่มหาเมฆ
เขตสาทร กทม 026785420

39 45/2557 หจก.สรุาษฎรพ์ันธุป์าลม์ 185/3  ถ.สรุาษฎร‐์นครศรฯี  ม.1  ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สรุาษฎรธ์านี 077‐259301

40 46/2557 บ.เจียไตโ๋ปรดิ๊วซ ์ จก 299‐301 ถ.ทรงสวัสดิ ์ ต.สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรงุเทพฯ 022338191
41 47/2557 บ.ยนูวิานชินํ้ามันปาลม์ จก.(มหาชน) 258 ม.2 ถ.อา่วลกึ ‐ แหลมสัก ต.อา่วลกึใต ้ อ.อา่วลกึ จ.กระบี่ 0‐7563‐4634

42 48/2557 บ.ฮอท‐ิโกร จก. 141/1‐3  ม.2  ต.โป่งแยง อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่ 0‐5387‐9224
43 5/2557 บ.นําไทยเชยีงเกษตรกจิ จก. 5 ถ.จักรเพชร แขวงวังบรูพาภริมย์ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 0‐2222‐8933
44 6/2557 บ.มาทอลซดิส ์ จก. 90  ซ.ชา่งอากาศอทุศิ5 แยก 4 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 0‐2929‐6131‐2

45 7/2557 บ.เจรญิโภคภัณฑเ์มล็ดพันธุ ์ จก. 97 ถ.เย็นจติ  แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรงุเทพฯ 0‐2675‐8800



46 8/2557 บ.ดรากอ้นอาคเนย ์ จก. 137 ซ.รามคําแหง12(อดุมยศ) ถ.รามคําแหง 
แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 0‐2719‐8098

47 9/2557 บ.เมโทรซดีการเกษตร จก. 283 ซ.ทา่ขา้ม 28   ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 08‐1733‐3261,0‐2416‐
0891


