
ล ำดับท่ี เลขท่ีหนังสือ วันท่ีออกหนังสือ วันท่ีหนังสือหมดอำยุ เขตหน่วยงำนท่ีบันทึกผลกำรรับรอง ช่ือสถำนท่ีรับรอง ท่ีอยู่สถำนท่ีรับรอง ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ประเภท วัตถุประสงค์ ชนิดสัตว์
1 EPP 01/651010000004 19/05/2565 18/05/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำหนองจอกเลขท่ี 80  ถนน เลียบวำรี กระทุ่มรำย หนองจอก กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด สุกร แกะ โค ไก่
2 EPP 01/651010000005 07/06/2565 06/06/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ ำกัด(มหำชน) สำขำมีนบุรีเลขท่ี 48  หมู่ท่ี 9  ถนน สุวินทวงศ์ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
3 EPP 01/651010000006 16/06/2565 15/06/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์เก็ต จ ำกัด (สำขำนวมินทร์)เลขท่ี 629  ถนน นวมินทร์ นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด สุกร ไก่ โค
4 EPP 01/651010000007 08/06/2565 07/06/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำกัลปพฤกษ์เลขท่ี 16/6  หมู่ท่ี 8 บำงขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค เป็ด แกะ ไก่ สุกร
5 EPP 01/651010000008 24/03/2565 23/03/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเพชรเกษมเลขท่ี 1759/4  ถนน เพชรเกษม หลักสอง บำงแค กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ สุกร เป็ด นกกระจอกเทศ โค

 แกะ6 EPP 01/651010000009 23/07/2565 22/07/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) สำขำบำงนำเลขท่ี 111  ซอย บำงนำ-ตรำด20 บำงนำใต้ บำงนำ กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่
7 EPP 01/651010000010 07/06/2565 06/06/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จ ำกัด เลขท่ี 111  ซอย บำงนำ-ตรำด 20 บำงนำใต้ บำงนำ กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่
8 EPP 01/651010000011 14/07/2565 13/07/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท สยำมฟูด เซอร์วิส จ ำกัด เลขท่ี 2439  ถนน ริมทำงรถไฟเก่ำสำยปำกน้ ำพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่ สุกร แกะ โค
9 EPP 01/651010000012 22/07/2565 21/07/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท อินชำ 786 จ ำกัด เลขท่ี 45/5  ถนน พุทธมณฑลสำย 3 หนองค้ำงพลู หนองแขม กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค
10 EPP 01/651010000013 24/03/2565 23/03/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำสำมเสน เลขท่ี 935/11  ถนน สำมเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด สุกร ไก่ แกะ โค
11 EPP 01/651010000014 13/09/2565 12/09/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท เพรสโก้ ฟู้ด จ ำกัด เลขท่ี 5  ซอย เอกชัย111 บำงบอน บำงบอน กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ สุกร
12 EPP 01/651010000016 05/08/2565 04/08/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำลำดพร้ำวเลขท่ี 3498  ถนน ลำดพร้ำว คลองจ่ัน บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่ เป็ด แกะ โค
13 EPP 01/651010000017 15/10/2565 14/10/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ร่วมมิตรฟำร์ม เลขท่ี 321  ถนน วิภำวดี-รังสิต สำมเสนใน พญำไท กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่บริโภค สุกร ไก่ โค
14 EPP 01/651030000003 18/06/2565 17/06/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีบริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด เลขท่ี 77  หมู่ท่ี 4  ถนน บ้ำนกล้วย-ไทรน้อยพิมลรำช บำงบัวทอง นนทบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
15 EPP 01/651030000004 05/11/2565 04/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำแจ้งวัฒนะเลขท่ี 34/54  หมู่ท่ี 1  ถนน แจ้งวัฒนะคลองเกลือ ปำกเกร็ด นนทบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค แกะ เป็ด ไก่
16 EPP 01/651040000003 25/06/2565 24/06/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท ล ำไทร โฟรเซ่น จ ำกัด เลขท่ี 22/24  หมู่ท่ี 3 ล ำไทร ล ำลูกกำ ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
17 EPP 01/651040000004 26/07/2565 25/07/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท ฟู้ดแพชช่ัน จ ำกัด เลขท่ี 101/113  หมู่ท่ี 20 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่บริโภค ไก่ โค สุกร
18 EPP 01/651040000005 29/06/2565 28/06/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำรังสิต เลขท่ี 189  ถนน พหลโยธิน ประชำธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ โค สุกร เป็ด ไก่
19 EPP 01/651040000006 26/07/2565 25/07/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท อิออน(ไทยแลนด์)จ ำกัด (ปทุมธำนี) เลขท่ี 35/1  หมู่ท่ี 3 ล ำลูกกำ ล ำลูกกำ ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่เป็ดบริโภค ไข่ไก่บริโภค สุกร 

ไก่ โค20 EPP 01/651040000007 07/08/2565 06/08/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด สำขำ บริษัท เอก-ชัยฯ ดีซี ล ำลูกกำ (908)เลขท่ี 10/8,10/9  หมู่ท่ี 3 บึงค ำพร้อย ล ำลูกกำ ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด แกะ ไข่บริโภค ไก่ ไข่เป็ด
บริโภค โค สุกร

21 EPP 01/651040000008 23/08/2565 22/08/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท  แอดวำนซ์ มีท แฟบริคเคช่ัน จ ำกัด เลขท่ี 34/16  หมู่ท่ี 11 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
22 EPP 01/651040000009 01/10/2565 30/09/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท ไทยฮะจิบัง จ ำกัด เลขท่ี 83/89  หมู่ท่ี 19  ถนน นวนคร19คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่ สุกร ไข่บริโภค
23 EPP 01/651040000010 26/11/2565 25/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 49/367  หมู่ท่ี 7 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
24 EPP 01/651040000011 29/11/2565 28/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท ไทยซัมมิทมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เลขท่ี 29/1  หมู่ท่ี 14 บึงค ำพร้อย ล ำลูกกำ ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ เป็ด
25 EPP 01/651040000012 02/11/2565 01/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท ดับบลิว ที เอส ฟู๊ดส จ ำกัด เลขท่ี 61/29  หมู่ท่ี 4  ซอย ร่วมสุข1 ลำดสวำย ล ำลูกกำ ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
26 EPP 01/651040000013 17/11/2565 16/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำคลองหลวงเลขท่ี 39  หมู่ท่ี 7 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ แกะ โค เป็ด สุกร
27 EPP 01/651040000014 09/12/2565 08/12/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำปทุมธำนีเลขท่ี 9/20  หมู่ท่ี 1 บ้ำนฉำง เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ โค เป็ด สุกร แกะ
28 EPP 01/651050000001 10/11/2565 09/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำบริษัท  ไทยโยโกเร จ ำกัด เลขท่ี 131  หมู่ท่ี 1  ถนน พหลโยธิน สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ โค สุกร ไก่ เป็ด
29 EPP 01/651050000002 07/11/2565 06/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด ( มหำชน ) (ศูนย์กระจำยสินค้ำวังน้อย)เลขท่ี 6/1  หมู่ท่ี 1 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่บริโภค ไข่เป็ดบริโภค สุกร 

เป็ด ไก่ โค30 EPP 01/651050000003 10/11/2565 09/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำบริษัท  ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น จ ำกัด เลขท่ี 9/9-10  หมู่ท่ี 3  ถนน พหลโยธินล ำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ เป็ด สุกร โค
31 EPP 01/651070000002 30/03/2565 29/03/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำสระบุรี เลขท่ี 66/3  หมู่ท่ี 2 ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี สระบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค แกะ ไก่ สุกร เป็ด
32 EPP 01/651090000002 27/07/2565 26/07/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัท แฮปป้ี ฟำร์ม อะกริบิสซิเนส จ ำกัด เลขท่ี 99/8  หมู่ท่ี 1 หนองผักนำก สำมชุก สุพรรณบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
33 EPP 01/651090000003 29/09/2565 28/09/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำสุพรรณบุรีเลขท่ี 290/2  หมู่ท่ี 4 สนำมชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด ไก่ สุกร โค
34 EPP 01/651100000001 08/08/2565 07/08/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอ่ำงทองบริษัท  อินชำ บีฟ จ ำกัด เลขท่ี 88  หมู่ท่ี 2 เอกรำช ป่ำโมก อ่ำงทอง ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค
35 EPP 01/652020000004 27/08/2565 26/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) สำขำฉะเชิงเทรำเลขท่ี 26/2  หมู่ท่ี 7 คลองนครเน่ืองเขต เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
36 EPP 01/652020000005 22/11/2565 21/11/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท เอ็มเอ็ม เมก้ำ มำร์เก็ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด สำขำศูนย์กระจำยสินค้ำฉะเชิงเทรำเลขท่ี 99/7  หมู่ท่ี 1 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค สุกร เป็ด ไก่ ไข่บริโภค
37 EPP 01/652020000006 23/12/2565 22/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำศูนย์กระจำยสินค้ำฉะเชิงเทรำเลขท่ี 99/7  หมู่ท่ี 1  ถนน สุวินทวงศ์ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ ไข่เป็ดบริโภค ไข่บริโภค สุกร

