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รายชื่อสถานที่ผลติอาหารที่ตอ้งปฏิบัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ท่ี ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
1 รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อบุลฯ 1 5 65 2  -  - กระโสบ เมือง นายคําพัน  ศรีพรม 34-2-03052 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4531-5284
2 รุ่งเจริญ 2 214 1 กระโสบ เมือง นายนาวนิ  เดชคุณ 34-2-02053 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-3739-7421
3 บัวหลวง 3 21 10 กระโสบ เมือง นางบัวหลวง  เดชคุณ 34-2-02153 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9582-2876
4 น้องแทน 2 151 1 กระโสบ เมือง นางบุญมี  วงค์สลับ 34-2-02253 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-2757-3044
5 ทรัพยร์วยริน 1.5 2 126 9 กดุลาด เมือง นางสมนึก  แกว้ใส 34-2-01650 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 085-1028634
6 วสิาหกจิชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากน้ํา 215 10 สมเด็จ กดุลาด เมือง นางนวลจันทร์ ผลพวง 34-2-03044 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4540-0504
7 อบุลน้ําทิพย์ 356.5 15 159 3 อบุล-ตระการ ขามใหญ่ เมือง นางพรทิพย ์ เรียนวริิยะกจิ 34-1-09424 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4525-4100

อบุลน้ําทิพย์ 356.5 15 159 3 อบุล-ตระการ ขามใหญ่ เมือง นางพรทิพย ์ เรียนวริิยะกจิ 34-1-09424 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4525-4100
8 สยามฟิลด์ 1 3 346 11 ชินสวสัด์ิ ออ้มเมือง ขามใหญ่ เมือง นายปรีชา โกมลวาทิน 34-2-06647 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-9917-3185
9 น้ําด่ืมเทพอนันต์ 1.2 3 56 12 ขามใหญ่ เมือง นายเสกสรรค์ หารธงไชย 34-2-02345 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4531-6506
10 แสงทองน้ําทิพย์ 0.5 3 119 1 ขามใหญ่ เมือง นายณัฐพล  แสงทอง 34-2-03746 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 04528-0735
11 หจก.อบุลราชธานีวารีเทพ 796.21 2 14 ชยางกรู ขามใหญ่ เมือง หจก.อบุลราชธานีวารีเทพ 34-2-06447 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4531-3552  089-8457633 09-4310-6808
12 ทองทิพยน์้ําด่ืม 1.5 3 53/1 11 ขามใหญ่ เมือง นายพิทักษ์   นาทอง 34-2-00349 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4536-6503
13 หจก. บี เอส เอ อบุล กรีน  พอร์ค 368 21 ขามใหญ่ เมือง น.ส.อรนุช  เลิศทรงวฒิุกลุ 34-2-00357 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 0-4531-2754 08-1876-4244
14 หจก.อบุลนราทิพย์ 3 3 54 19  - ชยางกรู ขามใหญ่ เมือง นายปรีดา  สายนะรา 34-2-02952 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 081-9556649
15 วสิาหกจิชุมชน(กองทุนSML) หมู่ที่ 23 พท.หมายเลข 18 23 ขามใหญ่ เมือง นายโชค  ขันติคเชนชาติ 34-2-05253 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-81189120  08-37987858
16 น้ําด่ืมพระจันทร์ 2 2 34 26 ขามใหญ่ เมือง นายบัวพันธ ์ วะสุรีย์ 34-2-05353 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-73768726
17 โรงน้ําแข็งอนามัยอบุลสาขาบ้านนาอดุม 422.8 10   9/5 19 ขามใหญ่ เมือง หสน.โรงน้ําแข็งอนามัยอบุล 34-2-03854 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง  08138773648  0-4525-4065  0-4524-4451
18 หจก.จันทารา เซลส์ แอนด์ โปรดิวส์ 10.25 10 306 1 ขามใหญ่ เมือง หจก.จันทารา เซลส์ แอนด์ โปรดิวส์ 34-2-00155 เข้าข่ายโรงงาน ซอส ฯ 08-5027-7912  0-4543-7285
19 บ.พัชรารัตน์ อนิดัสตร้ี เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั 10 17 289/2 10 ขามใหญ่ เมืองอบุลราชธานี บ.พัชรารัตน์ อนิดัสตร้ี เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั34-2-01455 เข้าข่ายโรงงานกาแฟ  ชา เคร่ืองด่ืมฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 08-1566-7087
20 ข้าวหมากตํารับคุณยาย 3 256/5 15 ขามใหญ่ เมือง นางวจิิตรา สุขทอง 34-2-02242 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4524-6458
21 เจ๊เล็ก 1.5 1 483/5 4 ขามใหญ่ เมือง นางสํารอง  ดวงงาม 34-2-02447 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 08-9284-7431
22 ศิรินาถเบเกอร่ี 199/3 20 รอบเมือง ขามใหญ่ เมือง นางสาวศิรินาถ  วทิยาขาว 34-2-02851 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1593-2100
23 มุกดา 2 183 24 ขามใหญ่ เมืองอบุลราชธานี นางรินดา  อคันียทุธ 34-2-03353 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 08-0183-8509
24 บุญธนารัตน์ 1.18 2 12 16 ขามใหญ่ เมือง นายบุญจันทร์  ทาศิริ 34-2-04153 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 08-6877-6022
25 ร้านอจัฉรา 1 95 6 ขามใหญ่ เมือง นางทิพวรรณ  โรจนไพรวงศ์ 34-2-04253 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-6264-0505
26 แกรนด์  มัม 2.33 2   416/6 11 บ.หนองปลาปาก ขามใหญ่ เมือง นางลลดา  บุญรังษี 34-2-04553 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-5208-7520
27 ปิ๊กพาณิชย์ 1.33 2 760 18 ขามใหญ่ เมือง นางปิยาภรณ์  บุญขจร 34-2-05153 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9845-2875
28 ไอ เอม็ ซี โฟกสั 2 99/37 23 ขามใหญ่ เมือง นายพิริยศาสตร์  ตระการจันทร์ 34-2-01254 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 0-4531-5577  08-9856-6566
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้เหล็ก 63 2 ขี้เหล็ก เมือง นายพิเชษฐ์ บุญสูง 34-2-00645 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4520-0422
30 น้ําด่ืมคูณจันทร์ 182 6 คูเมือง เมือง นายธวชั  ชนะกลุ 34-2-01055 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-6878-9485  09-0610-1964
31 ทวเีทพ 1 2 238/1 1 แจระแม เมือง นางสาวเพ็ญ  อทัุยกรณ์  34-2-02548 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4531-3948
32 หจก.เน็คต้าร์อาหารและเคร่ืองด่ืม 4.42 12 751 2  - แจ้งสนิท แจระแม เมือง นางประกายรัตน์   ฉลวยศรี 34-2-00852 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4524-4830 08-5969-8877
33 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งขุนน้อย 2.5 3 197 10 แจระแม เมือง นางสงบ  นิสาภัย 34-2-04246 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 0-4531-5311
34 กลุ่มสตรีบ้านทัพไทย 5 45 7 แจระแม เมือง นางไพรสันต์  ยลหิรัญ 34-2-04446 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 08-6723-0385
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพไทย 3 3 86 7 แจระแม เมือง นางสาวจินดา  นักคําพันธ์ 34-2-03247 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 08-9584-7539
36 ร้านพัชรินทร์ 1128 10 แจระแม เมือง นางพัชรินทร์  พิมพ์ศรี 34-2-03441 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4531-6420
37 ขนมยอดเมือง 4 5 200 3  -  - แจระแม เมือง นางสศรีวรรณ์   เพียรงาน 34-2-01452 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4528-5394
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ไม่เข้าข่ายโรงงาน
38 ชมดี 31 119-119/1 4 แจระแม เมือง นส.จารุณี  ทีฆะทิพยส์กลุ 34-1-03535 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4531-2639 08-1879-0469
39 หสน.โรงน้ําแข็งอนามัยอบุล 107.82 153 พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมือง หสน.โรงน้ําแข็งอนามัยอบุล 34-1-01329 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4525-4065
40 ทนายแดง 12.25 5 18 เขื่อนธานี ในเมือง เมือง นายประดิษฐ์ โกศัลวตัร 34-1-31833 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4525-5253
41 อารียเ์บเกอร่ีเฮาส์ 10.5 250-252 พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมือง นางสาววราภรณ์  วรีะกลุ 34-2-00135 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4524-4467
42 เทสโก ้โลตัส 211.89 14 492 ชยางกรู ในเมือง เมือง บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จํากดั 34-2-00144 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4528-4320-44
43 รวมมิตร 9.95 20 นครบาล ในเมือง เมือง นายนพรัตน์  อึง้สายเชื้อ 34-2-00236 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4524-2196
44 ภูวไนยเบเกอร่ี 8.47 6 177 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมือง นายสมชาย  วชิรสุนทรพจน์ 34-2-00241 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4526-4358
45 นิวบางกอกเบเกอร่ี 11.23 4 98-102 ยทุธภัณฑ์ ในเมือง เมือง นางละเอยีด  โล่สันติพงศ์ 34-2-00343 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4525-4861
46 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 363.95 92 ธรรมวถิี  4  ธรรมวถิี  ในเมือง เมือง บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)34-2-00344 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง
47 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอบุล 197.79 20 333 15 เล่ียงเมือง ขามใหญ่ เมือง บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอบุล 34-2-00441 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4528-1677
48 หมูยอนงเยาว์ 7 197 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นายสายนัต์  กอบบุญ 34-2-00535 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4524-2632
