โรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ตัดแต่งเข้าในหรือผ่านในเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ลาดับที่
ชื่อ
ชนิดสัตว์
สถานที่
1 Sampran Slaughterhouse Co.,LTD (EST170) สุกร 170 ม. 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
2 Fresh Meat Processing Co.,LTD (EST 20)
สุกร 12/2 ม. 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
3 บริษทั เบทาโกร เซพตี้ แพคกิ้ง จากัด (EST.111) สุกร 215 ม. 1 ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
4 Kanchana Fresh Pork Co.,LTD (EST152)
สุกร 143 ม. 5 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
5 โรงชาแหละ(สุกร) เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
สุกร 79 ม. 1 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
6 บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สุกร 26/2 ม. 7 ต.นครเนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา
7 บริษทั บางคล้า พัฒนา จากัด
สุกร 163/1 ม. 1 ต. หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
8 บริษทั พี เอส ฟู้ดโปรดักส์ จากัด
สุกร 949 ม. 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
9 บริษทั คิวเอ็มพี จากัด
สุกร 140/1 ม. 6 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
10 บริษทั พอร์ค เฟรช จากัด
สุกร 125/7 ม. 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
11 บริษทั เมก้า มีท จากัด
สุกร 555 ม. 4 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
12 บริษทั เอ็น แอนด์ พี ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จากัด
สุกร 3/2 ม. 8 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
โค-กระบือ 5 ม. 4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
13 โรงฆ่าอุไรวรรณ
สุกร 168/1 ม. 5 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
14 บริษทั เอ็น แอนด์ พี ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จากัด
สุกร-โค 37 ม.1 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
15 บริษทั เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จากัด
16 บริษทั อิบรอฮีม แอนด์บฟี จากัด
โค 28/1 ม. 11 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17 บริษทั ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จากัด
โค 131 ม.7 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
18 บริษทั อี เค ซลอเทอร์ เฮ้าส์ จากัด
สุกร 75 ม.8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
19 บริษทั หมูทอง จากัด
สุกร 333 ม. 13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
20 บริษทั เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จากัด
สุกร 91/1 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
21 โรงฆ่าสัตว์หยกผกาหมูทอง
สุกร 556/1 ม. 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
22 บริษทั ฮอท พอท จากัด (มหาชน)
สุกร 11/1 ม. 3 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
23 บริษทั วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์ จากัด
สุกร 39 ม. 2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
24 บริษทั เพรสโก้ ฟู้ด จากัด (ประสิทธิฟ์ าร์ม)
สุกร 5 ซอย 111 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