 โค เป็ด38 EPP 01/652020000007 07/11/2565 06/11/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จ ำกัด เลขท่ี 78/3 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์  หมู่ท่ี 2  ถนน บำงนำ-ตรำด กิโลเมตรท่ี 36พิมพำ บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด สุกร ไก่
39 EPP 01/652020000008 05/10/2565 04/10/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท เจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค จ ำกัด เลขท่ี 99/3  หมู่ท่ี 11 คลองนครเน่ืองเขต เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ กวำง แกะ ไก่ สุกร เป็ด โค
40 EPP 01/652020000009 08/12/2565 07/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท  ด๊ักคิง จ ำกัด เลขท่ี 49/3  หมู่ท่ี 2 ดอนทรำย บ้ำนโพธ์ิ ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด
41 EPP 01/652020000010 08/12/2565 07/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท  ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกัด เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 14  ถนน สุวินทวงศ์ ศำลำแดง บำงน้ ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่ สุกร โค
42 EPP 01/652030000003 01/04/2565 31/03/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำชลบุรี เลขท่ี 55/3  หมู่ท่ี 2  ถนน สุขุมวิท เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่ สุกร โค
43 EPP 01/652030000004 01/09/2565 31/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำแหลมฉบังเลขท่ี 1/1  หมู่ท่ี 10 ทุ่งสุขลำ ศรีรำชำ ชลบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค ไก่ สุกร
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44 EPP 01/652030000005 09/12/2565 08/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำพัทยำ เลขท่ี 22/24   หมู่ท่ี 11 หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค ไก่ สุกร แกะ ไข่เป็ดบริโภค 
ไข่บริโภค เป็ด

45 EPP 01/652060000003 24/03/2565 23/03/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำกบินทร์บุรีเลขท่ี 200  หมู่ท่ี 8 เมืองเก่ำ กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค แกะ เป็ด สุกร ไก่
46 EPP 01/652080000005 08/05/2565 07/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ำกัด เลขท่ี 62/3  หมู่ท่ี 1  ถนน เทพรัตน ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ ำเภอบำงเสำธง สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร เป็ด ไก่ โค
47 EPP 01/652080000006 06/06/2565 05/06/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จ ำกัด เลขท่ี 88/89  หมู่ท่ี 7 บำงปลำ บำงพลี สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ห่ำน โค ไก่
48 EPP 01/652080000007 23/07/2565 22/07/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จ ำกัด เลขท่ี 949,949/1-15  หมู่ท่ี 7  ซอย เทศบำลบำงปู59  ถนน สุขุมวิทสำยเก่ำท้ำยบ้ำนใหม่ เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
49 EPP 01/652080000008 11/06/2565 10/06/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ ำกัด เลขท่ี 173  หมู่ท่ี 16 บำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค ไก่
50 EPP 01/652080000009 24/07/2565 23/07/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ำกัด  (โคโนอิเกะ)เลขท่ี 335/29  หมู่ท่ี 9  ถนน ถนนบำงนำ-ตรำด กม.19บำงโฉลง บำงพลี สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
51 EPP 01/652080000010 07/06/2565 06/06/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท  ซีพีเฟรชมำร์ท สำขำฮับพระประแดง สุขสวัสด์ิ 76เลขท่ี 42/3  หมู่ท่ี 2 บำงจำก พระประแดง สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
52 EPP 01/652080000011 14/08/2565 13/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท  ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัดเลขท่ี 111/16  ถนน บำงนำ - ตรำด บำงโฉลง บำงพลี สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ สุกร โค
53 EPP 01/652080000012 08/12/2565 07/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัดเลขท่ี 335/29  หมู่ท่ี 9  ถนน บำงนำ-ตรำด กม.19บำงโฉลง บำงพลี สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค ไก่
54 EPP 01/652080000013 20/12/2565 19/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท ลัคก้ีสตำร์ห้องเย็น จ ำกัด เลขท่ี 888/8  หมู่ท่ี 2 บำงปูใหม่ เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด โค ไก่ สุกร
55 EPP 01/653010000001 24/03/2565 23/03/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำชัยภูมิ เลขท่ี 999  หมู่ท่ี 1 บุ่งคล้ำ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค แกะ ไก่ สุกร เป็ด
56 EPP 01/653020000002 25/06/2565 24/06/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ห้องเย็น โครำช จ ำกัด เลขท่ี 399  หมู่ท่ี 5 นำกลำง สูงเนิน นครรำชสีมำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค ไก่
57 EPP 01/653020000003 24/06/2565 23/06/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด (โรงงำนแปรรูปสุกรนครรำชสีมำ)เลขท่ี 218  หมู่ท่ี 8 เมืองปัก ปักธงชัย นครรำชสีมำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
58 EPP 01/653020000004 03/08/2565 02/08/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท  ปิติปักธงชัยห้องเย็น จ ำกัด เลขท่ี 1  หมู่ท่ี 13 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครรำชสีมำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ สุกร
59 EPP 01/653020000005 18/12/2565 17/12/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 333,333/1-2  หมู่ท่ี 9  ถนน สีค้ิว-เดชอุดมท่ำเย่ียม โชคชัย นครรำชสีมำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
60 EPP 01/653040000001 08/07/2565 07/07/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยโสธรบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำยโสธร เลขท่ี 324  หมู่ท่ี 2 ตำดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด ไก่ สุกร โค
61 EPP 01/653050000001 01/06/2565 31/05/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำร้อยเอ็ด เลขท่ี 32/1  ถนน เทวำภิบำล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ สุกร ไก่ เป็ด โค
62 EPP 01/653060000001 08/04/2565 07/04/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำศรีสะเกษเลขท่ี 112  หมู่ท่ี 6 โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค แกะ ไก่ เป็ด สุกร
63 EPP 01/653080000002 14/10/2565 13/10/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุบลรำชธำนีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำอุบลรำชธำนีเลขท่ี 333  หมู่ท่ี 15 ขำมใหญ่ เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค สุกร ไก่ เป็ด แกะ
64 EPP 01/654010000001 29/03/2565 28/03/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำฬสินธ์ุบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำกำฬสินธ์ุเลขท่ี 185/2  ถนน เกษตรสมบูรณ์ กำฬสินธ์ุ เมืองกำฬสินธ์ุ กำฬสินธ์ุ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ โค ไก่ เป็ด สุกร
65 EPP 01/654020000001 29/03/2565 28/03/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด สำขำ บริษัท เอก-ชัยฯ ดีซี ขอนแก่น (918)เลขท่ี 72  หมู่ท่ี 11  ถนน มิตรภำพ ท่ำพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่บริโภค ไข่เป็ดบริโภค โค ไก่ 

