
 
ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด

1 บริษัท แอ็ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จํากัด ลําปาง
2 บริษัท ออร์คิดแก็สประเทศไทย จํากัด ลําปาง
3 บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จํากัด ลําปาง
4 บริษัท แกรนวิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เชียงใหม่
5 บริษัท ชาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เชียงราย
6 โรงงานนํ้าดื่มเก้า พิจิตร
7 บรษิัท ชัยนาทรับเบอร์ จํากัด ชัยนาท
8 บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จํากัด ชัยนาท
9 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จํากัด ลพบุรี

10 บริษัท เบทาโกร เอ็ม เอฟ เดลี่ จํากัด ลพบุรี
11 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด ลพบุรี
12 บริษัท นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ลพบุรี
13 บริษัท ผลิตขนไก่ป่นไทย จํากัด (สํานักงานใหญ่) ลพบุรี
14 บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
15 บริษัท เดลลอยด์-ทิมส์ (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
16 บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
17 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
18 บริษัท ร้อกเวิธ จํากัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา
19 บริษัท เอ็นไวรอลเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จํากัด ชลบุรี
20 บริษัท ไทยซัมมิท เคเบ้ิลแอนด์พาร์ท จํากัด ชลบุรี
21 บริษัท ซิกซ์ อีเอ็มเอส ประเทศไทย จํากัด สมุทรปราการ
22 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร มุกดาหาร
23 บริษัท มุกดาหาร ซี เค กรุ๊ป จํากัด มุกดาหาร
24 บริษทั เอ็นเทคโพลิเมอร์ จํากัด มุกดาหาร
25 บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จํากัด สาขากันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
26 โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวซุ่นก่ี ศรีสะเกษ
27 โรงนํ้าแข็งวารีเทพชานุมาน อํานาจเจริญ
28 บริษัท เอกชัยดิสตริบิวชั่น ซิสเต็ม จํากัด สาขาตระการพืชผล อุบลราชธานี
29 บริษัท คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ จํากัด ชุมพร
30 บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมน้ท์ จํากัด ระนอง
31 บริษัท โตโยต้ากระบ่ี จํากัด กระบ่ี
32 บริษัท โตโยต้าพังงา จํากัด พังงา
33 สคร.12 สงขลา บริษัท จะนะนํ้ายาง จํากัด สงขลา

สคร.1 เชียงใหม่

สคร.3 นครสวรรค์

สคร.4 สระบุรี

สคร.6 ชลบุรี

สคร.10 อุบลราชธานี

สคร.11 นครศรีธรรมราช

รวม 33 แห่ง

รายชื่อสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
ประจําปีงบประมาณ 2559

1. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับจงัหวัด (ระดับดี)



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด

1 สคร.1 เชียงใหม่ โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย เชียงราย
2 บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากัด พิจิตร
3 บริษัท พิจิตร พีอาร์เอส ฟุตแวร์ จํากัด พิจิตร
4 บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด (โรงสีข้าวกําแพงเพชร) กําแพงเพชร
5 บริษัท แดรี่พลัส จํากัด นครสวรรค์
6 สคร.5 ราชบุรี บริษทั เจอาร์ แพค จํากัด สุพรรณบุรี
7 บริษัท ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง
8 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์นํ้ามันพืช จํากัด สมุทรปราการ
9 บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จํากัด สมุทรปราการ

10 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด มหาชน สาขาคลังนํ้ามันพระประแดง สมุทรปราการ
11 บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จํากัด สมุทรปราการ
12 บริษทั ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ปราจีนบุรี
13 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขายโสธร ยโสธร
14 บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) สาขายโสธร ยโสธร
15 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขาอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
16 บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด สาขากันทรารมย์ ศรีสะเกษ
17 บ้านครูเลอทัยรีสอร์ท (วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านละทาย) ศรีสะเกษ
18 บริษัท ศรีกิตติรัชต์ จํากัด (สถานีบริการ NGV&LPG ปตท.) ศรีสะเกษ
19 บริษัท โตโยต้าอํานาจเจริญ จํากัด อํานาจเจริญ
20 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด สาขาตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 สคร.11 นครศรีธรรมราช โรงเพาะเลี้ยงลูกกุ้งทับตะวัน พังงา

1 บริษัท ชวี เฉวียน ฟูดส์ จํากัด เชียงราย
2 บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้) เชียงใหม่
3 บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด ลําพูน
4 สคร.3 นครสวรรค์ บริษัท โนเบล เอ็นซี  จํากัด ชัยนาท
5 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด สระบุรี
6 บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จํากัด ลพบุรี
7 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากัด ลพบุรี
8 บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
9 บริษัท กู๊ด แอนด์ กู๊ด แฟคตอรี่ จํากัด เพชรบุรี

10 บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด สมุทรสาคร
11 บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จํากัด สมุทรสาคร
12 สคร.6 ชลบุรี บริษัท เอสเอสดซีี (ไทเกอร์เท็กซ์) จํากัด ปราจีนบุรี
13 สคร.7 ขอนแก่น กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเน้ือสัตว์บ้านนาจารย์ กาฬสินธ์ุ

3. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับจังหวัด (ระดับดีเย่ียม)

สคร.1 เชียงใหม่

สคร.10 อุบลราชธานี

2. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับจังหวัด (ระดับดีเด่น)

