
โครงการเนื้อสัตว์อนามัย  ปี 2553 
 

 โครงการเนื้อสัตว์อนามัย ได้ด าเนินการตรวจรับรองกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์อนามัยจากฟาร์ม   
โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานช าแหละเนื้อสัตว์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ  พิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการและยกเลิกในรายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการเนื้อสัตว์อนามัย  เป็น
ศูนย์จัดเก็บข้อมูลและหน่วยทะเบียน ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าเน้ือสัตว์อนามัย การบรรจุและการจ าหน่าย และสถานที่จ าหน่าย ให้เป็นไปตามเกณฑ์โครงการเนื้อ สัตว์อนามัย 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ซึ่งได้เร่ิมด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2543 – ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ด้านมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จ านวน 6,852 ฟาร์ม 
 

ชนิดฟาร์ม จ านวน (ฟาร์ม) 
1.ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ได้มาตรฐาน 1,109 
2.ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ได้มาตรฐาน 4,575 
3.ฟาร์มเลี้ยงเป็ดที่ได้มาตรฐาน 1,141 

 

บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์อนามัย   จ านวน  48  ราย ดังนี้ 
ประเภทเนื้อสุกรอนามัย  จ านวน   16  ราย 

ประเภทเนื้อไกอ่นามัย     จ านวน   27  ราย 
ประเภท เนื้อเป็ดอนามัย     จ านวน    2  ราย 

ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์    จ านวน   3  ราย 

 ประเภทเนื้อสุกรอนามัย   จ านวน   16 ราย 

ล าดับ EST. ชื่อบริษัท หมายเลขการรับรอง 

1. 20 บริษัท เฟรชมีท โพรเซสซิ่ง จ ากัด กษ 02 23 06000 00000002 201 
2. 138 บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด กษ 02 23 06000 00000003 201 
3. - บริษัท สามพรานฟาร์ม จ ากัด กษ 02 23 06000 00000005 201 
4. - บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จ ากัด กษ 02 23 06000 00000006 201 
5. - บริษัท เอ็ม.ที. 9999 จ ากัด กษ 02 23 06000 00000007 201 
6. - บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด กษ 02 23 06000 00000008 201 



 

ล าดับ EST. 
 

ชื่อบริษัท 
 

 

หมายเลขการรับรอง 
 
 

7. 111 บริษัท  เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จ ากัด  กษ 02 23 06000 00000009 201 
8. - บริษัท ไนซ์มีท  โปรดักส์  จ ากัด  กษ 02 23 06000 00000010 201 
9. - บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม  จ ากัด กษ 02 23 06000 00000011 201 

10. 188 บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากัด กษ 02 23 06000 00000012 201 
11. 152 บริษัท กาญจนาเฟรชพอร์ค จ ากัด กษ 02 23 06000 00000014 201 
12. 101 บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์  จ ากัด กษ 02 23 06000 00000015 201 
13. - บริษัท เบทาโกรภาคใต้  จ ากัด กษ 02 23 06000 00000016 201 
14. 186 บริษัท ชินเจริญ (2004) จ ากัด กษ 02 23 06000 00000017 201 
15. 170 บริษัท สามพราน ซลอเทอร์เฮาส์ จ ากัด กษ 02 23 06000 00000018 201 
16. - บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด (เน้ือสุกรกึ่งสุก) กษ 02 23 06000 00000001 203 

   ประเภทเนื้อไก่อนามัย   จ านวน   27   ราย 

ล าดับ EST. ชื่อบริษัท หมายเลขการรับรอง 

1. 04 บริษัท  สหฟาร์ม  จ ากัด  กษ 02 23 06700 00000001 101 
2. 23 บริษัท  กรุงเทพโปรดิ๊วส  จ ากัด กษ 02 23 06700 00000002 101 
3. 03 บริษัท  ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด  กษ 02 23 06700 00000004 101 
4. 10 บริษัท  อาหารเบทเทอร์  จ ากัด กษ 02 23 06700 00000005 101 
5. 49 บริษัท  บี ฟู้ด โปรดักส์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด กษ 02 23 06700 00000007 101 
6. 18 บริษัท  ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร  จ ากัด  กษ 02 23 06700 00000008 101 
7. 
 

44 บริษัท  สหฟาร์ม จ ากัด  (ลพบุรี) กษ 02 23 06700 00000009 101 
8. 109 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จ ากัด กษ 02 23 06700 00000010 101 
9. 119 บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด กษ 02 23 06700 00000011 101 
10. 53 บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์  สยาม จ ากัด (จ. นครนายก) (จ. นครนายก) กษ 02 23 06700 00000012 101 
11. 34 บริษัทโกลเด้น ฟู้ดส์  สยาม จ ากัด (จ. ปทุมธานี) กษ 02 23 06700 00000013 101 
12. 129 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซเนส จ ากัด กษ 02 23 06700 00000014 101 
13. 25 บริษัท ซันฟู้ด  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด กษ 02 23 06700 00000015 101 
14. 139 บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จ ากัด กษ 02 23 06700 00000016 101 
15. 51 บริษัท  ก้าวหน้าไก่สด  จ ากัด กษ 02 23 06700 00000017 101 



 

ล าดับ EST. ชื่อบริษัท หมายเลขการรับรอง 

16. 06 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด กษ 02 23 06700 00000018 101 
17. 70 บริษัท แหลมทองโพลทริ จ ากัด กษ 02 23 06700 00000019 101 
18. 79 บริษัท พนัสโพลทรี่ จ ากัด กษ 02 23 06700 00000020 101 
19. 11 บริษัท จี เอฟ พี ที จ ากัด กษ 02 23 06700 00000021 101 
20. 07 บริษัท ไก่สดเซนทาโก จ ากัด กษ 02 23 06700 00000022 101 
21. 52 บริษัท ยู่สูงอุตสาหกรรม จ ากัด กษ 02 23 06700 00000023 101 
22. 160 บริษัท เอฟ แอนด์ เอฟ ฟู้ด จ ากัด กษ 02 23 06700 00000024 101 
23. 165 บริษัท คาร์กิลล์มีท  (ไทยแลนด์) จ ากัด  กษ 02 23 06700 00000025 101 
24. 32 บริษัท คาร์กิลล์มีท (ไทยแลนด์) จ ากัด กษ 02 23 06700 00000026 101 
25. 197 บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย  จ ากัด กษ 02 23 06700 00000027 101 
26. - บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด (บางนา-โรงงาน2) กษ 02 23 06700 00000028 101 
27. 144 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซเนส จ ากัด  (เน้ือไก่สุก) กษ 02 23 06700 00000001 102 

  ประเภทเนื้อเป็ดอนามัย     จ านวน   2 ราย 

ล าดับ EST. ชื่อบริษัท หมายเลขการรับรอง 

1. 14 บริษัท บางกอกแรนช์ จ ากัด   กษ 02 23 06701 00000001 121 
2. 18 บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร  จ ากัด   กษ 02 23 06701 00000002 121 

  ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อนามัย   จ านวน  3 ราย 

ล าดับ EST. ชื่อบริษัท หมายเลขการรับรอง 

1. 159 บริษัท  ซีพีเอฟ  พรีเมียมฟู้ดส์ จ ากัด  กษ 02 23 06800 00000001 302 
2. 38 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด  กษ 02 23 06800 00000002 302 
3. 05 บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร  จ ากัด   กษ 02 23 06800 00000003 302 

 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย   มีสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยทั่วประเทศ ประมาณ 1,503 แห่ง ดังนี ้
 1. เทสโก้โลตัส          จ านวน  580     แห่ง   แบ่งเป็น 
  -   ขนาดใหญ่            จ านวน  80    แห่ง 
  -   ขนาดกลาง            จ านวน  70    แห่ง 

      -  ขนาดเล็ก (Express)  จ านวน  430 แห่ง 



 

