
ล าดับที่ ช่ือ สถานที่

1 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 59 ม. 18 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

2 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 26/2 ม. 7 ต.นครเนือ่งเขต จ.ฉะเชิงเทรา

3 บริษัท ดีแอนพ ีโคลด์สตอเรจ จ ากดั 78/2 ม. 2 ต.พมิพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

4 บริษัท บางคล้า พฒันา จ ากดั 163/1 ม. 1 ต. หวัไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

5 บริษัท โตไกย่า จ ากดั 164/68 ม. 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

6 พ ีเอส ฟูด้ โปรดักซ์ จ ากดั 949/7-15 ม. 7 ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

7 บริษัท ศรีพทิกัษ์ โฟรสเซนฟดู จ ากดั 250 ม. 6 ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

8 บริษัท ไทยโยโกเร จ ากดั 1/1 ม. 7 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

9 บริษัท เอม็ เค เรสโตรองค์ กรุ้ป จ ากดั 60/9 61/9 ม. 1 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

10 บริษัท ฮาวี ลอจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 363 ม. 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสางธง จ.สมุทรปราการ

11 บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ เทรดด้ิง จ ากดั 250 ม. 6 ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

12 บริษัท ลินฟอ้กซ์ เอม็ โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 111/16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

13 บริษัท  ซูพเีรีย ควอลิต้ีฟูด้ จ ากดั 26 ซอยออ่นนุช 39 แยก 1 เขตประเวศ กรุงเทพ

14 บริษัท ฟูด๊ดีวา 37/24 ถ.ประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ

15 บริษัท ช้อยซ์ ฟูด้ ประเทศไทย จ ากดั 959 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

16 บริษัท ไทยโยโกเร จ ากดั 59/1 ม. 12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

17 บมจ. บิก้ซี ซูเปอร์เซนเตอร์ 99/7 ม. 1 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

18 ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด เทสโกโ้ลตัส สาขาล าลูกกา 10/9 ม. 3 ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

19 ทองศิริฟชิเชอร่ี ซีฟดูส์ 925/66 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

20 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ากดั สาขา เอฟดีซี 99/18 99/13 ม. 1 ต.บางน้ าจดื อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

21 บริษัท แพนฟูด้ จ ากดั 55/3-4 ม. 3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

22 บริษัท แพนฟูด้ จ ากดั 71/9 ม. 6 ต.ทา่ทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

23 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั มหาชน 54/6 ม. 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

24 บริษัท ฟูด้ แลนด์ ซุปเปอร์มาเกต็ จ ากดั 2657 ซ.ลาดพร้าว 5 แขวงเจา้คุณสิงห ์เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

25 บริษัท พาณิชยการแหง่ประเทศไทย จ ากดั 411-413 ซ.พฒันาการ 38 เขตสวนหลวง กรุงเทพ

26 บริษัท คิวเอม็เอ จ ากดั 140/1 ม. 6 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

27 บริษัท สยามฟูด๊ เซอร์วิส จ ากดั 2439 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ

28 บริษัท พอร์ค เฟรช จ ากดั 125/7 ม. 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

29 บริษัท เมกา้มีท จ ากดั 555 ม. 4 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

30 ชัยยุทธฟาร์ม 3/2 ม. 8 ต.บอ่พลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

31 บริษัท เอน็ แอนด์ พ ีฟูด้ส์ เทรดด้ิง จ ากดั 3/2 ม. 8 ต.บอ่พลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

32 บริษัท เฟรชมีท โพเซสซ่ิง จ ากดั 12/2 ม. 2 ต.ขุนแกว้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

33 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ ากดั (สาขาเอฟดีซี.) 8/5-7 ม.3 ต.บางกระเจา้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

34 บริษัท สมชายซีฟูด้ส์ จ ากดั 24/38 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

35 บริษัท ไทยฮะจบิงั จ ากดั 60/124 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

                        ทีพั่กซากสัตว์เข้าในหรอืผ่านในเขตควบคุมหรอืเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยภาคตะวันออกของประเทศไทย
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                        ทีพั่กซากสัตว์เข้าในหรอืผ่านในเขตควบคุมหรอืเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยภาคตะวันออกของประเทศไทย

36 โรงฆา่อไุรวรรณ 5 ม. 4 ต.ปากแรต อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

37 บริษัท ไทยโยโกเร จ ากดั 131 ม.1 ต.สนับทบึ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

38 บริษัท สามพรานซลอเทอร์เฮาส์ จ ากดั 170 ม.6 ต.ทา่ข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

39 บริษัท เอฟบ ีฟูด้ เซอร์วิส (2017) จ ากดั 37 ม.1 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

40 บริษัท เอน็ แอนด์ พ ีฟูด้ส์ เทรดด้ิง จ ากดั 168/1 ม. 5 ต.บอ่พลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

41 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั มหาชน 6/1 ม.1 ต.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

42 บริษัท บางกอกโคลด์สโตริจเซอร์วิส จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 1377 ม.7 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

43 บริษัท บางกอกโคลด์สโตริจเซอร์วิส จ ากดั (สาขา 1) 777 ม.9 ต.บางโฉลง อ.ปากพลี จ.สมุทรปราการ

44 บริษัท ฟูด้ อนิกรีเดียนท ์เทคโนโลยี จ ากดั 12/9 ม.7 ต.บางแกว้ อ.ปากพลี จ.สมุทรปราการ

45 บริษัท อบิรอฮีม แอนด์บฟี จ ากดั 28/1 ม. 11 ต.หนองกบ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

46 บริษัท ประกอบ บฟี โปรดักส์ จ ากดั 131 ม.7 ต.หนองกบ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

47 บริษัท อ ีเค ซลอเทอร์ เฮ้าส์ จ ากดั 75 ม.8 ต.ทา่เสา อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

48 บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท ์จ ากดั 99/9 ม. 4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

49 บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 62 ม. 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

50 บริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 210 ม. 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

51 บริษัท หมูทอง จ ากดั 333 ม. 13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

52 บริษัท เฟรชมีท ฟูด้ โปรดักส์ จ ากดั 91/1 ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

53 บริษัท เจซีเค ฮอสพทิอลลิต้ี จ ากดั (มหาชน) 11/1 ม.3  ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

54 บริษัท วีพเีอฟ กรุ๊ป (1973) จ ากดั สาขา 4 39 ม. 2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

55 บริษัท เพรสโก ้ฟูด้ จ ากดั (ประสิทธ์ิฟาร์ม) 5 ซอย 111 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

56 บริษัท เอม็เอม็พ ีโฟรเซน ฟดูส์ จ ากดั 208/2 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

57 บริษัท โมบาย โลจสิติกส์ จ ากดั 279 ม. 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

58 บริษัท เอเชีย เว็ซท ไฟน ฟูด้ จ ากดั 888/39 ม. 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

59 บริษัท เอคโค่ แทนเนอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั* 113/9 ม. 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

60 บริษัท อสีทเ์วสทเ์ทรด้ิง แอนด์ เอเย่นซีส์ จ ากดั 199 ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

61 บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั 215 ม. 1 ต.ช่องสาลิกา อ.พฒันานิคม  จ.ลพบรีุ

62 บริษัท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พ ีซี เอน็ โปรดักส์ 563 ม. 1 ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

63 บริษัท ไทย เอส เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 71/13 ม. 6 ต.ทา่ทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

64 บริษัท โอดีเอส.แอบโซลูท จ ากดั 4 ม. 2 ต.ทุง่กระพงัโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

65 บริษัท พ ีซี ฟูด้ส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 77 ม. 4 ต.พมิลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

66 บริษัท เจพเีค โคลด์ สโตเรจ จ ากดั 88/89 ม. 7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทนปราการ

67 บริษัท ซี.พ.ีแอล.กรุ๊พ จ ากดั (มหาชน) 700 ม. 6 ต.บางปใูหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

68 บริษัท พี.เอม็.ดิสทริบวิชั่น จ ากดั 2842/13 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

69 สุธีรา ตันติธัญกร 1 ม. 5 ต.ทา่ข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

70 บริษัท เอสซีจ ีนิชิเร โลจสิติกส์ จ ากดั 173 ม. 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
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                        ทีพั่กซากสัตว์เข้าในหรอืผ่านในเขตควบคุมหรอืเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยภาคตะวันออกของประเทศไทย

71 บริษัท แอลเอฟ โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 444/15 ม. 7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

72 บริษัท วี ซี มีท โปรเซสซ่ิง จ ากดั 21 ม. 13 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ

73 บริษัท เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟคิ จ ากดั 99/3 ม. 11 ต.คลองนครเนือ่งเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

74 บริษัท แอลเอฟ โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 777/3 ม. 7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

75 บริษัท แปซิฟคิ หอ้งเย็น จ ากดั 47/19 ม. 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

76 บริษัท หมูนุม่ จ ากดั 69/292 ม. 1 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

77 บริษัท คลาสสิค ไฟน์ ฟูด้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 45 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

78 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขานครนายก 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

79 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พจน์โรมัน 36/1 ม.5 ต.ทา่ข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

80 บริษัท โคขุนนครพนมบฟี (ไทยแลนด์) จ ากดั 

(เฉพาะหนัง ไม่ใช่เพือ่การบริโภค)

216 ม.4 ต.พมิาน อ.นาแก จ.นครพนม

81 หอ้งเย็นลาฮูเซ็น เบแตน 66 ม.10 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

82 บริษัท พรีเมีย่ม บฟี จ ากดั 3/8 ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ

83 บริษัท ครัวคุณย่า อนิเตอร์ฟูด๊ จ ากดั 284/4 ม. 8 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี

84 บริษัท พี.ดี.เอน็.คอมเมอร์เชียล จ ากดั 1028 ม. 7 ต.บางปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

85 บริษัท สหนนท ์อนิเตอร์ ฟูด้ส์ จ ากดั 51/6 ม.6 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

86 บริษัท แหนมดอนเมือง เจริญศรีมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 8/4 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

87 บริษัท เจพเีอม็ ซอสเซส จ ากดั 8/5 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

88 บริษัท ฟูด้ซัน จ ากดั 4 ซอยรามค าแหง16 แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

89 บริษัท ก.แสนไทยฟูด๊ จ ากดั 17/17 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

90 บริษัท พชิชามีทกรุ๊ป จ ากดั 81/15 ม.3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร

91 บริษัท ทชากร อนิเตอร์เทรด จ ากดั 36/1 ม.7 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม

92 บริษัท ซูกชิิ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 335/35 ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

93 บริษัท คอมพานี บ ีจ ากดั 18 ซอยรามค าแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

94 บริษัท โตไกย่า จ ากดั 2222 ม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

95 บริษัท กร์ูเมท ์วัน ฟูด้ส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั 55 ม.5 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

96 บริษัท อนิชา 786 จ ากดั 45/5 ถ.พทุธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

97 บริษัท ฟูด้แพชชั่น จ ากดั 101/113 ม. 20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

98 สหกรณ์เครือข่ายโคเนือ้ จ ากดั 17 ม. 7 ต.สระส่ีมุม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

99 บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) * 1111 ม.6 ต.บางปใูหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

100 บริษัท สไมล์ บฟี จ ากดั 119/1 ม.7 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ

101 บริษัท ไทยฮะจบิงั จ ากดั 83/89 ม.19 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

102 บริษัท บิก๊บลู อนิเตอร์เทรด จ ากดั 122/8 ม.6 ต.พแุค อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.สระบรีุ

103 บริษัท ดี.เอส.ฟูด้โปรดักส์ จ ากดั 80/11 ม.1 ต.บา้นเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

104 บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั โรงงานแปรรูปสุกรนครปฐม 333 ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

105 บริษัท ซีเอสพ ีฟดูส์ ซัพพลาย จ ากดั 227/24 หมู ่2 ต.ดอนไกดี่ อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

106 บริษัท เอม็-เซนโค โลจสิติกส์ จ ากดั 62/3 หมู ่1 ถนนเทพรัตน ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

107 บริษัท สินธร มีท ซัพพลาย จ ากดั 21 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

108 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพยีว มาร์เกต็ต้ิง 5/3 หมู ่22 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

109 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โรงงานแปรรูปสุกรคลองหลวง 49/367 หมู ่7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

110 บริษัท เกรทเอม็เพอร์เร่อร์ฟูด้ส์ จ ากดั 107 แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : *เปน็ทีพ่กัซากสัตว์ประเภทหนังสัตว์