สคร.3 นครสวรรค์

สคร.6 ชลบุรี

สคร.4 สระบุรี

สคร.5 ราชบุรี

รวม 21 แห่ง



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
14 สคร.9 นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตั้งถาวรโฮมมาร์ท สุรินทร์
15 สคร.10 อุบลราชธานี บริษัท โตโยต้ายโสธร จํากัด ยโสธร
16 สคร.11 นครศรีธรรมราช โรงแรมดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ต ภูเก็ต
17 ห้างหุ้นส่วนจํากัด หาดใหญ่ ก.ชัยแสง สงขลา
18 บริษัท กรีนริเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด สงขลา
19 บริษัท ซีอีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จํากัด สงขลา
20 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย สงขลา
21 บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด สงขลา
22 บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จํากัด สงขลา

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลําปาง
2 บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด ลําปาง
3 บริษัท เกรซฟู้ด จํากัด เชียงราย
4 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด (โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 2 แม่จัน) เชียงราย
5 บริษัท ธนภักดี จํากัด เชียงใหม่
6 บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จํากัด เชียงใหม่
7 บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จํากัด ลําพูน
8 บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด พิษณุโลก
9 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) พิษณุโลก
10 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก พิษณุโลก
11 บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จํากัด (สาขาแม่กุ) ตาก
12 บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด สระบุรี
13  บริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด พระนครศรีอยุธยา
14 บริษัท เทยิน คอร์ด (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
15 บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
16 บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด (โรงงานข้าวนครหลวง) พระนครศรีอยุธยา
17 บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด (โรงงานข้าววังแดง) พระนครศรีอยุธยา
18  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
19  บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จํากัด (สํานักงานใหญ่ติวานนท์) นนทบุรี
20 บริษัท แซนมินา-ไซ ซีสเท็ม (ประเทศไทย) จํากัด ปทุมธานี
21 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ปทุมธานี
22 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จํากัด กาญจนบุรี
23 บริษัท คูซุ่นเฮงหลีเท็กซ์ไทล์ จํากัด ราชบุรี
24 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อุษาตุ๊กตา ราชบุรี
25 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด นครปฐม
26 บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง จํากัด สมุทรสาคร

สคร.12 สงขลา

รวม 22 แห่ง

สคร.1 เชียงใหม่

สคร.2 พิษณุโลก

สคร.4 สระบุรี

สคร.5 ราชบุรี

4. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับประเทศ ระดับดี (โล่เงิน)



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
27 บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จํากัด ระยอง
28 บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานสําโรง สมุทรปราการ
29 บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ
30 บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน สมุทรปราการ
31 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด ปราจีนบุรี
32 บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จํากัด โรงงานกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
33 บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จํากัด กาฬสินธ์ุ
34 บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จํากัด ร้อยเอ็ด
35 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ร้อยเอ็ด
36 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย สกลนคร
37 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด สกลนคร
38 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จํากัด อุดรธานี
39 บริษัท แอดเดอรานส์ไทย จํากัด บุรีรัมย์
40 บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จํากัด บุรีรัมย์ 
41 บริษัท พรีเมียร์ คลอลิตี้ สตาร์ช จํากัด มุกดาหาร
42 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร มุกดาหาร
43 บริษัท สหเรือง จํากัด มุกดาหาร
44 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร มุกดาหาร
45 บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จํากัด สงขลา
46 บริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จํากัด สงขลา
47 บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จํากัด สงขลา

1 บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จํากัด ลําปาง
2 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด ลําปาง
3 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ลําปาง
4 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลําพูน ลําพูน
5 บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด ลําพูน
6 บริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด (โรงงานลําพูน) ลําพูน
7 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ เชียงใหม่
8 สคร.3 นครสวรรค์ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ชัยนาท
9 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา

10 บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
11 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด พระนครศรีอยุธยา
12 บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
13 บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
14 บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา

5. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับประเทศ ระดับดีเด่น (โล่ทอง)

สคร.1 เชียงใหม่

สคร.4 สระบุรี

สคร.10 อุบลราชธานี

สคร.12 สงขลา

รวม 47 แห่ง

สคร.6 ชลบุรี

สคร.7 ขอนแก่น

สคร.8 อุดรธานี

สคร.9 นครราชสีมา



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
15 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี ๓ ลพบุรี
16 สคร.5 ราชบุรี บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จํากัด นครปฐม
17 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด ระยอง
18 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด ระยอง
19 บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง
20 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ
21 บรษิัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ
22 สคร.7 ขอนแก่น บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด กาฬสินธ์ุ
23 บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จํากัด อุดรธานี
24 บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด อุดรธานี
25 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) นครราชสีมา
26 บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จํากัด นครราชสีมา
27 บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด นครราชสีมา
28 สคร.10 อุบลราชธานี บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด อุบลราชธานี
29 สคร.11 นครศรีธรรมราช บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ชุมพร
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ สงขลา
31 วิสาหกิจชุมชนผลิตนํ้าบูดูข้าวยํา บ้านดินลาน สงขลา
32 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ สงขลา

สคร.12 สงขลา

รวม 32 แห่ง

สคร.6 ชลบุรี

สคร.8 อุดรธานี

สคร.9 นครราชสีมา

หมายเหตุ : สคร. หมายถึง สํานักงานป้องกันควบคุมโรค