 2.   ท็อปส์  (TOPS)    จ านวน   110     แห่ง 
 3.   คาร์ฟู   (Carefour)   จ านวน   36  แห่ง 
 4.   สหฟาร์ม     จ านวน   1       แห่ง 
 5.   CP – Fresh mart     จ านวน  520     แห่ง 
 6.   เดอะมอลล์   จ านวน   7    แห่ง 
 7.   บิ๊กซี ( Big C )      จ านวน    67     แห่ง 
 8.   บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จ ากัด    จ านวน   31  แห่ง 
 9.   บริษัท  ชิงธง จ ากัด         จ านวน  21    แห่ง 
 10.  ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน  11   แห่ง 
 11.  วิลล่ามาร์เก็ต เจพี  จ านวน  12   แห่ง 
 12.  อิเซตัน    จ านวน   1  แห่ง 
 13.  ซิตี้มอลล์   จ านวน   1   แห่ง 
 14.  สยามแม็คโคร   จ านวน   35   แห่ง 
 15.  อิออน (ไทยแลนด์) ซุเปอร์ฯ จ านวน   15   แห่ง 
 16.  สรรพสินค้าตั้งฮ่ัวเส็ง  จ านวน   1   แห่ง 
 17. ดิเอ็มโพเร่ียม    จ านวน   1  แห่ง 
 18.  สยามพารากอน   จ านวน   1  แห่ง 
 19. สุวรรณชาด จ ากัด  จ านวน   2   แห่ง 
 20. GF shop   จ านวน   1  แห่ง 
 21. ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต   จ านวน   4   แห่ง 
 22. แสงไทยแพร่ (มาค์โฟร)์  จ านวน   1   แห่ง 
 23. อุตรดิตถ์ เอส ที เทรดด้ิง (ฟรายเดย์) จ านวน  1   แห่ง 
 24. Betagro shop   จ านวน  18  แห่ง 
 25. SK shop    จ านวน  4  แห่ง 
 26. M.T.9999 shop     จ านวน  2  แห่ง 
 27. สามพรานฟาร์ม ช็อปส์  จ านวน  1  แห่ง 
 28. ร้าน 7-Eleven  
        และจุดจ าหน่ายหน้าโรงงานฯ และตลาดสดทั่วไป 

 

ครอบคลุมพื้นที่กว่า   62  จังหวัด  ดังนี้ 
- ภาคกลาง  :  13  จังหวัด    กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี นครปฐม  สมุทรสาคร  

พระนครศรอียุธยา  สุพรรณบุร ีสระบุรี  ชัยนาท  ลพบุรี  นครนายก  สิงห์บุรี 



 

- ภาคตะวันตก  :  4  จังหวัด   กาญจนบุรี  สมุทรสงคราม ราชบุร ี เพชรบุรี 
- ภาคตะวันออก  :  6  จังหวัด   ชลบุรี  ระยอง  จันทบุร ี ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว  ปราจีนบุรี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  13  จังหวัด    ขอนแก่น  นครราชสีมา  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  สุรินทร์  

หนองคาย  อุดรธานี  อุบลราชธานี   สกลนคร  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์   ชัยภูมิ  นครพนม 
- ภาคเหนือ  :  15  จังหวัด   เชียงใหม่  น่าน พิษณุโลก  แพร่  ล าปาง  อุตรดิตถ์ ตาก เชียงราย ล าพูน 

สุโขทัย  เพชรบูรณ ์ ก าแพงเพชร  นครสวรรค์  พะเยา  พิจิตร  
- ภาคใต้  :  11 จังหวัด  กระบี่  ประจวบคีรีขันธ์  สงขลา  ตรัง  นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต  

สุราษฎร์ธานี  ปัตตานี  พัทลุง  ระนอง ชุมพร 
      ผู้ประกอบการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 1. บริษัท ฟาร์มไก่ด า (กาญจนบุรี) จ ากัด 
 2. บริษัท เบทาโกรโนซาน จ ากัด    (ไข่) 

 
//โครงการเนื้อสัตว์อนมัย 
ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว ์
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2553 