เป็ด สุกร แกะ
66 EPP 01/654020000002 03/09/2565 02/09/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำขอนแก่นเลขท่ี 195  หมู่ท่ี 12  ถนน มิตรภำพ เมืองเก่ำ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ ไก่ เป็ด สุกร โค
67 EPP 01/654020000003 29/07/2565 28/07/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำขอนแก่น 2เลขท่ี 235/16  หมู่ท่ี 6 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่ แกะ สุกร โค
68 EPP 01/654020000004 03/09/2565 02/09/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด(มหำชน) เลขท่ี 333  หมู่ท่ี 9 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
69 EPP 01/654020000005 03/09/2565 02/09/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำชุมแพ เลขท่ี 201  หมู่ท่ี 2 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด ไก่ โค สุกร
70 EPP 01/654020000006 04/11/2565 03/11/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นบริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด สำขำขอนแก่นเลขท่ี 142  หมู่ท่ี 10 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
71 EPP 01/654030000001 03/09/2565 02/09/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครพนมบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำนครพนมเลขท่ี 405  ถนน นิตโย หนองญำติ เมืองนครพนม นครพนม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด ไก่ สุกร โค
72 EPP 01/654050000001 22/09/2565 21/09/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดมุกดำหำรบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำมุกดำหำรเลขท่ี 4/9  ถนน ชยำงกูร ก มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ สุกร แกะ โค เป็ด
73 EPP 01/654080000001 01/06/2565 31/05/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองคำยบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำหนองคำยเลขท่ี 232  หมู่ท่ี 12 โพธ์ิชัย เมืองหนองคำย หนองคำย ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่ สุกร โค แกะ
74 EPP 01/654080000002 17/06/2565 16/06/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองคำยบริษัท  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 444  หมู่ท่ี 12 ค่ำยบกหวำน เมืองหนองคำย หนองคำย ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
75 EPP 01/654110000001 03/09/2565 02/09/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดบึงกำฬบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำบึงกำฬ เลขท่ี 680  หมู่ท่ี 7 วิศิษฐ์ เมืองบึงกำฬ บึงกำฬ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ สุกร โค ไก่ เป็ด
76 EPP 01/655010000002 07/07/2565 06/07/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำยบริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ จ ำกัด เลขท่ี 245  หมู่ท่ี 8 เมืองชุม เวียงชัย เชียงรำย ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่บริโภค
77 EPP 01/655020000004 02/06/2565 01/06/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บริษัท บริษัทเบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด เลขท่ี 368/7  ถนน เชียงใหม่  - ล ำปำงฟ้ำฮ่ำม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่ สุกร
78 EPP 01/655020000005 11/10/2565 10/10/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด สำขำ บริษัท เอก-ชัยฯ ดีซี สันก ำแพง (913)เลขท่ี 129  หมู่ท่ี 10 แช่ช้ำง สันก ำแพง เชียงใหม่ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค เป็ด ไก่ สุกร ไข่บริโภค ไข่

เป็ดบริโภค แกะ
79 EPP 01/655030000002 22/12/2565 21/12/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดน่ำน บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำน่ำน เลขท่ี 183 , 186  หมู่ท่ี 5 ดู่ใต้ เมืองน่ำน น่ำน ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด สุกร ไข่บริโภค ไข่เป็ด

บริโภค ไก่ โค
80 EPP 01/655050000001 21/07/2565 20/07/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดแพร่ บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำแพร่ เลขท่ี 204  หมู่ท่ี 7 นำจักร เมืองแพร่ แพร่ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่
81 EPP 01/655070000003 04/01/2566 03/01/2567 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำปำงบริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกัด (สำขำล ำปำง) เลขท่ี 708  หมู่ท่ี 2 ชมพู เมืองล ำปำง ล ำปำง ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ สุกร โค เป็ด
82 EPP 01/655080000001 10/10/2565 09/10/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูนบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำล ำพูน เลขท่ี 204  หมู่ท่ี 4 บ้ำนกลำง เมืองล ำพูน ล ำพูน ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค แกะ เป็ด ไก่ สุกร
83 EPP 01/656010000001 12/07/2565 11/07/2566 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดก ำแพงเพชรบริษัท  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โรงช ำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรก ำแพงเพชรเลขท่ี 168  หมู่ท่ี 1 พรำนกระต่ำย พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
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รำยงำนสรุปกำรออกหนังสือรับรอง e-Privilege Permit
ต้ังแต่วันท่ี 11/03/2565 ถึงวันท่ี 10/03/2566

84 EPP 01/656010000002 21/09/2565 20/09/2566 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดก ำแพงเพชรบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำก ำแพงเพชรเลขท่ี 889  ถนน รำชด ำเนิน 1 ในเมือง เมืองก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด สุกร ไก่ แกะ โค
85 EPP 01/656030000001 27/05/2565 26/05/2566 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำนครสวรรค์เลขท่ี 67/15  หมู่ท่ี 6 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค ไก่ แกะ สุกร เป็ด
86 EPP 01/656050000003 31/03/2565 30/03/2566 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำพิษณุโลกเลขท่ี 1199  ถนน บรมไตรโลกนำรถ 2ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด ไก่ สุกร โค
87 EPP 01/656050000004 06/06/2565 05/06/2566 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกบริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด (โรงตัดแต่งช้ินส่วนสุกรพิษณุโลก)เลขท่ี 123  หมู่ท่ี 2 ปำกโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร เป็ด โค แกะ ไก่ สุกร
88 EPP 01/656060000001 14/06/2565 13/06/2566 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเพชรบูรณ์เลขท่ี 300  หมู่ท่ี 10 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด
89 EPP 01/656070000001 14/07/2565 13/07/2566 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำสุโขทัย เลขท่ี 236  หมู่ท่ี 4 บ้ำนหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ โค แกะ สุกร เป็ด
90 EPP 01/657010000001 08/05/2565 07/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ฟำร์มไก่ด ำ (กำญจนบุรี) จ ำกัด เลขท่ี 300/13  ถนน แสงชูโตเหนือ ท่ำมะขำม เมืองกำญจนบุรี กำญจนบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
91 EPP 01/657010000002 09/09/2565 08/09/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 99/1  หมู่ท่ี 16 พังตรุ พนมทวน กำญจนบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
92 EPP 01/657020000007 18/03/2565 17/03/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท เฟรชมีทโพรเซสซ่ิง จ ำกัด เลขท่ี 12/2  หมู่ท่ี 2 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
93 EPP 01/657020000008 15/04/2565 14/04/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท คิวเอ็มเอ จ ำกัด เลขท่ี 140/1  หมู่ท่ี 6 สำมง่ำม ดอนตูม นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
94 EPP 01/657020000009 08/06/2565 07/06/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท เอสพีอำร์ 2013 จ ำกัด เลขท่ี 168  หมู่ท่ี 4 นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
95 EPP 01/657020000010 27/07/2565 26/07/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พจน์โรมัน เลขท่ี 36/1  หมู่ท่ี 5  ซอย วัดโรมัน  ถนน เพชรเกษมท่ำข้ำม สำมพรำน นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
96 EPP 01/657020000011 23/08/2565 22/08/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จ ำกัด เลขท่ี 91/9  หมู่ท่ี 2 ง้ิวรำย นครชัยศรี นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
97 EPP 01/657020000012 16/09/2565 15/09/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด เลขท่ี 333  หมู่ท่ี 13 บำงภำษี บำงเลน นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่
98 EPP 01/657020000013 28/09/2565 27/09/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท ธัญดำ พอร์ค โอเค จ ำกัด เลขท่ี 333  หมู่ท่ี 9 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
99 EPP 01/657020000014 04/10/2565 03/10/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท เกษมชัยฟู๊ด จ ำกัด เลขท่ี 106  หมู่ท่ี 11 บำงเลน บำงเลน นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่บริโภค
100 EPP 01/657020000015 04/10/2565 03/10/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท เกษมชัยฟู๊ด จ ำกัด เลขท่ี 10/3  หมู่ท่ี 6 บำงเลน บำงเลน นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
101 EPP 01/657020000016 12/10/2565 11/10/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท สำมพรำน ซลอเทอร์เฮำส์ จ ำกัด เลขท่ี 170  หมู่ท่ี 6 ท่ำข้ำม สำมพรำน นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
102 EPP 01/657020000017 19/09/2565 18/09/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด เลขท่ี 224  หมู่ท่ี 6 ทุ่งบัว ก ำแพงแสน นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
103 EPP 01/657020000018 19/10/2565 18/10/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด  จ ำกัด เลขท่ี 99  หมู่ท่ี 8 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
104 EPP 01/657020000019 21/12/2565 20/12/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมสหกรณ์ เครือข่ำยโคเน้ือ จ ำกัด เลขท่ี 17  หมู่ท่ี 7 สระส่ีมุม ก ำแพงแสน นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค
105 EPP 01/657020000020 28/12/2565 27/12/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท ตะนำวศรี ไก่ไทย จ ำกัด เลขท่ี 102/1  หมู่ท่ี 5 ถนนขำด เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
106 EPP 01/657020000021 13/01/2566 12/01/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท เอ็น แอนด์ พี ฟู้ดส์ เทรดด้ิง จ ำกัด เลขท่ี 3/2  หมู่ท่ี 8 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
107 EPP 01/657050000002 12/06/2565 11/06/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดรำชบุรีบริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซ่ิง จ ำกัด เลขท่ี 21  หมู่ท่ี 13 ทุ่งหลวง ปำกท่อ รำชบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
108 EPP 01/657050000003 02/06/2565 01/06/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดรำชบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำรำชบุรี เลขท่ี 249  หมู่ท่ี 11 เจดีย์หัก เมืองรำชบุรี รำชบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด ไก่ โค สุกร
109 EPP 01/657050000004 05/11/2565 04/11/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดรำชบุรีบริษัท กำญจนำ เฟรซ พอร์ค จ ำกัด เลขท่ี 143  หมู่ท่ี 5 ป่ำไก่ ปำกท่อ รำชบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
110 EPP 01/657070000005 03/04/2565 02/04/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 48/411  หมู่ท่ี 1 คอกกระบือ เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
111 EPP 01/657070000006 07/06/2565 06/06/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท อำหำรเบทเทอร์ จ ำกัด เลขท่ี 4/2  หมู่ท่ี 7  ซอย สุขำภิบำล 2  ถนน พุทธมณฑลสำย 5อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
112 EPP 01/657070000007 24/10/2565 23/10/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท  อีเค ซลอเทอร์เฮำส์ จ ำกัด เลขท่ี 75  หมู่ท่ี 8 ท่ำเสำ กระทุ่มแบน สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
113 EPP 01/657070000008 08/10/2565 07/10/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกัด เลขท่ี 54/7  หมู่ท่ี 2 กำหลง เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค เป็ด ไก่
114 EPP 01/657070000009 23/11/2565 22/11/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท ดี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จ ำกัด เลขท่ี 80/11  หมู่ท่ี 1 บ้ำนเกำะ เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด ไก่ โค
115 EPP 01/657070000010 22/10/2565 21/10/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำสมุทรสำครเลขท่ี 99/555  หมู่ท่ี 4  ถนน เอกชัย โคกขำม เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ กวำง หมูป่ำ นกกระจอกเทศ 

