ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
ลําดับที่
จังหวัด
ภาคเหนือ (17 แห่ง)
1
กําแพงเพชร
2

เชียงราย

ผู้ประกอบการ
1.บริษัท กําแพงเพชรอบพืชและไซโล จํากัด
(นายนพดล ตัญเจริญสุขจิต)

415 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
โทร.(055)-738-535 , โทรสาร.(055)-738-536

1.บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จํากัด
(นายสเกล กิจประชุม)

201 ม.2 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทร. (053)-954-195 , โทรสาร.(053)-954-196
E-mail : kitsiri_silo@windowslive.com
188/1 ม.2 ถ.แม่จัน-ดอยแม่สลอง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทร.(053)-77-2031,โทรสาร.(053)-771-251
E-mail : s_dontree@hotmail.com

2.บริษัท ส.ทวีสิน พืชผล ดี จํากัด
(นางสาวดนตรี คําดี)
3

นครสวรรค์

1.ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร
(นายวิโรจน์ นพพันธ์)
2.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล
(นายเชิด บํารุงศรี)
3.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จํารัสท่าข้าว
(นายจํารัส พงษ์สาลี)
4.ท่าข้าวสินรุ่งเรือง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอ็น ที สินรุ่งเรือง (คุณจินตวัฒน์)
5.ท่าข้าวแก้วตา
บริษัท โรงสีแก้วตา จํากัด (คุณวัลลภ)
6.บริษัท แม่ศรีสมทรัพย์ จํากัด

4

พิษณุโลก

5

สถานที่ตั้ง

154 ม.5 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โทร.(056)-287-034 , โทรสาร.(056)-287-034
E-mail : gettenshi@hotmail.com
65/2 ม.8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. (056)-316-316-7 ,โทรสาร.(056)-342-119
55/3 ม.8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร.(056)-341-313-4 , โทรสาร. (056)-342-555-6
โทรสาร.(056)-217-973
77 หมู่ 7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โทรสาร.(056)-511-159
95 หมู่5 ตําบลหนองนมวัว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
มือถือ.081-962-2681

1.บริษัท บางระกํา เกตุธัญญาค้าพืชผล จํากัด

8 ม.17 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140
โทรศัพท์/โทรสาร.(055)-371-384

พิจิตร

1.บริษัท เจียมศรีพงษ์ค้าข้าว (ฆะมัง) จํากัด
(นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์) (นายบุญล้ํา คําเขียน)
2.สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จํากัด
(นายนิพัธพงษ์ รุจิรารุ่งโรจน์)
ผู้จัดการปัจจุบัน นางสุจินดา อินทร์สุข

31/1 ม.2 ถ.พิจิตร-สะพานหิน (กม.12-13) ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
โทร.(056)-697-247 , โทรสาร. (056)-697-230 /คุณอมรศักด์ หน.ฝ่าย
34 ม.1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โทร.(056)-695-156 โทรสาร.(056)-695-249
E-mail : wangsaipoon@hotmail.com

6

พะเยา

1.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่ารวมข้าวทุ่งรวงทอง
(นายบุญยัง กิตติยะ)

141 ม.9 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร.(054)-447-229 โทรสาร.(054)-447-229
E-Mail : sanyakit@yahoo.com

7

สุโขทัย

1.บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จํากัด
(นายสมหมาย ยันต์พิเศษ) (นางสาวอรประวีณ ยันต์พิเศษ)
2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคชัย พืชไร่
(นางลําดวน ประสงค์สุขสันต์)

8

อุทัยธานี

1.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก
(นายอานนท์ สุราฤทธิ์)
2.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกวา
(นายเกษม แผ่วัฒนากุล)

57/2 ม.5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.(055)-681-201 ,โทรสาร.(055)-628-417
99/9 ม.1 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120
โทรสาร.(055)-616-311
E-mail : Jira_121@hotmail.com
37/4 ม.6 ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร.(056)-982-625 โทรสาร.(056)-291-431
99/1 ม.3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โทร.(056)-545-029 โทรสาร.(056)-545-294

2

ลําดับที่
จังหวัด
ผู้ประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 5 แห่ง)
1
กาฬสินธุ์
1.บริษัท ไทยธัญญเจริญ จํากัด
นายโสภณ ตระกูลรังสี
นางสาวธัญรัต เสียงไพรพันธ์

สถานที่ตั้ง
333 ม.2 ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ (กม.3 สี่แยกยางตลาด)
ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร.(043)-891-498 โทรสาร.(043)-891-500

2

ชัยภูมิ

1.ห้างหุ้นส่วนจํากัดเลียงเจริญการเกษตร
(นายเลียง บุญหลาย)
(คุณวรวัฒน์ บุญหลาย)

562 ม.1 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร.(044)-882-867 โทรสาร.(044)-882-869
E-mail : warawat7@gmail.com คุณวรวัฒน์ 081-660-1251