49 ไอเมทน้ําด่ืม 1 3 28 ชยางกรู 21.1 ชยางกรู ในเมือง เมือง นายสุรศักด์ิ  ตาแสง 34-2-00738 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4531-1288 0-1879-9429
50 น้ําด่ืมว.ีอาร์ 2 4 25 ชยางกรู 40 ชยางกรู ในเมือง เมือง นายวรีชาติ  สุนัยรัตนาภรณ์ 34-2-02342 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4531-1358
51 น้ําด่ืมประเสริฐ  19/1 บูรพานอก ในเมือง เมือง นางบุญแต่ง สาลี 34-2-03144 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4526-4889
52 ทั่งง่วนฮะอบุลราชธานี 1.5 4 480 - - สุริยาตร์ ในเมือง เมือง นายดุสิต  ทังสมบัติ 34-2-03441 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําปลา 0-4525-4106
53 บริษัท พสธร จํากดั 42.81 9 221 ชยางกรู ในเมือง เมือง บริษัทพสธร  จํากดั 34-2-02845 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4526-1493
54 สุทธวิรรณ 1 4 4  - ชยางกรู20 ชยางกรู ในเมือง เมือง นางสาวสุทธวิรรณ  แกว้จินดา 34-2-00646 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4528-0858
55 ดาวทอง 39.3 14 173/2-3 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางสาวกมิ  ดาวทองวรกจิ 34-2-03046 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4525-5131
56 โอชารส 2 9.8 3 186-188 พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมือง นายองอาจ  จัยสิน 34-2-03146 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4525-4549
57 หมูยอนิภา 5.33 3 236 เขื่อนธานี ในเมือง เมือง นายทัน ด่ังวริิยะกลุ 34-2-03246 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4526-0190   0-4524-1884
58 ร้านโอชารส 7.1 3   244-246 เขื่อนธานี ในเมือง เมือง นายพงศธร  กําจรศุภมิตร 34-2-03946 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 04524-3262
59 ศรีณรงค์หมูยอ 17.16 5 167 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางสาวฌิตา มานิตทววีฒัน์ 34-2-04746 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4524-2613
60 อบุลหมูยอ 6.5 3 241 เขื่อนธานี ในเมือง เมือง นางสาวพิมพ์  สงวนพูนทรัพย์ 34-2-04846 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 08-1204-8297
61 บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากดั 761 ชยางกรู ในเมือง เมือง บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากดั 34-2-01247 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4532-3555
62 หมูยอเขื่อนธานี 5.5 2   258/2 เขื่อนธานี ในเมือง เมือง นายวรัิช  พัฒนวงศ์ 34-2-03347 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4526-0393
63 นิตยา  เพิ่มศิริวาส 157/4 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางนิตยา  นิลวรรณจะณกลุ 34-2-03547 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4526-2875  08-1976-0168
64 ร้านตองหนึ่ง 12.3 15 537 พรหมราช ในเมือง เมือง นางสุนิสา  มวลชนชนะ 34-2-03647 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4524-3688
65 ร้านนวลปราง 7 4 302 พโลชัย ในเมือง เมือง นางกิง่แกว้  พิจิตรธรรม 34-2-04047 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4525-5356  08-1876-5047  
66 หมูยอครัวอบุล 11 6 อบุล-ตระการ ในเมือง เมือง นางสาวไพวรรณ  กอ้นสิน 34-2-04547 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 08-4303-0046
67 หมูยอแม่ฮาย 8.5 6 173 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางสุนีย ์ ววิฒันศิริทรัพย์ 34-2-05847 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4525-4763
68 บ.พัชรารัตน์ อนิดัสตร้ี เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั 1.95 2 84 ชยางกรู 3 ชยางกรู ในเมือง เมือง บ.พัชรารัตน์ อนิดัสตร้ี เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั34-2-00448 ไม่เข้าข่ายโรงงาน กาแฟ ช็อคโกแลต 0-4525-4816
69 หมูยอแม่ฮาย 1 14.3 10 78-80 พโลชัย ในเมือง เมือง นางจุฑามาศ  ศรีรัตน์ศิริกลุ 34-2-01748 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 0-4525-5266
70 ศิริธร 0.3 1 3 สุริยาตร์  20 สุริยาตร์ ในเมือง เมือง นางศิริธร  กติติวราชนโชติ 34-2-03348 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4525-4425
71 รัศมีเบเกอร่ีเฮ้าส์ 2 2 76-78 หลวง ในเมือง เมือง นางดวงใจ  นิรมานสกลุพงศ์ 34-2-04248 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4524-3640
72 สาลีเบเกอร่ี 1.5 3 461 พิชิตรังสรรค์ ในเมือง เมือง นางเยาวลักษณ์  ปูคะภาค 34-2-05248 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4525-5132
73 น้ําด่ืมตะวนัแดง 3 34 อบุล-ตระการ 12 อบุล-ตระการ ในเมือง เมือง นายรัฐพล กนิามณีย์ 34-2-06548 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4524-5689
74 โปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 612 ราชธานี ในเมือง เมือง ม.ราชภัฏอบุลราชธานี  34-2-07348 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4535-2000
75 หจก.บิ๊กแบงค์ น้ําแข็ง 0.9 2 8 ธรรมวถิี 4.1 ธรรมวถิี ในเมือง เมือง หจก. บิ๊กแบงค์ 34-2-07448 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4531-2451
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ไม่เข้าข่ายโรงงาน
76 หมูยอสุทิน 5 1 132 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางวรดา  เนติกติตินันท์ 34-2-00649 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 0-4524-2730
77 หมูยอนําโชค 26.6 5 61/1 สุปัฏน์ ในเมือง เมือง นางสาวภาวณีิ  วงศ์สรณ์สิริ 34-2-01049 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 0-4524-4399
78 เค. พี. เฮาส์  ครัวเช้า 289/1 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมือง นางกลัยา  ชื่นไมตรี 34-2-04549 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 0-4525-4629  08-1593-2016
79 หจก.เอม็ เค เอม็พรีเมี่ยมแบรนด์ 9.5 5   11/1 บูรพานอก ในเมือง เมือง นายอนิรุธ  สืบสิงห์ 34-2-01850 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0897183723  0827553418
80 กาแฟเจ้านาง 18 ชยางกรู 19 ชยางกรู ในเมือง เมือง นางธญัวรัตน์   ศิริพานทอง 34-2-03150 ไม่เข้าข่ายโรงงาน กาแฟ 0-4525-5131
81 อบุลคอนซูมเมอร์ 7 25 256 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางสาวสิร์ดาภัทร มาโนชญ์จิต พรหมพล34-2-00251 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําปลา 09-5440-6674
82 ร้านสวสัดิการ รร.มูลนิธวิดัศรีอบุลรัตนาราม 3 153 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นายสุทน  มากดี 34-2-00451 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4525-5037
83 วสิาหกจิชุมชนผลิตน้ําด่ืมสวา่งทิพย์ 561  -  - สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมือง นายองอาจ  สุจิมา 34-2-01352 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-5718-5179
84 ดาววอเตอร์ 37/2  -  - จงกลนิธารณ์ ในเมือง เมือง นายธรีวฒัน์  ดํารงอคัรววิฒัน์ 34-2-01752 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 084-0365599
85 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 2 3 212 แจ้งสนิท ในเมือง เมือง รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 34-2-00555 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4535-2500
86 หจก.ท่านขุนน้ําด่ืม     10/12 ศรีแสงทอง ในเมือง เมือง หจก.ท่านขุนน้ําด่ืม 34-2-00955 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4526-4258  08-9625-1526
87 ร้านอวยพร 2 145 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมือง นายองัคาร  บุญสาม 34-2-02440 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4524-3146
88 วขีนมปัง 3.5 1 33 ชยางกรู 40 ชยางกรู ในเมือง เมือง นางสาววณีา  พรพิพัฒน์  34-2-02448 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4531-2740
89 อมรชัยเบเกอร่ี 3.5 2    8/6 อบุล-ตระการ 13 อบุล-ตระการ ในเมือง เมือง นางอารีรัตน์  สิงห์ลอ 34-2-02648 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-1967-0288
90 ร้านนารีน่า ในเมือง เมือง นางนารี  โกศัลวติร์ 34-2-05948 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-1915
91 น้อยขนมอบ 1 1 68/2 ชยางกรู 34 ชยางกรู ในเมือง เมือง นางสินธรา  เพ็งศรี 34-2-00549 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9282-5646
92 คุณโม  18/6 แสงสวา่ง สุขาอปุถัมภ์ ในเมือง เมือง นางจิตชนก  รักพงศ์ 34-2-04449 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4535-5223
93 โทนีเบเกอร่ีแอนด์คอฟฟี่เฮาส์  297/2-3 อปุลีสาน ในเมือง เมือง นางปริดา  เชิร์ช 34-2-01950 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-4599
94 บ้านอิม่อร่อย 144 ชวาลานอก ในเมือง เมือง นางนนท์ขวญั  ลือสุวรรณกจิ 34-2-01151 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4525-0626
95 99 คู่ใจเบเกอร์ร่ี 59/5 เจริญราษฎ์ ในเมือง เมือง นางสาวศิริลักษณ์  องัคุณชัย 34-2-04051 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-3894
96 จิว๋เบเกอร่ี 228 หลวง ในเมือง เมือง นายสุรสิทธิ ์ ศรีธรรมภิวฒัน์ 34-2-04451 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4524-4396
97 อาคารวจิัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 ราชธานี ในเมือง เมือง ม.ราชภัฏอบุลราชธานี 34-2-00252 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9423-3607
98 ร้านเจียหน่ําเฮง 64.5 9 130 ชยางกรู 21 ชยางกรู ในเมือง เมือง นายอนุพงษ์  อมรชัยเลิศรัตน์ 34-2-00853 เข้าข่ายโรงงาน เส้นกว๋ยเต๋ียว 0-4531-1621  08-6651-2575  08-6251-0011
99 ร้านบ้านไกรฤทธิ์ 2 13 บูรพานอก ในเมือง เมือง นายวนิัย  ไกรฤทธิ์ 34-2-02553 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-5456
100 ขนมอลัฟ่า 2    53/3 พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมือง นางสุละนาถ  โชคทรัพย์ 34-2-03253 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 08-6865-8652
101 น้ําด่ืมบัวทอง 1 2 4 2 บุญสุข สมเด็จ ปทุม เมือง นายทว ี  บัวทอง 34-2-04043 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4524-4261
102 ท.รุ่งเรืองน้ําทิพย์ 3 2 333 7 สมเด็จ 7 สมเด็จ ปทุม เมืองอบุลราชธานี นายเทียบ  รุ่งเรือง 34-2-01754 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4526-3352
103 น้ําส้มสายน้ําผ้ึงตราวนิดา 4 101 9 ปทุม เมืองอบุลราชธานี นางสาววนิดา  พันธะราช 34-2-02054 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 08-5027-3795  08-5413-8770
104 สามชัยกรุ๊ป 21 379 11 ปทุม เมือง นางเต็มสินี  ฤทธชิัย 34-2-02755 ไม่เข้าข่ายโรงงานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว,์พป,พท 08-7245-5111
105 ล้ิมกมิเชียง 2 107 สมเด็จ 7 สมเด็จ ปทุม เมือง นางสาวกรรณิกา  ปัดภัย 34-2-01047 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4525-4026
106 กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านปทุม 6 12 7 ปทุม เมือง นางวลัลภา  เกยีรตินาวชิัย 34-2-06547 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 0-4526-3587
107 กลุ่มแม่บ้าน ต. ปะอาว ผลิตภัณฑ์แปรรูป 186 5 ปะอาว เมือง นางสมหมาย  ลาวรรณา 34-2-03450 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 086-2631052
108 น้ําแข็ง เคที 79 5 24 4 อบุล-ตระการ ไร่น้อย เมือง นายอทุิศ  อนันต์ 34-2-00341 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 08-7966-5641
109 กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 1 5 97 2 อปุลีสาน ไร่น้อย เมือง กองบิน 21 กองพลบินท่ี 2 34-2-00739 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4525-4118-9
110 เทพประสิทธิ์ 1.84 3 331 2 อบุล-ตระการ ไร่น้อย เมือง นายสิทธิ ์ วงศ์กาศ 34-2-00741 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4528-3641
111 ร้านสตาร์วอเตอร์ 4 5 318 11 อบุล-ตระการ ไร่น้อย เมือง นายทัศนพล  กอ้นศิลา 34-2-00937 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4526-3789
112 น้ําด่ืมวงัแกว้ 1.5 3 101 11 อบุล-ตระการ ไร่น้อย เมือง นายวรีะธรรม  ขุมเงิน 34-2-01941 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4524-0150
113 น้ําด่ืมหนุ่ม 2.5 1 17 1 ไร่น้อย เมือง นายธวชั บุญประสม 34-2-02343 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4524-2570
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ไม่เข้าข่ายโรงงาน
114 น้ําด่ืมสกายเนต 3 12 2 อบุล-ตระการ ไร่น้อย เมือง นายวรสิทธิ ์ ขนทรัพย์ 34-2-02740 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4528-3238
115 ดรีมเบเกอร่ี 20.56 10 396 15 ไร่น้อย เมือง นายศรายทุธ ์บํารัมย์ 34-2-02645 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4531-6043
116 หจก.ไทยสไปรูลิน่า 185 15 ไร่น้อย เมือง หจก.ไทยสไปรูลิน่า 34-1-43642 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 0-4526-6557
117 หจก.รัฐกรมหรรทัศนะพงศ์ (2001) 496 9 345 12 อบุล-ตระการ ไร่น้อย เมือง หจก.รัฐกรมหรรทัศนะพงศ์(2001) 34-2-01647 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4531-7639
118 เอือ้งหลวง 2.2 1 465 16  -  - ไร่น้อย เมือง นายอนวชั  ดวงศรี 34-2-01249 ไม่เข้าข่ายโรงงาน กาแฟ  เคร่ืองด่ืม ฯ 085-8616236
119 หงษ์ทองน้ําทิพย์ 246 12 อบุล-ตระการ ไร่น้อย เมือง นางนัฐพร  มานาม 34-2-02651 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 089-1901742
120 น้ําด่ืมศรีจันทร์ 31 18 อบุล-ตระการ ไร่น้อย เมือง นายบัญชา  ศรีจันทร์ 34-2-03151 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 085-3355401
121 น้ําด่ืมเค.อาร์ เอก็เซลเลนทร์ 3.5 4 219 15  -  - ไร่น้อย เมือง นายรัตนชัย  ยวงปรางค์ 34-2-00752 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4524-4830
122 เอือ้งฟ้าเบเกอร่ี 8.65 13 361 18 ไร่น้อย เมือง นายวนันทปา  สมฤทธิ์ 34-2-01054 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-45265874  08-17601172  08-94239487 (รง)
123 หจก.รัฐกรมหรรทัศนะพงศ์ (2001) 497 8 99 12 ไร่น้อย เมือง หจก.รัฐกรมหรรทัศนะพงศ์ (2001)(นายธชักร  จารุธนิตกลุ)34-2-02555 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4543-5295
124 หจก.จิตดํารงวาณิช 298 205 3 อบุล-เขื่องใน หนองขอน เมือง หจก.จิตดํารงวาณิช 34-2-00143 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4524-0893-4
125 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองช้าง 1 5 13 7 หนองขอน เมือง นางสาวทองดี  ราศี 34-2-00148 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4534-4012 086-2540713
126 ว. เกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี 3 6 7 หนองขอน เมือง ว. เกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี 34-2-05048 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 0-4534-4124  086-2616070
127 โรงน้ําแข็ง พ.ีพี 255 5 138 8  -  - หนองขอน เมือง นายปิยะพงษ์  รุ่งพัฒนาชัยกลุ 34-2-02052 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 081-9554338
128   สาม อ. ขนมแผง 2 55 8 หนองบ่อ เมือง นายสุพรรณ์  นาเขียว 34-2-00554 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-2870-7159  08-6066-2488
129 คณะบุคคล  บัวทิพย์ 4 3 157 7 หัวเรือ เมืองอบุลราชธานี นางอบุลวรรณ  อยูสุ่ข 34-2-01954 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-2136-5856  08-7123-1167
130 บ้านขนมอบเทียน 104/1 สมเด็จ ในเมือง เมือง นางสาวปราชญ์วงศ์ดี  วงศ์ดี 34-2-05051 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-5611
131 บ.ดาวเรืองอมิพอร์ต เอก็ซ์พอร์ต(ทยแลนด์) จํากดั 73 7 6 จงกลนิธารณ์ ในเมือง เมือง นายธรีวฒัน์  ดํารงอคัรววิฒัน์ 34-2-02356 เข้าข่ายโรงงาน กาแฟ 08-0777-1888
132 สามชัย กรุ๊ป 21 6 379 11 ปทุม เมืองอบุลราชธานี นางเต็มสินี  ฤทธชิัย 34-2-02755 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 0-4520-9118  08-7245-5111
133 ตามซัมบาย 4.67 2 136 1 หนองขอน เมืองอบุลราชธานี นางกมลรัตน์  กาฬภักดี 34-2-01456 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4524-0447  08-3954-1544   08-9959-2279
134 บริษัท ปังม่าพาณิชย ์จํากดั 10 19 หลวง ในเมือง เมืองอบุลราชธานี บริษัท ปังม่าพาณิชย ์จํากดั 34-2-03156 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง   08-5415-2883  0-4524-0612
135 ทองคํา 3.82 4 47 1 ปะอาว เมืองอบุลราชธานี นายณรงค์ศักด์ิ  ทองคํา 34-2-03256 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 08-5203-4370  08-9048-0035
136 อบุลธนพัตเทรดด้ิง 4.09 5   8/1 เล่ียงเมือง 7 เล่ียงเมือง ในเมือง เมืองอบุลราชธานี นายธนิต   ฮามศิริ 34-2-03556 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 08-1718-3034
137 เล็กน้ําทิพย์ 4 4   251/11 18 ขามใหญ่ เมือง นายจิรทีปต์ นามศรี 34-2-04056 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1186-4175
138 น้ําด่ืมวี 4.5 2 390 11 ปทุม เมือง นางอบุลรัตน์  ทิณพัฒน์ 34-2-04456 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-7450-9333
139 น้ําด่ืมตราสุขใจ 4.43 2 142 9 หนองบ่อ เมือง นายศักด์ิชัย  บุญสิงห์ 34-2-04556 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1174-1917    08-1930-7318
140 บ. เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จํากดั (สาขาอบุลพลาซ่า) 72.19 311 7 แจระแม เมือง บ. เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จํากดั 34-2-00157 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง พท พป 0-4542-2480
141 แหนมเสนอชัย 11.97 505 3 ปทุม เมือง น.ส.ณสุดา  ชนะภาพงษ์ 34-2-00357 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 08-0738-8336
142 ศรีไพน้ําด่ืม 155 5 หนองบ่อ เมือง นางประไพ  จันพวง 34-2-02257 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-5419-6514
143 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 4.04 2 37 23 ขามใหญ่ เมืองอบุลราชธานี นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต 34-2-00658 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4531-7633
144 ห้างหุ้นส่วนจํากดั ทองสําราญ 167 5 ขี้เหล็ก เมืองอบุลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจํากดั ทองสําราญ 34-2-02658 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1932-9065
145 เต้งขนมไข่ 202 7 หนองขอน เมืองอบุลราชธานี นายญาณพัฒน์  สาระคํา 34-2-02858 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท 09-4296-1955
146 วดัพระธาตุหนองบัว 108 ธรรมวถิี ในเมือง เมืองอบุลราชธานี นายคําภา  พูลพันธ์ 34-2-03858 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1879-6196
147 ขนมเปี๊ยะสมพงษ์ 7.11 3 1 สุริยาตร์  8 สุริยาตร์ ในเมือง เมืองอบุลราชธานี นายสมพงษ์  วงษามารถ 34-2-04058 เข้าข่ายโรงงาน พท 08-5311-5062
148 โรงเรียนอบุลราชธานีศรีวนาลัย 61 10 กระโสบ เมืองอบุลราชธานี โรงเรียนอบุลราชธานีศรีวนาลัย 34-2-04358 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4542-2179