เป็ด ไก่ แกะ สุกร โค
116 EPP 01/657070000011 17/12/2565 16/12/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ำกัด สำขำเอฟดีซี เลขท่ี 8/5,8/6,8/7  หมู่ท่ี 3  ถนน พระรำม 2บำงกระเจ้ำ เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค แกะ ไข่บริโภค ไก่ เป็ด
117 EPP 01/658030000002 16/06/2565 15/06/2566 8 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมรำชบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำทุ่งสง เลขท่ี 638  หมู่ท่ี 1 ชะมำย ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค แกะ ไก่ สุกร
118 EPP 01/658060000001 25/05/2565 24/05/2566 8 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดระนองบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำระนอง เลขท่ี 86/9  หมู่ท่ี 2 บำงร้ิน เมืองระนอง ระนอง ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ เป็ด โค แกะ สุกร
119 EPP 01/658070000001 01/08/2565 31/07/2566 8 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด สำขำ บริษัท เอก-ชัยฯ ดีซี สุรำษฎร์ธำนี (991)เลขท่ี 8/88  หมู่ท่ี 3 หนองไทร พุนพิน สุรำษฎร์ธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่เป็ดบริโภค ไข่บริโภค แกะ โค

 เป็ด ไก่ สุกร
120 EPP 01/658070000002 11/08/2565 10/08/2566 8 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีบริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 189/1  หมู่ท่ี 8 คลองไทร ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ โค เป็ด สุกร
121 EPP 01/658070000003 13/11/2565 12/11/2566 8 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีบริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกัด (สำขำสุรำษฎร์ธำนี) เลขท่ี 218,218/1  หมู่ท่ี 3 ท่ำโรงช้ำง พุนพิน สุรำษฎร์ธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ เป็ด โค สุกร
122 EPP 01/659060000001 22/03/2565 21/03/2566 9 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสงขลำบริษัท แอล พี เอฟ มีท โฟรเซน จ ำกัด เลขท่ี 239  หมู่ท่ี 6 ก ำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
123 EPP 01/659060000002 01/06/2565 31/05/2566 9 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสงขลำบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำหำดใหญ่เลขท่ี 414  ถนน กำญจนวณิชย์ คอหงส์ หำดใหญ่ สงขลำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค ไก่ สุกร แกะ เป็ด
124 EPP 01/661010000001 07/01/2566 06/01/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท อุดมซัพพลำย อิมเมกซ์ จ ำกัด เลขท่ี 741  ซอย สุขุมวิท 42  ถนน สุขุมวิทคลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร แกะ โค
125 EPP 01/661010000002 17/02/2566 16/02/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำประดิษฐ์มนูธรรมเลขท่ี 173  ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ลำดพร้ำว ลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด โค แกะ ไก่ สุกร
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รำยงำนสรุปกำรออกหนังสือรับรอง e-Privilege Permit
ต้ังแต่วันท่ี 11/03/2565 ถึงวันท่ี 10/03/2566

126 EPP 01/661040000001 26/02/2566 25/02/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) สำขำลำดหลุมแก้วเลขท่ี 88/23  หมู่ท่ี 1 คลองพระอุดม ลำดหลุมแก้ว ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
127 EPP 01/661040000002 02/03/2566 01/03/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ ำกัด (มหำชน) (ปทุมธำนี)เลขท่ี 11/1  หมู่ท่ี 3 บึงค ำพร้อย ล ำลูกกำ ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค ไก่ เป็ด
128 EPP 01/661040000003 19/01/2566 18/01/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำตลำดรุ่งโรจน์ (คลอง 4)เลขท่ี 111/1330  หมู่ท่ี 1 บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่ เป็ด โค แกะ
129 EPP 01/661060000001 08/03/2566 07/03/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีบริษัท อำหำรเบทเทอร์ จ ำกัด ห้องเย็นพัฒนำนิคม เลขท่ี 256  หมู่ท่ี 1 ช่องสำริกำ พัฒนำนิคม ลพบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่
130 EPP 01/661070000001 24/02/2566 23/02/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (สำขำพระพุทธบำท)เลขท่ี 79  หมู่ท่ี 1 ธำรเกษม พระพุทธบำท สระบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
131 EPP 01/661090000002 03/01/2566 02/01/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัท พรีเม่ียม บีฟ จ ำกัด เลขท่ี 3/8  หมู่ท่ี 2 หนองหญ้ำไซ หนองหญ้ำไซ สุพรรณบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค
132 EPP 01/662020000001 07/12/2565 06/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จ ำกัด เลขท่ี 78/2  หมู่ท่ี 2 พิมพำ บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่ เป็ด
133 EPP 01/662020000002 10/01/2566 09/01/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท  ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด (ศูนย์กระจำยสินค้ำ คลัง 2)เลขท่ี 28/1  หมู่ท่ี 10 บำงวัว บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ ไข่บริโภค สุกร
134 EPP 01/662030000001 11/01/2566 10/01/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท สยำมฟูด เซอร์วิส จ ำกัด เลขท่ี 22/24  หมู่ท่ี 11 หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ เป็ด สุกร โค
135 EPP 01/662030000002 06/02/2566 05/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ที.พี.กรุ๊ป อินเตอร์ฟู้ดส์ จ ำกัด เลขท่ี 99  หมู่ท่ี 12 หมอนนำง พนัสนิคม ชลบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
136 EPP 01/662030000003 11/01/2566 10/01/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำสัตหีบ เลขท่ี 88/20  หมู่ท่ี 3 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค แกะ สุกร ไก่ เป็ด
137 EPP 01/662030000004 11/01/2566 10/01/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำพัทยำเหนือเลขท่ี 555/1  หมู่ท่ี 6 นำเกลือ บำงละมุง ชลบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค แกะ เป็ด สุกร ไก่
138 EPP 01/662060000001 14/02/2566 13/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด โรงงำนแปรรูปสุกรปรำจีนบุรีเลขท่ี 556  หมู่ท่ี 9 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
139 EPP 01/662060000002 14/02/2566 13/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท พี.ดี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จ ำกัด (สำขำกบินทร์บุรี)เลขท่ี 365  หมู่ท่ี 3 บ้ำนนำ กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
140 EPP 01/662080000001 20/01/2566 19/01/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จ ำกัด เลขท่ี 37  หมู่ท่ี 1  ซอย สุขสวัสด์ิ 43  ถนน สุขสวัสด์ิบำงครุ พระประแดง สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่ โค
141 EPP 01/662080000002 06/02/2566 05/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 21/11  หมู่ท่ี 12 บำงหญ้ำแพรก พระประแดง สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
142 EPP 01/662080000003 06/02/2566 05/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท โมบำย โลจิสติกส์ จ ำกัด เลขท่ี 279  หมู่ท่ี 9 บำงโฉลง บำงพลี สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค เป็ด สุกร แกะ ไก่
143 EPP 01/662080000004 31/01/2566 30/01/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำบำงพลี เลขท่ี 79  หมู่ท่ี 1 รำชำเทวะ บำงพลี สมุทรปรำกำร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค แกะ ไก่ เป็ด
144 EPP 01/663080000001 01/03/2566 28/02/2567 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุบลรำชธำนีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำวำรินช ำรำบเลขท่ี 106  หมู่ท่ี 20 แสนสุข วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่ เป็ด แกะ หมูป่ำ กวำง 

