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ชื่อ
Sampran Slaughterhouse Co.,LTD (EST170)
Fresh Meat Processing Co.,LTD (EST 20)
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด (EST.111)
Kanchana Fresh Pork Co.,LTD (EST152)
โรงชาแหละ(สุกร) เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท บางคล้า พัฒนา จากัด
บริษัท พี เอส ฟู้ดโปรดักส์ จากัด
บริษัท คิวเอ็มเอ จากัด
บริษัท พอร์ค เฟรช จากัด
บริษัท เมก้า มีท จากัด
บริษัท เอ็น แอนด์ พี ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จากัด
โรงฆ่าอุไรวรรณ
บริษัท เอ็น แอนด์ พี ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จากัด
บริษัท อิบรอฮีม แอนด์บีฟ จากัด
บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จากัด
บริษัท อี เค ซลอเทอร์ เฮ้าส์ จากัด
บริษัท หมูทอง จากัด
บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จากัด
โรงฆ่าสัตว์หยกผกาหมูทอง
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด (มหาชน) *
บริษัท วีพีเอฟ กรุป๊ (1973) จากัด
บริษัท เพรสโก้ ฟู้ด จากัด (ประสิทธิ์ฟาร์ม)
บริษัท โอดีเอส.แอบโซลูท จากัด
บริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จากัด
สุธีรา ตันติธัญกร
บริษัท สมชายซีฟู้ดส์ จากัด *
บริษัท วี ซี มีท โปรเซสซิง่ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด พจน์โรมัน *
บริษัท พรีเมีย่ ม บีฟ จากัด
บริษัท ครัวคุณย่า อินเตอร์ฟู๊ด จากัด *
บริษัท พี.ดี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จากัด *
บริษัท สหนนท์ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จากัด *
บริษัท แหนมดอนเมือง เจริญศรีมาร์เก็ตติ้ง จากัด *
บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จากัด *
บริษัท ก.แสนไทยฟู๊ด จากัด *
บริษัท พิชชามีทกรุป๊ จากัด *
บริษัท ซูกชิ ิ อินเตอร์กรุป๊ จากัด *
โรงฆ่าฟาริด
บริษัท คอมพานี บี จากัด *
บริษัท อินชา 786 จากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) *

ชนิดสัตว์

สถานที่

สุกร 170 ม. 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
สุกร 12/2 ม. 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สุกร 215 ม. 1 ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สุกร 143 ม. 5 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
สุกร 79 ม. 1 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
สุกร 26/2 ม. 7 ต.นครเนือ่ งเขต จ.ฉะเชิงเทรา
สุกร 163/1 ม. 1 ต. หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
สุกร 949/7-15,999 ม. 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สุกร 140/1 ม. 6 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
สุกร 125/7 ม. 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สุกร 555 ม. 4 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สุกร 3/2 ม. 8 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
โค-กระบือ 5 ม. 4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สุกร 168/1 ม. 5 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
สุกร-โค 37 ม.1 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โค 28/1 ม. 11 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โค 131 ม.7 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สุกร 75 ม.8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
สุกร 333 ม. 13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
สุกร 91/1 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สุกร 556/1 ม. 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
สุกร 11/1 ม. 3 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
สุกร 39 ม. 2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สุกร 5 ซอย 111 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
สุกร 4 ม. 2 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
สุกร-โค 77 ม. 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สุกร 1 ม. 5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
สุกร 24/38 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
สุกร 21 ม. 13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
สุกร 36/1 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โค 3/8 ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สุกร 284/4 ม. 8 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
สุกร 1028 ม. 7 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
สุกร 51/6 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
สุกร 8/4 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สุกร 8/5 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สุกร 17/17 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
สุกร 81/15 ม.3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
สุกร-โค 335/35 ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โค-กระบือ 79/5 ม.5 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โค 18 ซอยรามคาแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โค-กระบือ 45/5 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
โค-แกะ 54/6 ม. 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
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บริษัท ฟู้ดแพชชัน่ จากัด *
สุกร-โค 101/113 ม. 20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สหกรณ์เครือข่ายโคเนือ้ จากัด *
โค 17 ม. 7 ต.สระสีม่ ุม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
บริษัท สไมล์ บีฟ จากัด *
โค 119/1 ม.7 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
บริษัท บิ๊กบูล อินเตอร์เทรด จากัด (โรงฆ่าสัตว์วงศ์ศันต์ ยิ่งสม)
โค-กระบือ 122/8 ม.6 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด โรงงานแปรรูปสุกรนครปฐม *
สุกร 333 ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
ห้างหุ้นส่วนจากัด สาโรงใต้ค้าสัตว์
สุกร 21/11 ม.12 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
บริษัท ซีเอสพี ฟูดส์ ซัพพลาย จากัด *
สุกร 227/24 หมู่ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
บริษัท สินธร มีท ซัพพลาย จากัด *
โค 21 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพียว มาร์เก็ตติ้ง *
สุกร 5/3 หมู่ 22 ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรีย้ ว จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปสุกรคลองหลวง * สุกร 49/367 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บริษัท เกรทเอ็มเพอร์เร่อร์ฟู้ดส์ จากัด *
สุกร-โค 107 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : * บริษัทที่ได้รับการตรวจรับรองเฉพาะตัดแต่ง