หน้าที่ 5 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลติอาหารที่ตอ้งปฏิบัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอม่วงสามสบิ 
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ท่ี ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
1 ต. พาณิชย์ 24.93 4 47 13 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ นายตุ๊ บุญทํานบ 34-2-01845 เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1967-1975
2 ส.ลาวลัยเ์บเกอร่ี 2 2 57 13 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ นายบุญส่ง กหุลาบ 34-2-04646 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1876-4958
3 น้ําด่ืมประธาน 2 2 132 5 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ จสอ.สมปอง ประธาน 34-2-00747 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 081-7404895
4 วสิาหกจิชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านยางเครือ 3 2  - 9  -  - ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ ร.ต.ประดิษฐ์  บุศดี 34-2-00652 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 087-2424979
5 กลุ่มส้มปลาฟัก 2.3 5 16 4 เหล่าบก ม่วงสามสิบ นางนุช วรรณวลัย์ 34-2-00247 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 08-7879-0320
6 น้ําใจ (NAMJAI) 4.5 3 32 4 เหล่าบก ม่วงสามสิบ นายอาธร  รองสุพรรณ์ 34-2-02955 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-7965-7050  09-0596-2605
7 ร้านน้องปอนด์ 1 3 74 8  -  - เหล่าบก ม่วงสามสิบ นายสกลุ  ทวคูีณ 34-2-02652 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-7262-4840
8 วมิลน้ําด่ืม 9 2 415 10 ,ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ นายพันธุท์ิพย ์ เคน้ําอา่ง 34-2-00556 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1864-3714
9 ตลาดโลตัสสาขาม่วงสามสิบ 73.91 209 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ บริษัท เอกขชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด (นางลัดดา เงินประเสริฐ)34-2-02656 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง พป พท 0-4548-9658