ไข่บริโภค โค นกกระจอกเทศ
145 EPP 01/664040000001 13/12/2565 12/12/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดมหำสำรคำมบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำมหำสำรคำมเลขท่ี 253  หมู่ท่ี 8 เก้ิง เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร ไก่ เป็ด โค แกะ
146 EPP 01/665010000001 26/01/2566 25/01/2567 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำยบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำแม่สำย เลขท่ี 740  หมู่ท่ี 9  ถนน พหลโยธิน เวียงพำงค ำ แม่สำย เชียงรำย ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค ไก่ สุกร เป็ด
147 EPP 01/665020000001 22/12/2565 21/12/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำฝำง เลขท่ี 61  หมู่ท่ี 3 สันทรำย ฝำง เชียงใหม่ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ สุกร เป็ด แกะ โค
148 EPP 01/665020000002 22/12/2565 21/12/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำแม่ริม เลขท่ี 212  หมู่ท่ี 4 แม่สำ แม่ริม เชียงใหม่ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ เป็ด สุกร โค แกะ
149 EPP 01/666050000001 20/02/2566 19/02/2567 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (โรงคัดไข่วังทอง)เลขท่ี 80  หมู่ท่ี 4 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไข่บริโภค
150 EPP 01/667020000001 24/02/2566 23/02/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำนครปฐมเลขท่ี 86  หมู่ท่ี 13 โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ โค สุกร เป็ด แกะ
151 EPP 01/667030000001 13/01/2566 12/01/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำประจวบคีรีขันธ์เลขท่ี 5/1  ถนน เพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร โค ไก่ เป็ด
152 EPP 01/667030000002 12/01/2566 11/01/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำหัวหิน เลขท่ี 58/164  ซอย หมู่บ้ำนบ่อฝ้ำย หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่ เป็ด สุกร โค
153 EPP 01/667030000003 12/01/2566 11/01/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำปรำณบุรีเลขท่ี 567  หมู่ท่ี 3 วังก์พง ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด สุกร ไก่ โค
154 EPP 01/667040000001 09/01/2566 08/01/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำชะอ ำ เลขท่ี 265  ถนน นรำธิป ชะอ ำ ชะอ ำ เพชรบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร แกะ ไก่ เป็ด โค
155 EPP 01/667050000001 04/02/2566 03/02/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดรำชบุรีบริษัท บ๊ิกฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด เลขท่ี 69  หมู่ท่ี 5 หินกอง เมืองรำชบุรี รำชบุรี ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
156 EPP 01/667070000001 24/02/2566 23/02/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท แพนฟู้ด จ ำกัด เลขท่ี 71/9,71/15  หมู่ท่ี 6  ซอย รุ่งปรีชำ  ถนน เศรษฐกิจท่ำทรำย เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ แกะ โค ไก่ สุกร
157 EPP 01/667070000002 13/02/2566 12/02/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสำครบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) (ศูนย์กระจำยสินค้ำมหำชัย)เลขท่ี 54/6  หมู่ท่ี 2 กำหลง เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ นกกระจอกเทศ เป็ด กวำง แกะ 

ไข่เป็ดบริโภค แพะ สุกร ไข่
บริโภค ไก่ หมูป่ำ โค158 EPP 01/669070000001 27/11/2565 26/11/2566 9 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสตูล บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำสตูล เลขท่ี 889  หมู่ท่ี 6 คลองขุด เมืองสตูล สตูล ท่ีพักซำกสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค สุกร แกะ เป็ด ไก่

159 EPP 02/651040000002 19/12/2565 18/12/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท  ไก่สดเซนทำโก จ ำกัด เลขท่ี 54  หมู่ท่ี 5  ถนน พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
160 EPP 02/651040000003 20/01/2566 19/01/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธำนีบริษัท ไทสันโพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ำกัด เลขท่ี 34/1  หมู่ท่ี 7 บึงค ำพร้อย ล ำลูกกำ ปทุมธำนี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
161 EPP 02/651060000001 04/10/2565 03/10/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีบริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด เลขท่ี 215  หมู่ท่ี 1  ถนน พระพุทธบำท - เขำสูงช่องสำริกำ พัฒนำนิคม ลพบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
162 EPP 02/651060000002 21/11/2565 20/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีบริษัท บี.ฟู้ดส์  โปรดักส์  อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ำกัด เลขท่ี 39  หมู่ท่ี 5 ช่องสำริกำ พัฒนำนิคม ลพบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
163 EPP 02/651060000003 03/01/2566 02/01/2567 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีบริษัท สหฟำร์ม จ ำกัด (ลพบุรี) เลขท่ี 99  หมู่ท่ี 8  ถนน สระบุรี-หล่มสักห้วยหิน ชัยบำดำล ลพบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
164 EPP 02/651070000001 15/08/2565 14/08/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 150  หมู่ท่ี 7  ถนน มิตรภำพ ตำลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
165 EPP 02/651070000002 30/11/2565 29/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีบริษัท  คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด เลขท่ี 23/1  หมู่ท่ี 2 เขำวง พระพุทธบำท สระบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
166 EPP 02/651070000003 30/11/2565 29/11/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด เลขท่ี 69  หมู่ท่ี 6 ค ำพรำน วังม่วง สระบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
167 EPP 02/651090000001 16/08/2565 15/08/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัท  เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จ ำกัด เลขท่ี 61  หมู่ท่ี 3 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
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ต้ังแต่วันท่ี 11/03/2565 ถึงวันท่ี 10/03/2566

168 EPP 02/652020000001 15/12/2565 14/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท บำงคล้ำพัฒนำ จ ำกัด เลขท่ี 163/1  หมู่ท่ี 1 หัวไทร บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
169 EPP 02/652030000003 19/07/2565 18/07/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  พนัสโพลทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด เลขท่ี 1/1  หมู่ท่ี 5 หมอนนำง พนัสนิคม ชลบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
170 EPP 02/652030000004 16/06/2565 15/06/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด สำขำชลบุรีเลขท่ี 42  หมู่ท่ี 2 บ่อกวำงทอง บ่อทอง ชลบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
171 EPP 02/652030000005 24/11/2565 23/11/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท พีเอส ฟู้ด โปรด๊ิวส์ จ ำกัด เลขท่ี 356  หมู่ท่ี 2 หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
172 EPP 02/652050000001 20/03/2565 19/03/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครนำยกบริษัท ไทสัน โพลทร่ี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (นครนำยก) เลขท่ี 42/6  หมู่ท่ี 4  ถนน องครักษ์-บำงน้ ำเปร้ียวองครักษ์ องครักษ์ นครนำยก โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
173 EPP 02/652060000001 28/06/2565 27/06/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 248  หมู่ท่ี 1 บ้ำนนำ กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
174 EPP 02/652080000003 25/11/2565 24/11/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท  บำงกอกแร้นช์ จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 18/1  หมู่ท่ี 12  ถนน สำยหลังวัดบำงพลีใหญ่ในบำงพลีใหญ่ บำงพลี สมุทรปรำกำร โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด
175 EPP 02/653020000002 19/06/2565 18/06/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท แหลมทองโพลทริ จ ำกัด เลขท่ี 1/10  หมู่ท่ี 8  ถนน มิตรภำพ สูงเนิน สูงเนิน นครรำชสีมำ โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
176 EPP 02/653020000003 20/02/2566 19/02/2567 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท  คำร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด เลขท่ี 44  หมู่ท่ี 5 กระโทก โชคชัย นครรำชสีมำ โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
177 EPP 02/654020000001 21/04/2565 20/04/2566 4 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นบริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด โรงงำนแปรรูปสุกรขอนแก่นเลขท่ี 201-202  หมู่ท่ี 3 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
178 EPP 02/655020000003 11/09/2565 10/09/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จ ำกัด เลขท่ี 39  หมู่ท่ี 2 ชมภู สำรภี เชียงใหม่ โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
179 EPP 02/655070000001 27/05/2565 26/05/2566 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำปำงบริษัท  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โรงงำนช ำแหละไก่ล ำปำงเลขท่ี 148  หมู่ท่ี 5 นำแส่ง เกำะคำ ล ำปำง โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
180 EPP 02/656060000001 26/03/2565 25/03/2566 6 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ำกัด เลขท่ี 99  หมู่ท่ี 4 กันจุ บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
181 EPP 02/657010000001 26/05/2565 25/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 46/19  หมู่ท่ี 4 อุโลกส่ีหม่ืน ท่ำมะกำ กำญจนบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
182 EPP 02/657020000001 15/03/2565 14/03/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท สยำมฟีดแอนด์ฟู้ด จ ำกัด เลขท่ี 99/99  หมู่ท่ี 4 ทุ่งลูกนก ก ำแพงแสน นครปฐม โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
183 EPP 02/657020000002 25/03/2565 24/03/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ด๊ัก จ ำกัด เลขท่ี 119  หมู่ท่ี 4 บำงแขม เมืองนครปฐม นครปฐม โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ด
184 EPP 02/657020000003 14/06/2565 13/06/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมสหกรณ์โคเน้ือก ำแพงแสน จ ำกัด เลขท่ี 113  หมู่ท่ี 13 ทุ่งลูกนก ก ำแพงแสน นครปฐม โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ โค
185 EPP 02/657020000004 23/08/2565 22/08/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมบริษัท  แหลมทองผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด เลขท่ี 87  หมู่ท่ี 9  ถนน พุทธมณฑลสำย ๕ไร่ขิง สำมพรำน นครปฐม โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
186 EPP 02/659040000001 28/06/2565 27/06/2566 9 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงบริษัท  เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด (โรงงำนแปรรูปไก่พัทลุง)เลขท่ี 270  หมู่ท่ี 9 ท่ำแค เมืองพัทลุง พัทลุง โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
187 EPP 02/659040000002 29/06/2565 28/06/2566 9 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงบริษัท  เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด (โรงงำนแปรรูปสุกรพัทลุง)เลขท่ี 19  ซอย 11 (อภัยบริรักษ์)  ถนน อภัยบริรักษ์คูหำสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
188 EPP 02/662030000001 25/02/2566 24/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จ ำกัด เลขท่ี 209/55  หมู่ท่ี 3 บึง ศรีรำชำ ชลบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
189 EPP 02/662030000002 05/03/2566 04/03/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขท่ี 198  หมู่ท่ี 4 ห้ำงสูง หนองใหญ่ ชลบุรี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
190 EPP 02/662080000001 06/03/2566 05/03/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำรบริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 209  หมู่ท่ี 1  ถนน เทพำรักษ์ บำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง สมุทรปรำกำร โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
191 EPP 02/663080000001 05/02/2566 04/02/2567 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุบลรำชธำนีบริษัท ก้ำวหน้ำไก่สด จ ำกัด เลขท่ี 110  หมู่ท่ี 6 โนนโหนน วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
192 EPP 02/665020000001 09/02/2566 08/02/2567 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด (โรงงำนแปรรูปสุกรแม่โจ้)เลขท่ี 252  หมู่ท่ี 8 หนองหำร สันทรำย เชียงใหม่ โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ สุกร
193 EPP 02/665020000002 03/03/2566 02/03/2567 5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด เลขท่ี 152  หมู่ท่ี 4 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ โรงฆ่ำสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ ไก่
194 EPP 03/651020000001 24/06/2565 23/06/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำทบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มเนินขำม)เลขท่ี 39  หมู่ท่ี 11 สุขเดือนห้ำ อ ำเภอเนินขำม ชัยนำท ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
195 EPP 03/651060000001 27/10/2565 26/10/2566 1 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีบริษัท  คำร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์)จ ำกัด (โรงฟักไข่) เลขท่ี 216  หมู่ท่ี 5  ถนน สุรนำรำยณ์ชัยบำดำล ชัยบำดำล ลพบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
196 EPP 03/652020000002 25/05/2565 24/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มสนำมชัยเขต)เลขท่ี 341  หมู่ท่ี 1 ลำดกระทิง สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
197 EPP 03/652020000003 25/05/2565 24/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มล ำมหำชัย)เลขท่ี 30/1  หมู่ท่ี 14 เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
198 EPP 03/652020000004 25/05/2565 24/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มเกำะขนุนเลขท่ี 272  หมู่ท่ี 12 เกำะขนุน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
199 EPP 03/652020000005 25/05/2565 24/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มหนองว่ำนเหลือง 2)เลขท่ี 9  หมู่ท่ี 5 เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
200 EPP 03/652020000006 25/05/2565 24/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มหนองว่ำนเหลือง 1)เลขท่ี 9/1  หมู่ท่ี 5 เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
201 EPP 03/652020000007 14/11/2565 13/11/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท  บ๊ิกด๊ักฟำร์ม จ ำกัด เลขท่ี 35/4  หมู่ท่ี 14 เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกเป็ด
202 EPP 03/652020000008 03/12/2565 02/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท  บ๊ิกด๊ักฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์ม 1) เลขท่ี 262/2  หมู่ท่ี 6 เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่เป็ดท ำพันธ์ุ
203 EPP 03/652020000009 17/12/2565 16/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท  บ๊ิกด๊ักฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์ม 2) เลขท่ี 39/3  หมู่ท่ี 6 เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ เป็ด
204 EPP 03/652020000010 03/12/2565 02/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท  บ๊ิกด๊ักฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์ม 3) เลขท่ี 35/3  หมู่ท่ี 14 เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่เป็ดท ำพันธ์ุ
205 EPP 03/652020000011 03/12/2565 02/12/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำบริษัท  บ๊ิกด๊ักฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์ม 4) เลขท่ี 102/9  หมู่ท่ี 5 เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่เป็ดท ำพันธ์ุ
206 EPP 03/652030000014 30/05/2565 29/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มหนองเลงเลขท่ี 597-597/1  หมู่ท่ี 7  ตรอก -  ซอย -  ถนน -หนองขำม ศรีรำชำ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
207 EPP 03/652030000015 19/06/2565 18/06/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มห้วยชุมพรเลขท่ี 843/7  หมู่ท่ี 9  ตรอก -  ซอย -  ถนน -คลองก่ิว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
208 EPP 03/652030000016 19/06/2565 18/06/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มเกำะโพธ์ิเลขท่ี 97  หมู่ท่ี 8  ตรอก -  ซอย -  ถนน -ท่ำบุญมี อ ำเภอเกำะจันทร์ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
209 EPP 03/652030000017 30/05/2565 29/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มบ้ำนบึงเลขท่ี 112  หมู่ท่ี 5  ตรอก -  ซอย -  ถนน -หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
210 EPP 03/652030000018 30/05/2565 29/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มอ่ำงเวียนเลขท่ี 100/2  หมู่ท่ี 10  ตรอก -  ซอย -  ถนน -หนองอิรุณ บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
211 EPP 03/652030000019 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  จีพี บรีดด้ิง จ ำกัด เลขท่ี 93/2  หมู่ท่ี 2 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
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รำยงำนสรุปกำรออกหนังสือรับรอง e-Privilege Permit
ต้ังแต่วันท่ี 11/03/2565 ถึงวันท่ี 10/03/2566

212 EPP 03/652030000020 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  จีพี บรีดด้ิง จ ำกัด (สถำนท่ีฟักไข่) เลขท่ี 93/2  หมู่ท่ี 2 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
213 EPP 03/652030000021 26/08/2565 25/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (ชลบุรี 35A,B) เลขท่ี 12  หมู่ท่ี 1 หนองเสือช้ำง หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
214 EPP 03/652030000022 26/08/2565 25/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (ชลบุรี 99A,99B,99C)เลขท่ี 615  หมู่ท่ี 5 หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
215 EPP 03/652030000023 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (บ่อทองAB) เลขท่ี 149  หมู่ท่ี 6 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
216 EPP 03/652030000024 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (เกำะโพธ์ิC,D) เลขท่ี 199  หมู่ท่ี 13 เกำะจันทร์ อ ำเภอเกำะจันทร์ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
217 EPP 03/652030000025 26/08/2565 25/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (มำบปู) เลขท่ี 933  หมู่ท่ี 8 เขำคันทรง ศรีรำชำ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
218 EPP 03/652030000026 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (นพฟำร์ม) เลขท่ี 103/2  หมู่ท่ี 1 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
219 EPP 03/652030000027 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (ปภิญญำฟำร์ม) เลขท่ี 103/4  หมู่ท่ี 1 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
220 EPP 03/652030000028 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (ศิริภรฟำร์ม) เลขท่ี 103/1  หมู่ท่ี 1 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
221 EPP 03/652030000029 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (วริสรำฟำร์ม) เลขท่ี 103/3  หมู่ท่ี 1 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
222 EPP 03/652030000030 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (เกำะโพธ์ิA,B) เลขท่ี 7/5  หมู่ท่ี 13 เกำะจันทร์ อ ำเภอเกำะจันทร์ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
223 EPP 03/652030000031 26/08/2565 25/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (ชลบุรี 33A) เลขท่ี 12  หมู่ท่ี 1 หนองเสือช้ำง หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
224 EPP 03/652030000032 26/08/2565 25/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (ชลบุรี 33B) เลขท่ี 12  หมู่ท่ี 1 หนองเสือช้ำง หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
225 EPP 03/652030000033 26/08/2565 25/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (คลองก่ิวA,B) เลขท่ี 401  หมู่ท่ี 6 คลองก่ิว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
226 EPP 03/652030000034 26/08/2565 25/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (เขำคันทรง) เลขท่ี 413/9  หมู่ท่ี 4 เขำคันทรง ศรีรำชำ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
227 EPP 03/652030000035 26/08/2565 25/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (คลองพลู) เลขท่ี 163/1  หมู่ท่ี 1 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
228 EPP 03/652030000036 01/07/2565 30/06/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกัด (ห้ำงสูง) เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 3 ห้ำงสูง หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
229 EPP 03/652030000037 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (บ้ำนบึง) เลขท่ี 615  หมู่ท่ี 5 หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
230 EPP 03/652030000038 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (ฟล็อกเอ็น) เลขท่ี 615  หมู่ท่ี 5 หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
231 EPP 03/652030000039 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (หนองใหญ่) เลขท่ี 103  หมู่ท่ี 1 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
232 EPP 03/652030000040 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (เนินส่ี) เลขท่ี 960/66  หมู่ท่ี 3 หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
233 EPP 03/652030000041 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (อำร์ ที เอส) เลขท่ี 270  หมู่ท่ี 6 คลองก่ิว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
234 EPP 03/652030000042 25/08/2565 24/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (ศรีรำชำ) เลขท่ี 123  หมู่ท่ี 10 เขำคันทรง ศรีรำชำ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
235 EPP 03/652030000043 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (โรงฟัก 84) เลขท่ี 615  หมู่ท่ี 5 หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
236 EPP 03/652030000044 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (สถำนท่ีฟักไข่เนินส่ี) เลขท่ี 960/66  หมู่ท่ี 3 หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
237 EPP 03/652030000045 24/08/2565 23/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ฟำร์มกรุงไทย จ ำกัด (โรงฟัก 88,90) เลขท่ี 615  หมู่ท่ี 5 หนองไผ่แก้ว บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
238 EPP 03/652060000001 13/05/2565 12/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มศรีมโหสถ)เลขท่ี 131  หมู่ท่ี 9 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
239 EPP 03/652060000002 13/05/2565 12/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มกรอกสมบูรณ์)เลขท่ี 9  หมู่ท่ี 6 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
240 EPP 03/652060000003 13/05/2565 12/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มโคกไทย)เลขท่ี 53  หมู่ท่ี 6 โคกไทย ศรีมโหสถ ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
241 EPP 03/652060000004 14/05/2565 13/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มอ่ำงมหำ)เลขท่ี 110  หมู่ท่ี 6 ลำดตะเคียน กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
242 EPP 03/652060000005 13/05/2565 12/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มคลองร้ัง 1)เลขท่ี 537-8  หมู่ท่ี 10 ท่ำตูม ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
243 EPP 03/652060000006 13/05/2565 12/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มคลองร้ัง 2)เลขท่ี 536  หมู่ท่ี 10 ท่ำตูม ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
244 EPP 03/652060000007 02/08/2565 01/08/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โรงฟักไข่กบินทร์บุรีเลขท่ี 95  หมู่ท่ี 10 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
245 EPP 03/652060000008 05/07/2565 04/07/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3เลขท่ี 160  หมู่ท่ี 3 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
246 EPP 03/652060000009 10/10/2565 09/10/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มหว้ำเอน)เลขท่ี 572  หมู่ท่ี 1  ตรอก -  ซอย -  ถนน -กรอกสมบูรณ์ ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ เป็ด
247 EPP 03/652090000002 11/03/2565 10/03/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มหนองหมำกฝ้ำย)เลขท่ี 430  หมู่ท่ี 5 หนองหมำกฝ้ำย วัฒนำนคร สระแก้ว ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
248 EPP 03/652090000003 12/05/2565 11/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มสระขวัญ)เลขท่ี 158  หมู่ท่ี 15 สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
249 EPP 03/652090000004 12/05/2565 11/05/2566 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มวังรี) เลขท่ี 253  หมู่ท่ี 1 หนองตะเคียนบอน วัฒนำนคร สระแก้ว ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
250 EPP 03/652090000005 13/01/2566 12/01/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (โรงฟักสระแก้ว)เลขท่ี 168  หมู่ท่ี 12 ศำลำล ำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
251 EPP 03/653020000001 23/12/2565 22/12/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท คำร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด  (โรงฟักไข่ )เลขท่ี 70  หมู่ท่ี 8  ถนน โชคชัย-เดชอุดมบ้ำนใหม่ หนองบุญมำก นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
252 EPP 03/657010000005 20/05/2565 19/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มหนองตำเกิด)เลขท่ี 160  หมู่ท่ี 11 หนองประดู่ เลำขวัญ กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
253 EPP 03/657010000006 20/05/2565 19/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มโป่งไหม)เลขท่ี 273  หมู่ท่ี 4 หนองประดู่ เลำขวัญ กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
254 EPP 03/657010000007 21/05/2565 20/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มเขำเขียว)เลขท่ี 47/2  หมู่ท่ี 9 บ่อพลอย บ่อพลอย กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
255 EPP 03/657010000008 21/05/2565 20/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มเขำแหลม)เลขท่ี 33  หมู่ท่ี 12 หนองกุ่ม บ่อพลอย กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
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256 EPP 03/657010000009 22/05/2565 21/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มวังด้ง)เลขท่ี 63/2  หมู่ท่ี 11 หนองกุ่ม บ่อพลอย กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
257 EPP 03/657010000010 22/05/2565 21/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มไทรโยค)เลขท่ี 394  หมู่ท่ี 1 สิงห์ ไทรโยค กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
