
ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด

1 บริษัท เอส.สโตน แมจัน จํากัด เชียงราย
2 โรงโมหิน บริษัทแพรธํารงวิทย จํากัด นาน
3 บริษัท นานฮอนดาคารส จํากัด นาน
4 บริษัท ภัทรารัตนเคลยแอนดมิเนอรัล (1992) จํากัด ลําปาง
5 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโกโลตัส สาขาหางฉัตร) ลําปาง
6 บริษัท ธนพรรษคอนกรีต จํากัด พิจิตร
7 หางหุนสวนจํากัด เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั่น พิจิตร
8 บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร จํากัด พิจิตร
9 บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จํากัด อุทัยธานี
10 บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร จํากัด (วังบาง) อุทัยธานี
11 บริษัท โควใฮหลี อุทัยธานี จํากัด อุทัยธานี
12 บริษัท อินเตอรโปรไฟล จํากัด ปทุมธานี
13 บริษัท คิด เซรามิกซ อุตสาหกรรม จํากัด ปทุมธานี
14 บริษัท ออมรอนออโตโมทีฟ อิเล็กทรอนิกส จํากัด พระนครศรีอยุธยา
15 บริษัท อินทรี ซุปเปอรบลอก จํากัด สิงหบุรี
16 บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จํากัด สิงหบุรี
17 บริษัท บีดี สตรอว จํากัด นครนายก
18 บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จํากัด สมุทรสงคราม
19 บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑมะพราว จํากัด สมุทรสงคราม
20 โรงงานจาบผลไมแปรรูป จันทบุรี
21 บริษัท สินวารีพัฒนา จํากัด จันทบุรี
22 วิสาหกิจชุมชนคลองน้ําเค็มทันใจ จันทบุรี
23 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด สมุทรปราการ
24 บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ฉะเชิงเทรา
25 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาสระแกว สระแกว
26 บริษัท บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) กาฬสินธุ
27 บริษัท กาฬสินธุ ฮอนดาคารส จํากัด กาฬสินธุ
28 บริษัท ไอดี ไดรฟเวอร จํากัด ขอนแกน
29 บริษัท ขอนแกนแหอวน จํากัด สาขามหาสารคาม มหาสารคาม
30 บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จํากัด นครราชสีมา
31 บริษัท เอเชี่ยน ไวรโปรดักส จํากัด นครราชสีมา
32 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวโคกกรวด นครราชสีมา
33 บริษัท แปงมันเมงเส็ง จํากัด นครราชสีมา
34 บริษัท พี วี ดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นครราชสีมา
36 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑสุขภาพบอน้ํารอน ตรัง
37 วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตํามือตําบลคลองชีลอม ตรัง
38 วิสาหกิจชุมชนกองทุนฟนฟูอาชีพตําบลหวยนาง ตรัง
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ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด

39 วิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานวัดกลาง ตรัง

1 บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย เชียงราย
2 บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) สาขาฝาง เชียงใหม
3 บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด ลําพูน
4 สคร.3 บริษัท มโนรมยฟุตแวร จํากัด ชัยนาท
5 บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จํากัด ปทุมธานี
6 บริษัท ไทย เทค มัตสึดะ จํากัด ปทุมธานี
7 บริษัท ซีพี – เมจิ จํากัด สระบุรี
8 บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด) จํากัด ชลบุรี
9 บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด) จํากัด ชลบุรี
10 บริษัท เจ เอฟ อี เฟอรไรท (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง
11 บริษัท ชิน – เอท ซุ ซิลิโคนส (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง
12 บริษัท ฟูเซะราชิ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง
13 บริษัท ฟอรด มอเตอร คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง
14 บริษัท ออลเน็กซ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง
15 บริษัท ผลิตไฟฟาพลังงานรวม จํากัด จันทบุรี
16 โรงแรม นิวแทรเวิลลอดจ จันทบุรี
17 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด สมุทรปราการ
18 บริษัท โกลโบ ฟูดส จํากัด สมุทรปราการ
19 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) คลังพระประแดง สมุทรปราการ
20 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด สมุทรปราการ
21 บริษัท ทาคาตะ - ทีโอเอ จํากัด ฉะเชิงเทรา
22 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน
23 บริษัท ไทยน้ําทิพย (ขอนแกน) จํากัด ขอนแกน
24 บริษัท ขอนแกน บริวเวอร่ี จํากัด ขอนแกน
25 บริษัท สยามนิสสันรอยเอ็ด จํากัด รอยเอ็ด
26 บริษัท ราชามอเตอรรอยเอ็ด จํากัด รอยเอ็ด
27 บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขารอยเอ็ด รอยเอ็ด
28 บริษัท คาสเดย (ขอนแกน) คอรโปเรชั่น จํากัด ขอนแกน
29 บริษัท ซีพีแรม จํากัด ขอนแกน
30 บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด นครราชสีมา
31 บริษัท เอ็นเค เม็คคาทรอนิกส จํากัด นครราชสีมา

1 สคร.3 บริษัท น้ําตาลทิพยกําแพงเพชร จํากัด กําแพงเพชร
2 บริษัท คาวาโมโต ปม เอเชีย จํากัด พระนครศรีอยุธยา
3 บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
4 บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาลพบุรี ลพบุรี

5 บริษัท เพ็ท โฟกัส จํากัด ลพบุรี

6 บริษัท เจริญโภคภัณฑโปรด๊ิวส จํากัด สระบุรี
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7 บริษัท เรยโคล แอสฟลท จํากัด ระยอง
8 บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขา 11 ระยอง
9 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ระยอง
10 บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ
11 บริษัท สยามยีเอสแบตเตอร่ี จํากัด สมุทรปราการ

12 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด ปราจีนบุรี

13 บริษัท ไดเซล เซฟต้ี ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด ปราจีนบุรี
14 บริษัท ไดเซล เซฟต้ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ปราจีนบุรี
15 บริษัท หางสรรพสินคา เจียง-ฟวเจอร พลาซา จํากัด (สํานักงานใหญ) หนองคาย
16 บริษัท เจียงรีเทลแอนดดีเวลลอปเมนท จํากัด (สาขาที่ 00001) หนองคาย
17 บริษัท พ.ีซ.ีเอส. ได คาสติ้ง จํากัด นครราชสีมา
18 บริษัท พ.ีซ.ีเอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด นครราชสีมา

1 บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี จํากัด (สถานีเชียงใหม) เชียงใหม

2 บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด เชียงราย

3 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย เชียงราย

4 บริษัท ชาไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เชียงราย

5 สคร.2 บริษัท ทิพยสุโขทัย ไบโอ เอนเนอย่ี จํากัด สุโขทัย

6 บริษัท เบทาโกร เซฟต้ี มีท แพคกิ้ง จํากัด ลพบุรี

7 บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จํากัด นนทบุรี

8 บริษัท โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ปทุมธานี

9 บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (สาขาโรจนะ) พระนครศรีอยุธยา

10 บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (สาขาวังนอย) พระนครศรีอยุธยา

11 บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอรเรชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา

12 บริษัท ไทยซัมมิท โกลด เพรส จํากัด สาขา 1 นครนายก

13 บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา

14 บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด สาขาลพบุรี ลพบุรี

15 บริษัท ฟาบริเนท จํากัด ปทุมธานี

16 บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ประจวบคีรีขันธ

17 บริษัท ริกิ การเมนส จํากัด ราชบุรี

18 บริษัท ไดนาแพคส จํากัด สมุทรสาคร

19 บริษัท อาหารเบทเทอร จํากัด สมุทรสาคร

20 บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด ปราจีนบุรี

21 บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด ปราจีนบุรี

22 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตวพระประแดง สมุทรปราการ
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23 บริษัท เอเซียโมดิไฟดสตารช จํากัด กาฬสินธุ

24 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ กาฬสินธุ

25 บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สุรินทร

26 บริษัท พ.ีซ.ีเอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด นครราชสีมา

27 สคร.10 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร

28 บริษัท ทรานส ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด สงขลา

29 หางหุนสวนจํากัด ออนชอร เซอรวิสเซส แอนด ซัพพลาย สงขลา

1 บริษัท ธนภักดี จํากัด เชียงใหม

2 บริษัท ไทยเอ็นเจอาร จํากัด ลําพูน

3 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 2 (แมจัน) เชียงราย

4 บริษัท โนเบล เอ็นซี จํากัด ชัยนาท

5 บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) โรงงานตาคลี นครสวรรค

6 บริษัท อายิโนะโมะโตะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟูดส จํากัด ลพบุรี

7 บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟูดส จํากัด ลพบุรี

8 บริษัท เบทาโกรแลนด จํากัด ลพบุรี

9 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 2 ลพบุรี

10 บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จํากัด ลพบุรี

11 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน นนทบุรี

12 โรงไฟฟาพระนครเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นนทบุรี

13 บริษัท โตโยตาเมืองนนท จํากัด (สาขาสะพานพระราม 5) นนทบุรี

14 บริษัท โตโยตาเมืองนนท จํากัด (สาขาชัยพฤกษ) นนทบุรี

15 บริษัท โตโยตาเมืองนนทยูสคาร จํากัด นนทบุรี

16 บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จํากัด พระนครศรีอยุธยา

17 บริษัท เทยิน คอรด (ประเทศไทย) จํากัด  พระนครศรีอยุธยา

18 บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) โรงคั่วกาแฟคาเฟอเมซอน พระนครศรีอยุธยา

19 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด ลพบุรี

20 บริษัท ซินเจนทา ซีดส จํากัด ลพบุรี

21 สคร.5 บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด นครปฐม

22 บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) สาขาอมตะซิต้ี ชลบุรี ชลบุรี
23 บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา

24 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ชัยภูมิ

25 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตารช จํากัด ชัยภูมิ
สคร.9

สคร.9

สคร.12

สคร.1

สคร.3

สคร.4

สคร.6

5. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ระดับประเทศ ในระดับดีเดน (โลทอง)

สคร.7



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด

26 สคร.10 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) สาขายโสธร ยโสธร

27 สคร.11 บริษัท โตโยตา อันดามัน กระบี่ จํากัด (สํานักงานใหญ) กระบี่

1 บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ลําพูน

2 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตวลําพูน ลําพูน

3 บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด ลําพูน

4 สคร.4 บริษัท อาหารเบทเทอร จํากัด ลพบุรี

5 บริษัท ยางโอตานิ จํากัด นครปฐม

6 บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด นครปฐม

7 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานนครปฐม นครปฐม

8 บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ

9 บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ปราจีนบุรี

6. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ระดับประเทศ ในประเภทโลทองตอเนื่อง 3 ป

สคร.1

สคร.5

สคร.6

หมายเหตุ :  สคร.    หมายถึง สํานักงานปองกันควบคุมโรค
              สปคม.   หมายถึง สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขตเมือง


