
 

 

แผนภาพแสดงที่ต้ังห้องปฏิบัติการเอกชน จำนวน 61 แห่ง  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว ์

: สำนกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
         : ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการสตัวแพทย ์
         : In-house private lab 
         : Service lab 
  : In-house private lab and Service lab 

ลพบุรี 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร 

จำกัด (สาขาลพบุรี) 
 บ. สหฟาร์ม จำกัด (สาขา

ลพบุรี) 
 บ. อายิโนะโมะโต๊ะ เบทโกร 

สเปเชียลต้ี ฟู้ดส์ จำกัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
 บ. เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
 บ. แหลมทองสหการ จำกัด 
 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      

(บางนา) 
 บ. ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และ

การเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด 
 บ. รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด 
 บ. เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 
 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด   

(สาขากรุงเทพฯ) 
 ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร 
 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       

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

จำกัด 
 บ. เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จำกัด 
 ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
 

 

พระนครศรีอยุธยา 
 บ. อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่น

ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 บ. ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด 

 

 

นครปฐม  
 บ. แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 
 

 สมุทรสาคร  
 บ. อาหารเบทเทอร์ จำกัด 
 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด    

(สาขาสมุทรสาคร) 
 บ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 บ. อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขา 00001) 

 
สมุทรปราการ 

 บ. สุรพลนชิิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขา
เทพารักษ์) 

 บ. ไทย อกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 
 บ. เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 

(สาขาพระประแดง) 
 บ. บางกอกแร้นช์ จำกัด 

(มหาชน) 
 บ. จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 
 บ. สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 

(เทพารักษ์) 
 บ. ไทยนิสซิน เซฟุง จำกัด 
 

สงขลา 
 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 

จำกัด (สาขาสงขลา) 
 บ. เอส จี เอส (ประเทศไทย) สาขา

หาดใหญ ่
 

สระบุร ี
 บ. คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 บ. ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) (สระบุรี) 
บ. เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด 

 
 

ชลบุรี 
 บ. ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด 
 บ. พนัสโพลทรี่ จำกัด 
 บ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 
 บ. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 
 บ. เค.เอ็ม.พี ไบโอเทค จำกัดมหาชน 
 

ฉะเชิงเทรา 
 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา

ฉะเชิงเทรา) 
 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ฉะเชิงเทรา) 
 บ. นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) 
 

กาญจนบุรี 
 บ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด 
 

 

ปราจีนบุรี  
 บ. สุรพลนชิิเรฟู้ดส์ จำกัด 

(สาขากบินทร์บุรี) 
 บ. พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) 

จำกัด 
 บ. ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด 

(มหาชน) สาขาปราจีนบุรี 
 บ. สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด 

 

 

อุบลราชธานี 
 บ. ก้าวหน้าไก่สด จำกัด 
 

 
นครราชสีมา  

 บ. แหลมทองโพลทริ จำกัด 

 
 

เพชรบูรณ์ 
 บ. โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด 
 

ปทุมธานี  
 บ. ซีพีแรม จำกัด 
 บ. ทูฟ ซูด พีเอสบี 

(ประเทศไทย) จำกัด 
 บ. เซนทาแล็บ จำกัด 
 บ. ศูนย์วิทยาศาสตร์  

เบทาโกร จำกัด (สาขา 
Science Park) 

 

ขอนแก่น  
 บ. ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จำกัด      
(สาขาขอนแก่น) 

 
 
 

นครนายก 
 บ. บี อาร ์เอฟ (ไทยแลนด์)  

จำกัด 
 

 

เชียงใหม่  
 บ. ปร๊ินเซสฟู้ดส์ จำกัด 
 บ. ห้องปฏบิัติการกลาง      

(ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) 
 
 

จัดทำโดย : นายสัตวแพทย์ชานนท์ ขำตา กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคณุภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร./โทรสาร  0-2967-9700 กด 1ต่อ 1102, 1112 
E-mail: labaccredit_dld@hotmail.com 

 
 

สิงห์บุรี 
 บ. บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) 

สาขาโรงงานอาหารสัตว์ (สิงห์บุรี) 
 

 

พัทลุง 

  บ. ศูนย์วิทยาศาสตร์  เบทาโกร จำกัด (สาขาพัทลุง) 
  

 