258 EPP 03/657010000011 21/05/2565 20/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มสระลงเรือ)เลขท่ี 88  หมู่ท่ี 12 สระลงเรือ ห้วยกระเจำ กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
259 EPP 03/657010000012 21/05/2565 20/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มดอนตำเพชร)เลขท่ี 93  หมู่ท่ี 10 ดอนตำเพชร พนมทวน กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
260 EPP 03/657010000013 20/05/2565 19/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มหนองประดู่)เลขท่ี 155/3  หมู่ท่ี 2 หนองประดู่ เลำขวัญ กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
261 EPP 03/657010000014 20/05/2565 19/05/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มเลเยอร์)เลขท่ี 272  หมู่ท่ี 4 หนองประดู่ เลำขวัญ กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
262 EPP 03/662030000001 05/02/2566 04/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ซีเอฟฟำร์ม (ฟำร์ม AB) เลขท่ี 157-159  หมู่ท่ี 4 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
263 EPP 03/662030000002 05/02/2566 04/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ซีเอฟฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์ม C) เลขท่ี 157-159  หมู่ท่ี 4 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
264 EPP 03/662030000003 05/02/2566 04/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ซีเอฟฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์ม D) เลขท่ี 157-159  หมู่ท่ี 4 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
265 EPP 03/662030000004 05/02/2566 04/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ซีเอฟฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์ม E) เลขท่ี 157-159  หมู่ท่ี 4 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
266 EPP 03/662030000005 05/02/2566 04/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ซีเอฟฟำร์มจ ำกัด (ฟำร์ม G) เลขท่ี 157-159  หมู่ท่ี 4 เขำซก หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
267 EPP 03/662030000006 06/02/2566 05/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท  ซีเอฟฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มซำกนำ) เลขท่ี 444  หมู่ท่ี 1 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ
268 EPP 03/662030000007 24/02/2566 23/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟำร์มม่ิง จ ำกัด (โรงฟักหนองซ้ ำซำก 2)เลขท่ี 45/1  หมู่ท่ี 1 หนองซ้ ำซำก บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
269 EPP 03/662030000008 24/02/2566 23/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ฟำร์ม จ ำกัด (โรงฟักไข่เนินโมก)เลขท่ี 139  หมู่ท่ี 8 หนองอิรุณ บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
270 EPP 03/662030000009 24/02/2566 23/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟำร์มม่ิง จ ำกัด (หนองยำงฟำร์ม)เลขท่ี 170/1  หมู่ท่ี 3 หนองบอนแดง บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
271 EPP 03/662030000010 24/02/2566 23/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟำร์มม่ิง จ ำกัด (ฟำร์มห้วยมะระ)เลขท่ี 117  หมู่ท่ี 2 หนองเสือช้ำง หนองใหญ่ ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
272 EPP 03/662030000011 24/02/2566 23/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟำร์มม่ิงจ ำกัด (ฟำร์มหนองม่วง)เลขท่ี 15/1  หมู่ท่ี 1 หนองบอนแดง บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
273 EPP 03/662030000012 24/02/2566 23/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟำร์ม จ ำกัด (ฟำร์มตำลด ำ)เลขท่ี 300/2  หมู่ท่ี 12 หนองอิรุณ บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือเข้ำโรงฟัก ไข่ไก่ท ำพันธ์ุ
274 EPP 03/662030000013 24/02/2566 23/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟำร์มม่ิง จ ำกัด (โรงฟักหนองซ้ ำซำก 1)เลขท่ี 45/1  หมู่ท่ี 1 หนองซ้ ำซำก บ้ำนบึง ชลบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
275 EPP 03/662060000001 07/02/2566 06/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มหัวหว้ำเลขท่ี 29  หมู่ท่ี 9 หัวหว้ำ ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ เป็ด
276 EPP 03/662060000002 07/02/2566 06/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มโคกพนมดีเลขท่ี 108  หมู่ท่ี 7  ตรอก -  ซอย -  ถนน -โคกไทย ศรีมโหสถ ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ เป็ด
277 EPP 03/662060000003 07/02/2566 06/02/2567 2 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) ฟำร์มวังดำลเลขท่ี 109  หมู่ท่ี 8 วังดำล กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ เป็ด
278 EPP 03/663020000001 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ทุ่งรวงทอง 2)เลขท่ี 18  หมู่ท่ี 10 สำรภี หนองบุญมำก นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
279 EPP 03/663020000002 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มเขำแก้ว 1)เลขท่ี 106  หมู่ท่ี 2 ท่ำเย่ียม โชคชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
280 EPP 03/663020000003 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มเขำเเก้ว 2)เลขท่ี 246  หมู่ท่ี 8 ท่ำเย่ียม โชคชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
281 EPP 03/663020000004 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มเขำแก้ว 3)เลขท่ี 34/2  หมู่ท่ี 1 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
282 EPP 03/663020000005 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มใหม่พัฒนำ 1)เลขท่ี 82  หมู่ท่ี 3 ท่ำจะหลุง โชคชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
283 EPP 03/663020000006 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มใหม่พัฒนำ 2)เลขท่ี 123  หมู่ท่ี 8 ท่ำจะหลุง โชคชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
284 EPP 03/663020000007 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มใหม่พัฒนำ 3)เลขท่ี 105  หมู่ท่ี 5 ละลมใหม่พัฒนำ โชคชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
285 EPP 03/663020000008 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มทุ่งอรุณ)เลขท่ี 225  หมู่ท่ี 14 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
286 EPP 03/663020000009 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มสระประทีป)เลขท่ี 239  หมู่ท่ี 2 เสิงสำง เสิงสำง นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
287 EPP 03/663020000010 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มสวนหอม 1)เลขท่ี 60  หมู่ท่ี 14 ตะคุ ปักธงชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
288 EPP 03/663020000011 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มสวนหอม 2)เลขท่ี 63  หมู่ท่ี 14 ตะคุ ปักธงชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
289 EPP 03/663020000012 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มอวยชัย 1)เลขท่ี 249  หมู่ท่ี 6 ตะคุ ปักธงชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
290 EPP 03/663020000013 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มอวยชัย 2)เลขท่ี 259  หมู่ท่ี 6  ถนน สีค้ิว-โชคชัยตะคุ ปักธงชัย นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
291 EPP 03/663020000014 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มทุ่งรวงทอง 1)เลขท่ี 101  หมู่ท่ี 5 สำรภี หนองบุญมำก นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
292 EPP 03/663020000015 30/11/2565 29/11/2566 3 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มทุ่งรวงทอง 3)เลขท่ี 125  หมู่ท่ี 11 สำรภี หนองบุญมำก นครรำชสีมำ ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
293 EPP 03/667010000001 20/12/2565 19/12/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มกำญจนบุรี 1)เลขท่ี 183  หมู่ท่ี 8 หนองกุ่ม บ่อพลอย กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ เป็ด
294 EPP 03/667010000002 20/12/2565 19/12/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ฟำร์มกำญจนบุรี 2)เลขท่ี 183  หมู่ท่ี 8 หนองกุ่ม บ่อพลอย กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ เป็ด
295 EPP 03/667010000003 22/12/2565 21/12/2566 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีนำย อัตพร รัตนำนนท์ เลขท่ี 77  หมู่ท่ี 1 หนองรี บ่อพลอย กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปโรงฆ่ำ ไก่
296 EPP 03/667010000004 19/02/2566 18/02/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ฟำร์ม จ ำกัด (โรงฟักไข่หนองประดู่)เลขท่ี 155/3  หมู่ท่ี 2 หนองประดู่ เลำขวัญ กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
297 EPP 03/667010000005 18/02/2566 17/02/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ฟำร์ม จ ำกัด (โรงฟักไข่ทุ่งกระบ่ ำ)เลขท่ี 19/1  หมู่ท่ี 2 ทุ่งกระบ่ ำ เลำขวัญ กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
298 EPP 03/667010000006 19/02/2566 18/02/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ฟำร์ม จ ำกัด (โรงฟักไข่บ่อพลอย)เลขท่ี 11/1  หมู่ท่ี 5 บ่อพลอย บ่อพลอย กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
299 EPP 03/667010000007 18/02/2566 17/02/2567 7 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรีบริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟำร์มม่ิง จ ำกัด (โรงฟักไข่เลำขวัญ)เลขท่ี 107  หมู่ท่ี 7 เลำขวัญ เลำขวัญ กำญจนบุรี ฟำร์ม เพ่ือน ำไปเล้ียงต่อ ลูกไก่
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