
 

 

แผนภาพแสดงที่ต้ังห้องปฏิบัติการเอกชน จ านวน 56 แห่ง  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว ์

: ส ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว ์
         : ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสตัวแพทย์ 
         : In-house private lab 
         : Service lab 
  : In-house private lab and Service lab 

ลพบุร ี
 ศูนย์วิทยำศำสตร์เบทำโกร 

จ ำกัด (สำขำลพบุรี) 
 บ. สหฟำร์ม จ ำกัด (สำขำ

ลพบุรี) 
 บ. อำยิโนะโมะโต๊ะ เบทโกร 

สเปเชียลต้ี ฟู้ดส์ จ ำกัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
 บ. เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 บ. แหลมทองสหกำร จ ำกัด 
 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)      

(บำงนำ) 
 บ. ศูนย์หอ้งปฏิบัติกำรและวิจัยทำงกำรแพทย์และ

กำรเกษตรแห่งเอเซีย จ ำกัด 
 บ. รับตรวจสินค้ำโพ้นทะเล จ ำกัด 
 บ. เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด   

(สำขำกรุงเทพฯ) 
 ฝ่ำยบริกำรห้องปฏิบัติกำร สถำบันอำหำร 
 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)       

(มีนบุรี 1) 
 บ. อินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 
 บ. เอแอลเอส แลบอรำทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 
 

พระนครศรอียุธยา 
 บ. อำยิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่น

ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 บ. ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จ ำกัด 

 

 

นครปฐม  
 บ. แหลมทองผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด 
 

 สมุทรสาคร  
 บ. อำหำรเบทเทอร์ จ ำกัด 
 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด    

(สำขำสมุทรสำคร) 
 บ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 บ. อินเตอร์เซีย จ ำกัด (สำขำ 00001) 

 
สมุทรปราการ 

 บ. สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ำกัด (สำขำ
เทพำรักษ์) 

 บ. ไทย อกริฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 บ. เบทำโกร จ ำกัด (มหำชน) 

(สำขำพระประแดง) 
 บ. บำงกอกแร้นช์ จ ำกัด 

(มหำชน) 
 บ. จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) 
 บ. สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) 

(เทพำรักษ์) 
 บ. ไทยนิสซิน เซฟุง จ ำกัด 
 

สงขลา 
 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (สำขำสงขลำ) 
 บ. เอส จี เอส (ประเทศไทย) สำขำ

หำดใหญ ่
 

สระบุร ี
 บ. คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 บ. ซันฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) (สระบุรี) 

 
 

ชลบุร ี
 บ. ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จ ำกัด 
 บ. พนัสโพลทรี่ จ ำกัด 
 บ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 บ. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 บ. เค.เอ็ม.พี ไบโอเทค จ ำกัดมหำชน 
 

ฉะเชิงเทรา 
 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด (สำขำ

ฉะเชิงเทรำ) 
 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฉะเชิงเทรำ) 
 บ. นูทริกซ์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

กาญจนบุร ี
 บ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด 
 

 

ปราจีนบุร ี 
 บ. สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ำกัด 

(สำขำกบินทร์บุรี) 
 บ. พรีม่ำแฮม (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด 
 บ. ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน) สำขำปรำจีนบุรี 
 

อุบลราชธาน ี
 บ. ก้ำวหน้ำไก่สด จ ำกัด 
 

 
นครราชสีมา  

 บ. แหลมทองโพลทริ จ ำกัด 

 
 

เพชรบูรณ ์
 บ. โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จ ำกัด 
 

ปทุมธาน ี 
 บ. ซีพีแรม จ ำกัด 
 บ. ทูฟ ซูด พีเอสบี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
 บ. เซนทำแล็บ จ ำกัด 
 บ. ศูนย์วิทยำศำสตร์  

เบทำโกร จ ำกัด (สำขำ 
Science Park) 

 

ขอนแก่น  
 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด      
(สำขำขอนแก่น) 

 
 
 

นครนายก 
 บ. บี อำร์ เอฟ (ไทยแลนด์)  

จ ำกัด 
 

 

เชียงใหม่  
 บ. ปร๊ินเซสฟู้ดส์ จ ำกัด 
 บ. ห้องปฏิบัติกำรกลำง      

(ประเทศไทย) จ ำกัด (สำขำเชียงใหม่) 
 
 

จัดท ำโดย : นำยสัตวแพทย์ชำนนท์ ข ำตำ กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติกำร ส ำนักตรวจสอบุภุาำพสินุ้ำปุุสัตว ์กรมปุุสัตว์ โทร./โทรสำร  0-2967-9700 ต่อ 2104 
E-mail: labaccredit_dld@hotmail.com 

 
 


