
ล าดับที่ ช่ือ ชนิดสัตว์ สถานที่
1 Sampran Slaughterhouse Co.,LTD (EST170) สุกร 170 ม. 6 ต.ทา่ข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
2 Fresh Meat Processing Co.,LTD (EST 20) สุกร 12/2 ม. 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
3 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (EST.111) สุกร 215 ม. 1 ต.ช่องสาลิกา อ.พฒันานิคม  จ.ลพบรีุ
4 Kanchana Fresh Pork Co.,LTD (EST152) สุกร 143 ม. 5 ต.ปา่ไก่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
5 โรงช าแหละ(สุกร) เทศบาลเมืองพระพทุธบาท สุกร 79 ม. 1 ต.ธารเกษม อ.พระพทุธบาท  จ.สระบรีุ
6 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สุกร 26/2 ม. 7 ต.นครเนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา
7 บริษัท บางคล้า พฒันา จ ากัด สุกร 163/1 ม. 1 ต. หวัไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
8 บริษัท พ ีเอส ฟูด้โปรดักส์ จ ากัด สุกร 949/7-15,999 ม. 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
9 บริษัท คิวเอ็มเอ จ ากัด สุกร 140/1 ม. 6 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
10 บริษัท พอร์ค เฟรช จ ากัด สุกร 125/7 ม. 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ

11 บริษัท เมก้า มีท จ ากัด สุกร 555 ม. 4 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
12 บริษัท เอ็น แอนด์ พ ีฟูด้ส์ เทรดด้ิง จ ากัด สุกร 3/2 ม. 8 ต.บอ่พลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
13 โรงฆ่าอุไรวรรณ โค-กระบอื 5 ม. 4 ต.ปากแรต อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
14 บริษัท เอ็น แอนด์ พ ีฟูด้ส์ เทรดด้ิง จ ากัด สุกร 168/1 ม. 5 ต.บอ่พลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
15 บริษัท เอฟบ ีฟูด้ เซอร์วิส (2017) จ ากัด สุกร-โค 37 ม.1 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
16 บริษัท อิบรอฮีม แอนด์บฟี จ ากัด โค 28/1 ม. 11 ต.หนองกบ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
17 บริษัท ประกอบ บฟี โปรดักส์ จ ากัด โค 131 ม.7 ต.หนองกบ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
18 บริษัท อี เค ซลอเทอร์ เฮ้าส์ จ ากัด สุกร 75 ม.8 ต.ทา่เสา อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร
19 บริษัท เฟรชมีท ฟูด้ โปรดักส์ จ ากัด สุกร 91/1 ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
20 โรงฆ่าสัตว์หยกผกาหมูทอง สุกร 556/1 ม. 9 ต.หนองกี่ อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
21 บริษัท เจซีเค ฮอสพทิอลลิต้ี จ ากัด (มหาชน) * สุกร 11/1 ม. 3  ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี
22 บริษัท วีพเีอฟ กรุ๊ป (1973) จ ากัด สุกร 39 ม. 2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
23 บริษัท เพรสโก้ ฟูด้ จ ากัด (ประสิทธ์ิฟาร์ม) สุกร 5 ซอย 111 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
24 บริษัท โอดีเอส.แอบโซลูท จ ากัด * สุกร 4 ม. 2 ต.ทุง่กระพงัโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม
25 บริษัท พ ีซี ฟูด้ส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด สุกร-โค 77 ม. 4 ต.พมิลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ
26 สุธีรา ตันติธัญกร สุกร 1 ม. 5 ต.ทา่ข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
27 บริษัท สมชายซีฟูด้ส์ จ ากัด * สุกร 24/38 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
28 บริษัท วี ซี มีท โปรเซสซ่ิง จ ากัด สุกร 21 ม. 13 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
29 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พจน์โรมัน * สุกร 36/1 ม.5 ต.ทา่ข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
30 บริษัท พรีเมี่ยม บฟี จ ากัด โค 3/8 ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ
31 บริษัท ครัวคุณย่า อินเตอร์ฟูด๊ จ ากัด * สุกร 284/4 ม. 8 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
32 บริษัท พ.ีดี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จ ากัด * สุกร 1028 ม. 7 ต.บางปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
33 บริษัท แหนมดอนเมือง เจริญศรีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด * สุกร 8/4 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
34 บริษัท เจพเีอ็ม ซอสเซส จ ากัด * สุกร 8/5 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
35 บริษัท ก.แสนไทยฟูด๊ จ ากัด * สุกร 17/17 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
36 บริษัท พชิชามีทกรุ๊ป จ ากัด * สุกร 81/15 ม.3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร
37 บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด * สุกร-โค 335/35 ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
38 โรงฆ่าฟาริด โค-กระบอื 79/5 ม.5 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
39 บริษัท คอมพานี บ ีจ ากัด * โค 18 ซอยรามค าแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
40 บริษัท อินชา 786 จ ากัด โค-กระบอื 45/5 ถ.พทุธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
41 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) * โค-แกะ 54/6 ม. 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
42 บริษัท ฟูด้แพชชั่น จ ากัด * สุกร-โค 101/113 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
43 สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด * โค 17 ม. 7 ต.สระส่ีมุม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม
44 บริษัท สไมล์ บฟี จ ากัด * โค 119/1 ม.7 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ
45 บริษัท บิก๊บลู อินเตอร์เทรด จ ากัด (โรงฆ่าสัตว์วงศ์ศันต์ ย่ิงสม) โค-กระบอื 122/8 ม.6 ต.พแุค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ
46 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรนครปฐม (EST.265) สุกร 333 ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
47 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ส าโรงใต้ค้าสัตว์ สุกร 21/11 ม.12 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
48 บริษัท ซีเอสพ ีฟดูส์ ซัพพลาย จ ากัด * สุกร 227/24 หมู่ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร
49 บริษัท สินธร มีท ซัพพลาย จ ากัด * โค 21 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เพยีว มาร์เก็ตต้ิง * สุกร 5/3 หมู่ 22 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา
51 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปสุกรคลองหลวง * สุกร 49/367 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
52 บริษัท เกรทเอ็มเพอร์เร่อร์ฟูด้ส์ จ ากัด * สุกร-โค 107 แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
53 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงงานช าแหละสุกรกาญจนบรีุ (EST.361) สุกร 99/1 หมู่ 16 ต.พงัตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ
54 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) * สุกร 48/411 หมู่ 1 ต.คอกกระบอื อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
55 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด (ปทมุธาน)ี * สุกร 35/1 หมู่ 3 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี
56 บริษัท สหนนท ์อินเตอร์ ฟูด้ส์ จ ากัด * สุกร 10/14 หมู่ 7 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ
57 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก สุกร ข4-211/2 ถนนชลประสิทธ์ิ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
58 โรงฆ่าสัตว์นิดาบฟี โค-กระบอื 11/6 หมู่ 1 ต.บงึน้ ารักษ์ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา
59 โรงฆ่าสุกร เจ้ยุหมูอินเตอร์ สุกร 36 หมู่ 6 ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ
60 บริษัท เอ-วัน ฟูด้โปรดักส์ จ ากัด * สุกร 649/2 หมู่ 14 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก

          โรงฆ่าสัตว์และสถานที่ตัดแต่งเข้าในหรอืผ่านในเขตควบคุมหรอืเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยภาคตะวันออกของประเทศไทย



          โรงฆ่าสัตว์และสถานที่ตัดแต่งเข้าในหรอืผ่านในเขตควบคุมหรอืเขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยภาคตะวันออกของประเทศไทย

61 สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด โค 113 หมู่ 13 ต.ทุง่ลูกนก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม
62 บริษัท อินชา บฟี จ ากัด * โค 88 หมู่ 2 ต.เอกราช อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง

หมายเหตุ : * บริษัททีไ่ด้รับการตรวจรับรองเฉพาะตัดแต่ง