3

บุรีรัมย์

1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น เอ็ม ที 1999
(นายนิพนธ์ อรุณวิสุทธิ์)

1 ม.9 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร.(044)-192-567 , 192-555 โทรสาร.(056)-642-123

4

ศรีสะเกษ

1.บริษัท พาณิชย์เจริญคลังสินค้า จํากัด
(นายโสภณ ตระกูลรังสี)
(นางสาวอังสนา มนัสสุรกุล)

440 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร.(045)-611-582 , โทรสาร.(045)-611-582

5

สุรินทร์

1.บริษัท โรงสีพูนศักดิ์ จํากัด
(นายธนภัทร เพชรธนเกียรติ)

90 หมู่ 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โทร.081-815-3651 , 081-875-1376 , 081-426-7723
E-mail : tanapat-nung@hotmail.com

1.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ป.เจริญกิจ
(นายประยูร เพ็งสวย)
2.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่เขื่อนพลเทพ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท่าข้าวเขื่อนพลเทพ

118 ม.14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130
โทร.(056)-435-019 ,โทรสาร.(056)-435-019
190 ม.4 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร.(056)-439-111 ,โทรสาร.(056)-439-111

ภาคกลาง (8 แห่ง)
1
ชัยนาท

2

ลพบุรี

1.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ร้านนายชวลิต
(นายชวลิต ชวนรําลึก)
2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม
นายศิริศักดิ์ ศรีเจริญศิลป์
3.บริษัท จตุชัยเจริญการเกษตร จํากัด (ส.เสริมสร้าง)
(นางสาวอัญชลี จารุวรรณากร)

100 ม.1 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร.(036)-471-286 , โทรสาร.(036)-471-278
8 ม.11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทร.(036)-494-094 , โทรสาร.(036)-494-094
112/1 ม.7 ถ.ท่ามะนาว ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร.(036)-461-090 , (036)-630-448 , โทรสาร.(036)-630-449

3

สิงห์บุรี

1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีรัฐภูมิสิงห์บุรี
(นายภูมิล แกมทับทิม)

94/1 ม.9 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร.(036)-588-080 โทรสาร. (036)-588-079-80,545289-90

4

สุพรรณบุรี

1.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวเขาใหญ่
บริษัท บูรกาญจน์ จํากัด (นางสาวพูนพิสมัย บูรณาการ)

99 ม.7 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทร.(035)-508-575 โทรสาร.(035)-508-573

5

อยุธยา

1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท่าข้าว สมถวิล
(นางสาวแอน งามเขต)

2/1 หมู่ 8 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร./โทรสาร.(035)-772-089

ตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
ลําดับที่
จังหวัด
ภาคเหนือ (5 แห่ง)
1
เพชรบูรณ์
2

นครสวรรค์

3

เชียงราย

4

พิษณุโลก

ผู้ประกอบการ
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข)
นายมานะชัย จรัสวชิรกุล
1.บริษัท วาณิชย์สยาม จํากัด (ตลาดริมปิง)
(นายปัญญากร แจ่มใส)
2.บริษัท ศรีนคร แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด (ตลาดศรีนคร)
(นายเฉลิมพล ติโลกะวิชัย)
บริษัท ตลาดโชคเจริญพร จํากัด
(นายธีรยุทธ ตั๊นวิเศษ)
บริษัท ตลาดไทยเจริญ จํากัด

สถานที่ตั้ง
149 ม.3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร.(056)-912-062 โทรสาร.(056)-912-062
117/1 ม. 12 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร.(056)-355-892-4 , โทรสาร.(056)-355-892
558/99-100 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.(056)-881-200 , โทรสาร.(056)-881-201 , มือถือ.(084)-814-0007
9 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร.(053)-700-169 , โทรสาร.(053)-700-169
153 หมู่ 6 ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5 แห่ง)
1
ขอนแก่น
ตลาดศรีเมืองทอง
181 ม. 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
บริษัท อุดรเจริญศรี (1968) จํากัด
โทร.(043)-270-190 , โทรสาร.(043)-270-190
(นายกิตติกร ทีฆธนานนท์)
E-mail : srimuang2004@gmail.com
551/145 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2
นครราชสีมา 1.บริษัท จตุรพรพัฒนา จํากัด (ตลาดย่าโม)
(บริษัท อารยะยนต์ จํากัด)
โทร. (044)-261-504 , (044)-245-196
(นายชัยโรจน์ เตชะเกสรี)
E-mail : Yamo@Thepnakorn.com
2.ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา
438/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จํากัด
โทร.(044)-293-001-4 , โทรสาร.(044)-270-501
(นางอุรัส ชัยรัตน์)
3
อุบลราชธานี บริษัท อุบลเจริญศรี (สาขาวารินชําราบ) จํากัด
55 หมู่ที่ 16 ถ.วาริน-เดชอุดมวารินชําราบ ต.เทศบาลแสนสุข อ.วารินชําราบ
(นายนิกร ฑีฆธนานนท์)
จ.อุบลราชธานี โทร.(045) 323711-3 , 261471 โทรสาร.(054) 241225
4
อุดรธานี
ตลาดอุดรเมืองทอง
7777 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
(บริษัท อุดรเมืองทอง (2005) จํากัด)
โทร.(042)-241-977, โทรสาร.(042)-247-937
ภาคกลาง (7 แห่ง)
1
นครปฐม
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตลาดปฐมมงคล
ถนนหน้าพระ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร.(034)-213-441 โทรสาร.(034)-211-329
(นายสุชาติ เชื่อมวราศาสตร์)
2
นนทบุรี
ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนนทบุรี (ตลาดกลางบางใหญ่) 83 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร.02-903-2535-6 , โทรสาร.02-903-3229
บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์ จํากัด
(นายพงศ์พัฒน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
E-mail : mydh@asianet.co.th
355/115-6 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12120
3
ปทุมธานี
1.บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จํากัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
โทร.02-995-0610-3 โทรสาร. 02-995-1256,995-7683
(นางนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์)
4
2.บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด (ตลาดไท)
31 ม.9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
(นายพีระพงศ์ สาคริก)
โทร.02-908-4490-9 ต่อ 261-265 , โทรสาร.02-832-6955
5
ราชบุรี
ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)
533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
บริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ป จํากัด
โทร.(032)-338-250, โทรสาร.(032)-326-437
(นายนภินทร ศรีสรรพางค์) กรรมการผจก.ตลาดกลาง
www.srimuangagro.com
(นายสหัส คําบู่) ผช.กรรมการ ผจก.
(นายชาตรี ตันติคะเนดี) ผช.กรรมการ ผจก.
6
ตราด
ตลาดกลางสินค้าผลไม้ จังหวัดตราด
108 ม.1 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จังหวัดตราด โทร.(039)-510-951 โทรสาร.(039)-510-951
(นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์) ประธานกรรมการฯ
E-mail : tratfruits_export@hotmail.co.th
อ่างทอง
ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ เมืองทอง
12/17 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
7
บริษัท ภ.ภูวดล จํากัด (นางสาวสุชาดา สุวพันธุ์)
โทร.(035)-612-173,โทรสาร.(035)-612-015
ภาคใต้ (3 แห่ง)
1
นครศรีธรรมราช 1.ตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม)
1/8 ม.1 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
(นายสุวรรณ คงสําราญ)
โทร.(075) 344-483 มือถือ.086-682-6898
2.บริษัท ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จํากัด
11/92 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
(นายชัยศล อินทวิเชียร นางสุภา อินทวิเชียร)
โทร.(075)-343-800, (075)-343-203-4 , โทรสาร.(075)-347-892
(นายไพโรจน์ อินทวิเชียร)
2
ชุมพร
1.บริษัท มรกตคอร์ปอเรชั่น จํากัด (ตลาดมรกต)
438/1 ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
(นายโกเมน ตันติประวรรณ)
โทร 077-653149 โทรสาร 077-653149 มือถือ 081--5413000

ตลาดกลางสัตว์น้ําในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
ลําดับที่
จังหวัด
ภาคกลาง (4 แห่ง)
1
สมุทรสาคร

2
3

ผู้ประกอบการ

1.บริษัท โอเวอร์ซีสแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด
(นายวิชัย ถาวรทวีวงษ์)
2.ตลาดทะเลไทย
สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย
(นางอําไพ หาญไกรวิไลย์)
สมุทรสงคราม 3.สหกรณ์ประมงแม่กลอง จํากัด
(นายปิติ แสนสุดสวาสดิ์) (คุณบุญศิริ จือเหลียง)
นครปฐม
4.ตลาดปลาบางเลนธานี
บริษัท บางเลน ปาร์ค วิลล์ จํากัด
(ผจก.นางรัตติยา มีบุญเอียด)

สถานที่ตั้ง
943/70 ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 7400
โทร. (034)-424-309 โทรสาร (034)-816-465
1/2ถ.พระราม 2 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.(034)-414-191-2 , โทรสาร.(034)-414-196
207/18 ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 74000
โทร.(034)-771-480-1 , 771-149 , โทรสาร.(034)-771-480 ต่อ 106
292 หมู่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.(034)-301-667 , โทรสาร.(034)-301-616

ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
ลําดับที่
จังหวัด
ภาคกลาง (1 แห่ง)
1
ราชบุรี

ผู้ประกอบการ
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง จังหวัดราชบุรี
บริษัท ศรีบ้านโป่งมาร์เก็ต จํากัด
(นายนภินทร ศรีสรรพางค์)

สถานที่ตั้ง
90/11 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองค้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.(032)-201-700 , โทรสาร.(032)-201-600
E.mail: sribanpong2013@gmail.com

