ที่พักซำกสัตว์เข้ำในหรือผ่ำนในเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเปื่อยภำคตะวันออกของประเทศไทย
ลำดับที่
ชื่อ
1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
2 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
3 บริษัท ดีแอนพี โคลด์สตอเรจ จำกัด
4 บริษัท บำงคล้ำ พัฒนำ จำกัด
5 บริษัท โตไกย่ำ จำกัด
6 พี เอส ฟู้ด โปรดักซ์ จำกัด
7 บริษัท ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูด จำกัด
8 บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด
9 บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองค์ กรุ้ป จำกัด
10 บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท จำโกต้ำ บรำเดอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
12 บริษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
13 บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ฟู้ด จำกัด
14 บริษัท ฟู๊ดดีวำ
15 บริษัท ช้อยซ์ ฟู้ด ประเทศไทย จำกัด
16 บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด
17 บมจ. บิ้กซี ซูเปอร์เซนเตอร์
18 ศูนย์กระจำยสินค้ำอำหำรสด เทสโก้โลตัส สำขำลำลูกกำ
19 ทองศิริฟิชเชอรี่ ซีฟูดส์
20 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สำขำ เอฟดีซี
21 บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
22 บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
23 บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด มหำชน
24 บริษัท ฟู้ด แลนด์ ซุปเปอร์มำเก็ต จำกัด
25 บริษัท พำณิชยกำรแห่งประเทศไทย จำกัด
26 บริษัท คิวเอ็มเอ จำกัด
27 บริษัท สยำมฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
28 บริษัท พอร์ค เฟรช จำกัด
29 บริษัท เมก้ำมีท จำกัด
30 ชัยยุทธฟำร์ม
31 บริษัท เอ็น แอนด์ พี ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
32 บริษัท เฟรชมีท โพเซสซิ่ง จำกัด
33 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สำขำเอฟดีซี.)
34 บริษัท สมชำยซีฟู้ดส์ จำกัด
35 บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด

สถำนที่
59 ม. 18 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ
26/2 ม. 7 ต.นครเนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรำ
78/2 ม. 2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
163/1 ม. 1 ต. หัวไทร อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
164/68 ม. 10 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
949/7-15 ม. 7 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
250 ม. 6 ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
1/1 ม. 7 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร
60/9 61/9 ม. 1 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
363 ม. 17 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำงธง จ.สมุทรปรำกำร
250 ม. 6 ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
111/16 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
26 ซอยอ่อนนุช 39 แยก 1 เขตประเวศ กรุงเทพ
37/24 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพ
959 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ
59/1 ม. 12 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
99/7 ม. 1 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
10/9 ม. 3 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
925/66 ต.มหำชัย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
99/18 99/13 ม. 1 ต.บำงน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
55/3-4 ม. 3 ต.นำดี อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
71/9 ม. 6 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
54/6 ม. 2 ต.กำหลง อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
2657 ซ.ลำดพร้ำว 5 แขวงเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ
411-413 ซ.พัฒนำกำร 38 เขตสวนหลวง กรุงเทพ
140/1 ม. 6 ต.สำมง่ำม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
2439 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ
125/7 ม. 2 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
555 ม. 4 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
3/2 ม. 8 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
3/2 ม. 8 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
12/2 ม. 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
8/5-7 ม.3 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
24/38 ม.3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
60/124 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

ที่พักซำกสัตว์เข้ำในหรือผ่ำนในเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเปื่อยภำคตะวันออกของประเทศไทย
ลำดับที่
ชื่อ
36 โรงฆ่ำอุไรวรรณ
37 บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด
38 บริษัท สำมพรำนซลอเทอร์เฮำส์ จำกัด
39 บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จำกัด
40 บริษัท เอ็น แอนด์ พี ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
41 บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด มหำชน
42 บริษัท บำงกอกโคลด์สโตริจเซอร์วิส จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
43 บริษัท บำงกอกโคลด์สโตริจเซอร์วิส จำกัด (สำขำ 1)
44 บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จำกัด
45 บริษัท อิบรอฮีม แอนด์บีฟ จำกัด
46 บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
47 บริษัท อี เค ซลอเทอร์ เฮ้ำส์ จำกัด
48 บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
49 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรำทอรีส์ จำกัด
50 บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
51 บริษัท หมูทอง จำกัด
52 บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
53 บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหำชน)
54 บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สำขำ 4
55 บริษัท เพรสโก้ ฟู้ด จำกัด (ประสิทธิ์ฟำร์ม)
56 บริษัท เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ จำกัด
57 บริษัท โมบำย โลจิสติกส์ จำกัด
58 บริษัท เอเชีย เว็ซท ไฟน ฟู้ด จำกัด
59 บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด*
60 บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้ง แอนด์ เอเย่นซีส์ จำกัด
61 บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จำกัด
62 บริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี ซี เอ็น โปรดักส์
63 บริษัท ไทย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
64 บริษัท โอดีเอส.แอบโซลูท จำกัด
65 บริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
66 บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด
67 บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหำชน)
68 บริษัท พี.เอ็ม.ดิสทริบิวชั่น จำกัด
69 สุธีรำ ตันติธัญกร
70 บริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด

สถำนที่
5 ม. 4 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี
131 ม.1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ
170 ม.6 ต.ท่ำข้ำม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
37 ม.1 ต.บำงครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร
168/1 ม. 5 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
6/1 ม.1 ต.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ
1377 ม.7 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
777 ม.9 ต.บำงโฉลง อ.ปำกพลี จ.สมุทรปรำกำร
12/9 ม.7 ต.บำงแก้ว อ.ปำกพลี จ.สมุทรปรำกำร
28/1 ม. 11 ต.หนองกบ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี
131 ม.7 ต.หนองกบ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี
75 ม.8 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร
99/9 ม. 4 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
62 ม. 8 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
210 ม. 1 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
333 ม. 13 ต.บำงภำษี อ.บำงเลน จ.นครปฐม
91/1 ต.งิ้วรำย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
11/1 ม.3 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
39 ม. 2 ต.ชมภู อ.สำรภี จ.เชียงใหม่
5 ซอย 111 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร
208/2 ถ.ธรรมคุณำกร ต.โกรกกรำก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
279 ม. 9 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
888/39 ม. 19 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
113/9 ม. 4 ต.บำงพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ
199 ม.9 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
215 ม. 1 ต.ช่องสำลิกำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี
563 ม. 1 ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
71/13 ม. 6 ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
4 ม. 2 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
77 ม. 4 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี
88/89 ม. 7 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทนปรำกำร
700 ม. 6 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
2842/13 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
1 ม. 5 ต.ท่ำข้ำม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
173 ม. 16 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร

ที่พักซำกสัตว์เข้ำในหรือผ่ำนในเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเปื่อยภำคตะวันออกของประเทศไทย
ลำดับที่
ชื่อ
71 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
72 บริษัท วี ซี มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
73 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด
74 บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
75 บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
76 บริษัท หมูนุ่ม จำกัด
77 บริษัท คลำสสิค ไฟน์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
78 บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน) สำขำนครนำยก
79 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พจน์โรมัน
80 บริษัท โคขุนนครพนมบีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
(เฉพำะหนัง ไม่ใช่เพื่อกำรบริโภค)
81 ห้องเย็นลำฮูเซ็น เบแตน
82 บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด
83 บริษัท ครัวคุณย่ำ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
84 บริษัท พี.ดี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด
85 บริษัท สหนนท์ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
86 บริษัท แหนมดอนเมือง เจริญศรีมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
87 บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด
88 บริษัท ฟู้ดซัน จำกัด
89 บริษัท ก.แสนไทยฟู๊ด จำกัด
90 บริษัท พิชชำมีทกรุ๊ป จำกัด
91 บริษัท ทชำกร อินเตอร์เทรด จำกัด
92 บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
93 บริษัท คอมพำนี บี จำกัด
94 บริษัท โตไกย่ำ จำกัด
95 บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
96 บริษัท อินชำ 786 จำกัด
97 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
98 สหกรณ์เครือข่ำยโคเนื้อ จำกัด
99 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหำชน) *
100 บริษัท สไมล์ บีฟ จำกัด
101 บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
102 บริษัท บิ๊กบูล อินเตอร์เทรด จำกัด
103 บริษัท ดี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
104 บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จำกัด โรงงำนแปรรูปสุกรนครปฐม
105 บริษัท ซีเอสพี ฟูดส์ ซัพพลำย จำกัด
106 บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด
107 บริษัท สินธร มีท ซัพพลำย จำกัด
108 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพียว มำร์เก็ตติ้ง
109 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โรงงำนแปรรูปสุกรคลองหลวง
110 บริษัท เกรทเอ็มเพอร์เร่อร์ฟู้ดส์ จำกัด
111 บริษัท แอล อำร์ ห้องเย็น จำกัด
112 บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมำยเหตุ : *เป็นที่พักซำกสัตว์ประเภทหนังสัตว์

สถำนที่
444/15 ม. 7 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
21 ม. 13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี
99/3 ม. 11 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
777/3 ม. 7 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
47/19 ม. 2 ต.นำดี อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
69/292 ม. 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
45 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
176 ม.5 ต.บ้ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก
36/1 ม.5 ต.ท่ำข้ำม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
216 ม.4 ต.พิมำน อ.นำแก จ.นครพนม
66 ม.10 ต.ปำกกรำน อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ
3/8 ม.2 ต.หนองหญ้ำไซ อ.หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี
284/4 ม. 8 ต.แสนสุข อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี
1028 ม. 7 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร
51/6 ม.6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี
8/4 ม.6 ต.ทรำยมูล อ.องครักษ์ จ.นครนำยก
8/5 ม.6 ต.ทรำยมูล อ.องครักษ์ จ.นครนำยก
4 ซอยรำมคำแหง16 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร
17/17 ม.10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี
81/15 ม.3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร
36/1 ม.7 ต.มำบแค อ.เมือง จ.นครปฐม
335/35 ม.9 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
18 ซอยรำมคำแหง 118 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร
2222 ม.1 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
55 ม.5 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี
45/5 ถ.พุทธมณฑลสำย 3 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร
101/113 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
17 ม. 7 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
1111 ม.6 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร
119/1 ม.7 ต.เดิมบำง อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี
83/89 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
122/8 ม.6 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
80/11 ม.1 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมือง จ.สมุทรสำคร
333 ม.13 ต.บำงภำษี อ.บำงเลน จ.นครปฐม
227/24 หมู่ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร
62/3 หมู่ 1 ถนนเทพรัตน ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
21 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร
5/3 หมู่ 22 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ
49/367 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
107 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร
168/8 หมู่ 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
335/29 หมู่ 9 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร

