ลําดับ สาขา

ชื่อสถานประกอบการณ

ที่อยู

ประเภทธุรกิจ

1

วท

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระท191 หมู 8 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180

ใหบริการวิชาการและการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธ

2

วท

บริษัท พรีเซิรฟอะโกรโปรดักส จํากัด

213 หมู 2 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม 50180

จําหนายสินคาการเกษตร

3

กษ,พศ

สถานีเกษตรหลวงปางดะ

สะเมิงใต 192 หมู 10 ต.อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 50250

สถานีเกษตรหลวงดําเนินงานวิจัยและปรับปรุงพันธุไมดอกเขตรอน พืชผัก พืชไร ไม

4

วท

บริษัท ยูเนี่ยนเฟรช (2003) จํากัด

ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290

ธุรกิจ สงออก จําหนาย ผัก ผลไม แชแข็งและ Made to order web

5

วท

บริษัท แดชีโซ (ประเทศไทย) จํากัด

ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100

6

วท

ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 5

ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

7

วท

บริษัท เชียงใหม เฮลตี้ โปรดักส จํากัด

193 หมู 2 ถนนเชียงใหม–ลําปาง ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมผลิตภัณฑจากผึ้ง และ อุปกรณเลี้ยงผึ้ง ครบวงจร

8

วท

หางหุนสวนจํากัด พูลผลเกษตรลําปาง

ที่อยู 73/2 หมู 7 ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ผลิตและจําหนายเครื่องจิ้ม, ปรุงรส

9

วท

บริษัท วี แอนด พี เฟร็ชฟูดส จํากัด

39 หมู 2 ตําบลชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140

ผลิต/จําหนายผลิตภัณฑเนื้อสุกร

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม

เลขที่ 167 หมูที่ 1 บานแมดอกแดง ตําบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเปนหนวยงานหลักของกรมสงเสริมการเกษตร ในการฝกอบรม ผลิตและบริการ เพื่

10 กษ,พศ

ผลิตเนยแข็ง
กลุมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตว

11 กษ,พศ,สศ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50200

ศูนยกลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ ศึกษาดานการเกษตร

12 กษ,พศ

สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจและศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง

แหงชาติ เลขที่ 298 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จัดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับขาวโพด ขาวฟาง และพืชอื่นๆ ที่เกี่ยวของในระบบการผลิต

13 กษ,พศ

สถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด

65 หมู 1 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

14 กษ,พศ

ศูนยวิจัยขาว เชียงใหม

156 หมูที่ 3 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120ศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุขาวและธัญพืชเมืองหนาวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไดแก เชีย

15 กษ,พศ

ศูนยวิจัยขาว แพร

ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลแมคํามี อําเภอเมือง จังหวัดแพร 54000

16 กษ,พศ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน

เปนหนวยงานหลักในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน
เลขที่ 164 หมู 3 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัด ลําปาง และแมฮองสอน เปนฐานในการผลิตพืชที่ปลอดภัย

17 กษ,พศ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท

202 บานขุนกลาง หมู 7 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมดําเนินงานวิจัยดานไมดอก ไมประดับ พืชผัก และไมผล รวมทั้งถายทอดผลงานวิจัย

18 กษ,พศ

ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม

222 หมู 5 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230

19 สศ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว เชียงใหม

1 หมู 13 ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

20 สศ

บริษัท วี.พี.เอฟ.กรุป จํากัด

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (ที่ฝก) 29 หมู 6 ตําบลสันทราย อําเภอสันท ดําเนินกิจการฟารมพอพันธแม เพื่อผลิตลูกสุกรสงตอนําไปอนุบาลและเลี้ยงสุกรขุน

21 วท,สศ

บริษัท วี แอนด พี เฟร็ชฟูดส จํากัด

(ที่ฝก)สํานักงานสวนกลาง บริษัทในเครือ วี พี เอฟ กรุป 29 หมู 6 ต.สันทร เปนโรงชําแหละสุกรที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ สามารถชําแหละสุกรได 200 ตัว /

22 สศ,วท

บริษัท แมทาวีพีจํากัด (สาขาลําพูน)

130 หมูที่ 16 ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 51140

ดําเนินกิจการฟารมสุกรขุน แบบโรงเรือนปด โดยรับซื้อลูกสุกรที่ผลิตจากบริษัท วี

23

บริษัท แมทา วี . พี . ฟดมิลล

130 หมู 6 ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.ลําพูน 51140

เปนโรงงานผลิตอาหารสัตว โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเส

24 สศ

บริษัท ที เค แดรี่โกลด จํากัด

เลขที่ 5 หมู 2 ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140

ฟารมโค

25 สศ,วท

สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด

97 ม.1 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140

ธุรกิจจัดหาอาหารสัตวและยารักษาสัตว ธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ ธุรกิจแปรรูปผลิต

26 กษ,พศ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม

ตู ปณ. 15 ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 50110

ศูนยทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานการเกษตร แหลงอนุรักษความหลากหลายของชา ไม

เปนแหลงรวบรวมและอนุรักษสายพันธุกาแฟอาราบิกาที่มีสายพันธุจํานวนมาก งาน
ศึกษาวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุขาว ถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย รวมทั้ง เปนศูนยบ

ศึกษาทดสอบ และพัฒนาเทคโนโลยีดานการบริหารศัตรูพืช ผลิตขยาย จัดหา และ

27 กษ,พศ

ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และศูนยสาธิ ถนนแมริม ตําบลแมสา อําเภอแมริม อําเภอ แมริม เชียงใหม 50180

28 วท

บริษัท สยาม ยามาโมริ จํากัด

เลขที่ 64/74 หมู 4 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21 ผลิตอาหาร แกงเขียวหวาน อาหารสงออกประเทศญี่ปุน

29 วท

บริษัท กรีนเนเจอรเกรนสแอนดนูดเดิ้ล จํากัด

152 หมู 3 ตําบล สบแมขา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230

ผลิตและจําหนายเสนกวยเตี๋ยว

30 สศ,วท

บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด

57/1 หมู 6 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม 50140

ผลิตและจําหนาย นม

31 สศ

สุทัศนฟารมเชียงใหม

เลขที่ 159 หมู 3ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230

ฟารมไกไข

32 สศ,วท

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลาง (สุโขทัย)

198 หมู 3 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180

ศูนยรับน้ํานมดิบ ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนม

33 สศ,วท

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม)

122 ถนนหวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

ศูนยรับน้ํานมดิบ ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนม

34 สศ,วท

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

343 หมู 15 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40260

ศูนยรับน้ํานมดิบ ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนม

35 สศ,วท

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต

174 ถนนเพชรเกษม ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120ศูนยรับน้ํานมดิบ ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนม

36 สศ,วท

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

160 ถนนมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ศูนยรับน้ํานมดิบ ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนม

37 กษ,พศ

บริษัท เอิรทเฟรช จํากัด

ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290

38 กษ,พศ

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180

39 กษ,พศ

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

ต.สันติสุข อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 50120

40 กษ,พศ

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

บานขุนแปะ หมู 2 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 50160

41 กษ,พศ

โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯ

ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 50170

42 กษ,พศ

สถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด

บานแมหลอด หมูที่ 10 ต.สบเมย อ.แมแตง จ.เชียงใหม 50150

43 กษ,พศ

ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230

44 กษ,พศ

บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด

หมู 9 ถ.เชียงใหม-พราว ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290

45 กษ,พศ

บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร ซีดส

399 ถ.เชียงใหม-แมโจ หมู 5 ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290

46 กษ,พศ

ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ

ต.โปงผา อ.แมสาย จ.เชียงราย

47 กษ,พศ

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง

หมูบานปางบง หมู 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 50220

48 กษ,พศ

เทศบาลตําบลสันกลาง

111 หมู 5 ต.สันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 50130

49 กษ,พศ

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

บานหนองหอยเกา หมู 7 ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180

50 วท

บริษัท ชาระมิงค จํากัด

151 หมู 3 ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000

51 วท

บริษัทอาหารยอดคุณ จํากัด

99 หมู 2 ถ.นิมิตรใหม เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

52 วท

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 164/86 หมู 3 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180

53 วท

สันติภาพ (ฮั่วเพง 1985) จํากัด

88 แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม 50290