10 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อํานวยปัญญา) 4.33 2 421 10 ,ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ นายธวชัชัย  จันดี 34-2-03456 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1360-1508
11 น้ําด่ืมตราปูเต้ 4.8 3 97 3 นาเลิง ม่วงสามสิบ นายสุนทร  ทนทาน 34-2-00657 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1999-9103
12 ชุติมาน้ําทิพย์ 9 2 93 9 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ นางปทุมพร  หมายสมกลาง 34-2-00757 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1321-2969
13 น  าดื่มนครชัย 6 5 193 1 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ นายร่มโพธิ ์ ลัทธิรมย์ 34-2-01157 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-5992-8363

14 น  าดื่มไอคิว 8.1 4 56 6 บ.ยูงน้อย เหล่าบก ม่วงสามสิบ นายบุญหยด  วงศ์ก่อ 34-2-01357 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 09-1106-2804

15 น  าดื่มร่าเริง 4.53 4 44 8 เตย ม่วงสามสิบ นายบุญโฮม นามมุลลา 34-2-01757 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-2449-3546  08-1558-4009

16 โรงเรียนบ้านดุมใหญด่งยาง 4.5 5 203 6 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ นายหนูอาง สมสมัย 34-2-02957 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1977-7605

17 น  าดื่มตรา ทรัพย์บริสุทธิ์ 3.03 1 88 2 หนองไขน่ก ม่วงสามสิบ นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์ 34-2-00458 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-0798-3520

18 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปสมุนไพร วดัป่าหนองไข่นก 95 1 หนองไขน่ก ม่วงสามสิบ นายจันแดง  เชื้อแสน 34-2-03958 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืมฯ 09-4507-8216



หน้าที่ 6 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอเขื่องใน 
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
1 หจก.เขื่องในวารีเทพ 466 172 6 แจ้งสนิท กอ่เอ้ เขื่องใน หจก.เขื่องในวารีเทพ 34-2-04447 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 08-9845-7633
2 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1 2 155 9 กอ่เอ้ เขื่องใน นายชาติสง่า  บุญรินทร์ 34-2-07548 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 087-2448567  045370507
3 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี วทิยาเขตบ้านยางน้อย แจ้งสนิท กอ่เอ้ เขื่องใน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 34-1-00952 เข้าข่ายโรงงาน นม 087-6556482
4 น้ําด่ืมบิ๊กบอม 0.5 2 171 6 แจ้งสนิท เขื่องใน เขื่องใน นายคมกริช  สายธนู 34-2-03448 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 081-8782213  0-4520-3379
5 ร้านน้องนุ๊กเบเกอร่ี 1 3 99 9 ค้อทอง เขื่องใน นายสมชาย  บุญสืบ 34-2-00351 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1760-7529
6 ศักด์ิสิงห์น้ําด่ืม 3 3 73 9 ชีทวน เขื่องใน นายศิริศักด์ิ  ศักด์ิสิงห์ 34-2-03654 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-7648-2627  08-5102-4105  08-6250-3276
7 บาส & เบลล์ เบเกอร์ร่ี 87/1 3 ชีทวน เขื่องใน นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีขาว 34-2-03851 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-4919-8705
8 น้ําด่ืมเค แอนด์วี 54.52 9 186 2 สร้างถ่อ เขื่องใน นายวรีชัย ณ รังสี 34-2-00655 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9812-5878  0-4522-1244 0817338673
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าวารี 72 4 แจ้งสนิท หัวดอน เขื่องใน นางพิกลุ  อรุณรุ่ง 34-2-03051 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 086-2553929
10 หจก.พรชัยพีดี 4.5 4 183 4 หัวดอน เขื่องใน นางสาวเชย  นาคนวล 34-2-00254 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-10695623
11 รุ่งทิพย์59 1.87 6 153 2 บ้านกอก เขื่องใน นายสมพงษ์ พลพวก 34-2-01257 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-5015-3373
12 ชาคร น้ําด่ืม 6.53 4 103 8 ยางขี้นก เขื่องใน นางสุดสาคร การินทร์ 34-2-02757 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ
13 น้ําด่ืม ตรา พีเอส น้ําด่ืม 4.82 4 55 6 บ.แสนสําราญ โนนรัง เขื่องใน นางสมศรี สายสุด 34-2-03257 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-4411-3289
14 ตลาดโลตัส สาขาเขื่องใน 689 4 เขื่องใน เขื่องใน บ.เอกชัยดิสตริบิวชั่นซิสเทม จํากดั 34-2-02456 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง พท พป 0-4520-3487

15 ธานี  แสนสุด 6 3 79 5 บ.สวน กลางใหญ่ เขื่องใน ธานี  แสนสุด 34-2-01758 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-6078-9106

16 น้ําด่ืมวนัทวี 10.5 5 85 1 ศรีสุข เขื่องใน นายปรีชา  วนัทวี 34-2-01858 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1903-9861

17 เขื่องในน้ําด่ืม 119 5 หนองเหล่า เขื่องใน นายประพาส มั่นหมาย 34-2-02958 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-3386-1211

18 น้ําด่ืมทิพย์ปรานดา 67 6 ค้อทอง เขื่องใน นายวฒิุชัย  เพ็งธรรม 34-2-04758 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-7875-1095



หน้าที ่7 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลติอาหารทีต่อ้งปฏบิตัติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอดอนมดแดง
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เขา้ขา่ยโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน
1 หจก.โรงน้ําแขง็ดอนมดแดง 366 236 5 คําไฮใหญ่ ดอนมดแดง นายสุเกษ  สุพรรณ์ 34-3-01655 เขา้ขา่ยโรงงาน น้ําแขง็ 08-1870-2726  0-4530-8160
2 กลุ่มชาเขยีวใบหมอ่น 0.5 5 113 4    -   - ดอนมดแดง ดอนมดแดง นางอุ่นเรือน  ศิริแพทย์ 34-2-00746 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 0-1321-1326
3 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านท่าลาดเหนือ 4 105 11 เหล่าแดง ดอนมดแดง นางต๋ิม นามวงษา 34-2-01545 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน เคร่ืองด่ืมฯ 08-9246-6337
4 ทวทีรัพยน์้ําด่ืม 4.5 4 121 3 ท่าเมอืง ดอนมดแดง นายทวศัีกด์ิ  รัตนกลุ 34-2-04256 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-1579-6071



หน้าที่ 8 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอเหล่าเสือโก้ก
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 เบเกอร่ีพลัส 5 7 99 11 บ.เหล่าหนองผือ หนองบก เหล่าเสือโก้ก นางสาววรรณภา ทุมนันท์ 34-2-02057 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปงั พท 08-6584-1735 08-6845-8344



หน้าที ่9 จาก 32

รายชือ่สถานที่ผลติอาหารที่ตอ้งปฏบิัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอตาลสมุ
ลําดับ ชือ่สถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนญุาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 โอชิน ไลท ์(สาขาตาลสุม) 6.21 6 125 2 สําโรง ตาลสุม นางอไุรพร คูณดก 34-2-02857 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-0465-3110



หน้าที่ 10 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่อ้งปฏบิตัติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอตระการพืชผล
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนญุาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นทําน้าํเฉาก๊วย ม.9 50 9 กระเดียน ตระการพชืผล นางชนกพร  เชื้อเวยีง 34-2-05551 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 081-5475782
2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองสิม 5 14 เกษม ตระการพชืผล นางคําพวง  ดวงพลิา 34-2-01044 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืมฯ  ผลิตภณัฑ์จากเนือ้สัตว์
3 มินนี ่เบเกอร่ี 1 2 108 7 ขามเปีย้ ตระการพชืผล นางสาวสุนนัทา  ยุทธานนัท์ 34-2-00653 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-6712-3079
4 ลูกชิ้นคุณหนอ่ย 24 5 ซอย 7 ขุหลุ ตระการพชืผล นายศรีไพ  สระทองขม 34-2-05651 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภณัฑ์จากเนือ้สัตว์ 0-4548-1154  081-7624283
5 หจก.หกพนันา 99 5 เกษมสมบติั ขุหลุ ตระการพชืผล นายเวช  หกพนันา 34-2-06351 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 081-8761971
6 หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต (1997) 472 5 229 6 คอนสาย ตระการพชืผล หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต (1997) 34-2-05447 เข้าข่ายโรงงาน น้าํแข็ง  0-4529-5027  0-4548-1090-2

หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต (1997) 472 5 229 6 คอนสาย ตระการพชืผล หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต (1997) 34-2-05447 น้าํบริโภคฯ
7 น้าํด่ืมสร้างโพน 3.5 2 204 1 คอนสาย ตระการพชืผล นายคารม  ช่วยสุข 34-2-00154 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 0-4523-5041    08-92803003
8 มุกปาล์มน้าํด่ืม 4 2 149 2 ทา่หลวง ตระการพชืผล นางเสาวนยี์  บญุเหลือ 34-2-03455 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 08-7620-2839
9 น้าํด่ืมพณิทพิย์(รร.บา้นนาพนิ) 3 1 130 2 นาพนิ ตระการพชืผล นายคารม  ช่วยสุข 34-2-03755 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 0-4523-6111
10 กมลพฒันเ์คร่ืองด่ืม 3 92 4 สะพอื ตระการพชืผล นางบวักัน  พมิพกันต์ 34-2-06648 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 0-4529-8144
11 นวลนภาเคร่ืองด่ืม 89 4 สะพอื ตระการพชืผล นางสาวแจ่มนภา  นครไทย 34-2-06151 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 08-7258-2764
12 ตลาดโลตัสสาขาตระการพชืผล 73.91 363 4 ขุหลุ ตระการพชืผล บริษัท เอกขชัย ดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จํากัด (นางลัดดา เงินประเสริฐ) 34-2-02556 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปงั พป พท 0-4520-9313
13 บริษัท บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาตระการพชืผล 31.86 454 4 ขุหลุ ตระการพชืผล บริษัท บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 34-2-03856 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปงั พป พท 0-4548-2205  0-4548-2095 (fax)
14 บริษัท ไทเกอร์  ไอซ์  จํากัด 148.5 6 180 1 คําเจริญ ตระการพชืผล บริษัท ไทเกอร์  ไอซ์  จํากัด 34-2-00257 เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 0-4548-1806

บริษัท ไทเกอร์  ไอซ์  จํากัด 148.5 6 180 1 คําเจริญ ตระการพชืผล บริษัท ไทเกอร์  ไอซ์  จํากัด น้าํแข็ง  
15 ตา-ต่ิง บริการ 4.64 2 239/1 6 ขุหลุ ตระการพชืผล นางสาวปาริชาติ โสคันธกิอุบล 34-2-02557 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 0-4548-1453
16 กลุ่มแพทย์แผนไทย ต.นาพนิ 1.24 4 196 1 บ.นาพนิ นาพนิ ตระการพชืผล นายวสูิตร ทองธารา 34-2-02657 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 08-7908-2733
17 วทิยาลัยเทคนคิตระการพชืผล 1.71 5 11 10 บ.จิกสูง เซเปด็ ตระการพชืผล วทิยาลัยเทคนคิตระการพชืผล 34-2-00158 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ พท

วทิยาลัยเทคนคิตระการพชืผล 1.71 5 11 10 บ.จิกสูง เซเปด็ ตระการพชืผล วทิยาลัยเทคนคิตระการพชืผล 34-2-00158 ไม่เข้าข่ายโรงงาน Primary GMP
18 น้าํด่ืมแก้วทพิย์ 4.76 4 462 6 ขุหลุ ตระการพชืผล นายทองดี  แก้วตา 34-2-01358 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 08-5419-4986



หน้าที่ 11 จาก 32

รายชื่อสถานทีผ่ลิตอาหารทีต่้องปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอเขมราฐ
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 กลุ่มสตรีสมุนไพรบ้านขามป้อม 88 1 ขามป้อม เขมราฐ นางคําพนัธ ์ จันทอก 34-2-03147 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 0-4521-5135
2 เขมราฐน้าํด่ืม 1.5 2 229 7 อรุณประเสริฐ เขมราฐ เขมราฐ นายพเิชฎฐ  บุญญาจันทร์ 34-2-00145 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 0-4549-1467
3 อึ่งพานิชย์ 0.5 2 554 7 คีรีรัฐ เขมราฐ เขมราฐ นางศิรินันท์  บุญญาจันทร์ 34-2-02441 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 0-4549-1024
4 โรงงานโขงน้าํแข็ง 11 สุขถาวร เขมราฐ เขมราฐ นายอนุพงษ์  กอบุญช่วย 34-2-00750 เข้าข่ายโรงงาน น้าํแข็ง 0-4549-1071
5 น้าํด่ืมพร 385 6 เขมราฐ-ตระการ เขมราฐ เขมราฐ นางอัมพร  เสนสอน 34-2-02950 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 0-4549-1495
6 กลุ่มแม่บ้านดอนแสนพนั 1 6 เจียด เขมราฐ นางมณีทอง  มาลาสาย 34-2-00948 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี)
7 กลุ่มสตรีสมุนไพรบ้านแก้งหลักด่าน 3 5 63 7 หนองผือ เขมราฐ นางมาลา  มัสยามาศ 34-2-02646 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 0-6244-2636
8 ฅนสามัญ 6.42 335 12 หนองผือ เขมราฐ นายผดุงพงศ์ สุระมุล 34-2-02455 เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 08-4722-2417
9 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลเจียด 181 1 เจียด เขมราฐ นายอําพร  สีมาทอง 34-2-04953 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เกลือบริโภค
10 หมูยอเจ๊หนู 14.19 7   129/1 1 กงพะเนียง เขมราฐ เขมราฐ นางสาวพรรณระว ี มั่นคง 34-2-03056 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 08-7441-3245  08-4605-7435
11 น้าํจิ้มสุกี้ (เนื้อย่าง) สกายฟูด๊ 4.497 2 88 7 คีรีรัฐ เขมราฐ เขมราฐ จ่าสิบเอกฤทธชิัย รูปแก้ว 34-2-03757 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ซอสในภาชนะบรรจุฯ 09-4310-6761
12 นพพรน้าํด่ืม 34/9 22 เขมราฐ เขมราฐ นายนพพร  บุญรัตน์ 34-2-03658 เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 08-6868-2048



หน้าที ่12 จาก 32

รายชือ่สถานที่ผลิตอาหารที่ตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอโพธิไ์ทร

ลําดับ ชือ่สถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนญุาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 น้ําด่ืมเทศบาลตําบลโพธิไ์ทร 2 2 379 2 โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร นายดุสิต  ไตรศิวะกลุ 34-2-02354 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4549-6020
2 ภทัร์นรินทร์ (PATNARIN) 4 5 100 15 โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร นางสาวมณีนชุ  มัน่ยนื 34-2-00355 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ  08-2153-1354   08-5301-0024
3 น้ําด่ืมตราธารเพชร 4.74 2 386 2 โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร นายจีระวัฒน ์ คงยิง่ 34-2-01256 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-6385-4536
4 น้ําด่ืมสามพนัโบก 2 4 115 4 เหล่างาม โพธิไ์ทร นางอภริดี  จงเจริญ 34-2-04656 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-7559-4179  08-1331-7008
5 ฟา้เหนอืธุรกจิ 8.73 4 147 1 สารภี โพธิไ์ทร นางสุดารัตน ์เจียมตระกลู 34-2-00758 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9998-1344
6 โพธิไ์ทรน้ําแข็งหลอด 268 5 89 9 บ.สร้างม่วง โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร นายอนพุงษ ์กอบญุช่วย 34-2-01658 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง  08-9189-1776



หน้าที ่13 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่อ้งปฏบิตัติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอกุดขา้วปุน้

ลําดับ ชือ่สถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 ร้านธัญลักษณ์ 289 1 ข้าวปุน้ กุดข้าวปุน้ นายทรงเกียรติ  ศรีภกัดี 34-2-02650 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 08-4417-5199



หน้าที่ 14 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่อ้งปฏบิตัติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอนาตาล

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 โรงผลิตน้ําด่ืมตราอบต.กองโพน 154(รร.บา้นนาชุม) 6 กองโพน นาตาล อบต.กองโพน  (นายเชื่อม  ลุนลี) 34-2-01655 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4585-6213
2 องค์การบริหารส่วนตําบลพงัเคน 2.65 4 209 (รร.บ้านพังเคน) 4 พงัเคน นาตาล นายพนิิจศักด์ิ  คําวนั 34-2-03754 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4586-1450   0-4540-9114

3 น้ําด่ืมศิริมงคล 210 15 บ.นาอุดม พงัเคน นาตาล นายอาด  พวงใส 34-2-03558 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-5634-9245



หน้าที่ 15 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลติอาหารทีต่อ้งปฏบิัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เขา้ขา่ยโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน

1 บ.ยโสธรกจิวารี จํากดั 134 4 108 3 ตระการ-โขงเจยีม แกง้กอก ศรีเมอืงใหม่ บ.ยโสธรกจิวารี จํากดั 34-2-05747 เขา้ขา่ยโรงงาน น้ําแขง็ 0-4539-9018
2 วิสาหกจิชุมชนมะพร้าวแกว้บ้านตาแหลว 2 65 12 ตะบ่าย ศรีเมอืงใหม่ นางประภกัด์ิ  โพธิคาร 34-2-00253 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9917-2843
3 น้ําด่ืมปิน่ทอง 5.5 4 62 3 วาริน ศรีเมอืงใหม่ นายมนตรี  ปิน่ธุรัตน์ 34-2-03154 เขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4584-8007  08-9747-1452
4 น้ําด่ืมศรีเมอืงวิทยาคาร (โรงเรียนศรีเมอืงวิทยาคาร) 2.04 5 93 7 นาคํา ศรีเมอืงใหม่ นายบุญเหล็ง  เจริญลอย 34-2-00256 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4539-9188
5 ร้านน้ําด่ืมพอเพียง 92 4 เออืดใหญ่ ศรีเมอืงใหม่ นายปริญญา ท้าวด่อน 34-2-03458 เขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 09-1348-0433



หน้าที ่16 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่้องปฏบิตัิตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอพิบลูมังสาหาร

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
1 โรงงานไทยธนธร 350 1 กดุชมภู พบิูลมังสาหาร นางสาววรินธร  แซ่เซีย 34-2-02147 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4544-1755  0-4544-1974

โรงงานไทยธนธร 350 1 กดุชมภู พบิูลมังสาหาร นางสาววรินธร  แซ่เซีย 34-2-02147 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ
2 น้ําด่ืมทุง่เศรษฐี 1 3 213 1 กดุชมภู พบิูลมังสาหาร นายชัยชาติ  สวสัด์ิตระกลู 34-2-04948 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4544-1526
3 อมัพรน้ําด่ืม 222 19 สถิตนิมานกาล กดุชมภู พบิูลมังสาหาร นางอมัภาพร  สุขคุ้ม 34-2-01550 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 087-8754002
4 ซาลาเปาบ้านเลขที ่5 2 4 94 1 กดุชมภู พบิูลมังสาหาร นายรังสรรค์  วธิสุูวรรณ 34-2-03853 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ขนมอบ(พท) 08-9624-9531
5 หา้งหุน้ส่วนจํากดัไทยกจิวารี 377 1 ดอนจกิ พบิูลมังสาหาร นางสาววรินธร   แซ่เซีย 34-2-03749 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 081-7996480
6 สุชาดาปลาแกว้สามมมรส 3 109 10 ดอนจกิ พบิูลมังสาหาร นางสุชาดา   มัน่วมิล 34-2-03643 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ขนมอบ(พท) 0-9848-7604
7 หน่อยซาลาเปา 4 116 9 ดอนจกิ พบิูลมังสาหาร นายสมปอง  เจริญศักด์ิ 34-2-04053 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ขนมอบ(พท) 08-37377060
8 แม่บ้านเกษตรกรหวัดอนพฒันา 5 224 3 ทรายมูล พบิูลมังสาหาร นางมยุรี  ถึงสุขติ 34-2-01446 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ขนมอบ(พท)
9 นาชุมวอเตอร์(รร.บ้านนาชุม) 9 5 บ้านแขม พบิูลมังสาหาร นายประเสริฐ  เบ้าโสภา 34-2-00855 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ   0-4537-0154
10 เพชรน้ําด่ืม 161 บํารุงราษฎร์ พบิูล พบิูลมังสาหาร ด.ต. เพชร  ศุภษร 34-2-00352 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 081-0676089
11 บริษทั บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) สาขาพบิูลมังสาหาร 82.66 41/9 สถิตย์นิมานการ พบิูล พบิูลมังสาหาร บริษทั บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 34-2-02055 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4544-2330   0-4544-2281
12 ยายยิ้ม 9 สระแกว้ พบิูล พบิูลมังสาหาร นางสาวยิ้มซุน  แซ่ต้ัง 34-2-01451 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-37382625
13 ร้านออ๊บแอบ๊ 25 วพิากย์ พบิูล พบิูลมังสาหาร นางไพศรี   บริสุทธิ์ 34-2-01551 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1585-6658
14 ออ๊ดแกง่สะพอื  5/6 พบิูล พบิูล พบิูลมังสาหาร นางวไิล  นิยมพล 34-2-01651 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1282-3469
15 ร้านพบิูลชัย 3 วพิากย์ พบิูล พบิูลมังสาหาร นายพบิูลชัย  ฉัตรสุวรรณ 34-2-01751 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1730-1889
16 ร้านน้องออย 12 วพิากย์ พบิูล พบิูลมังสาหาร นางสาวพรภกัดี  เค้าทรัพย์ 34-2-01951 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-6872-5794
17 วสิาหกจิชุมชนซาลาเปากลุ่มแม่บ้านภเูขาแกว้ 5    12/7 สถิตย์นิมานการ พบิูล พบิูลมังสาหาร นางสุภทัรา  ทับเคลียว 34-2-03053 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9947-3897
18 ร้านคุณยาย 2 3   83/1 สถิตย์นิมานการ พบิูล พบิูลมังสาหาร นางสาวไพวรรณ   หลงชิน 34-2-03453 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4544-1429
19 ซาลาเปายายณี 3 12 สถิตย์นิมานการ พบิูล พบิูลมังสาหาร นางพรรณี  วนัทอง 34-2-03553 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4544-1348
20 แม่อรทัยซาลาเปา 2 3 83/6 สถิตย์นิมานการ พบิูล พบิูลมังสาหาร นางอรทัย  ทองรอง 34-2-03653 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-7450-2652
21 ร้านป้าเขียด 1 4 34/22 สถิตย์นิมานการ พบิูล พบิูลมังสาหาร นางสาวละเอยีด  ภงิคะสาร 34-2-03753 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4520-4531   08-3354-7686
22 นิวฒัน์น้ําด่ืม 0.5 2 31 5 โพธิ์ไทร พบิูลมังสาหาร นายสายสิน วาจาสัตย์ 34-2-00946 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-10689865  089-7169649
23 ต่อเขตน้ําด่ืม (บุณย์ธดิา) 165 9 อบุล - พบิูล โพธไ์ทร พบิูลมังสาหาร นางสาววสาวดี  เสภู่ 34-2-03550 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4544-1711
24 ฐิติมาน้ําด่ืม 3.026 3 101 5 โพธิ์ไทร พบิูลมังสาหาร นางหนูถิ่น  พรมเสมอ 34-2-00854 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-80435567
25 กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารและศิลปประดิษฐ์ 0.5 3 162 2 โพธิ์ไทร พบิูลมังสาหาร นายทินกรอไุร  สิงหส์าธร 34-2-01253 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4544-1627  08-1389-2553
26 ร้านซาลาเปาแม่สมควร 2 5 91 9 โพธิ์ไทร พบิูลมังสาหาร นางสมควร  เจริญศักด์ิ 34-2-03953 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9948-1396
27  4 สาวมินิมาร์ท 5 327 7 โพธิ์ศรี พบิูลมังสาหาร นางศิริลักษณ์  แกว้ปัญญา 34-2-01248 ไม่เข้าข่ายโรงงาน อาหารกึง่สําเร็จรูป 081-6005213

 4 สาวมินิมาร์ท 5 327 7 โพธิ์ศรี พบิูลมังสาหาร นางศิริลักษณ์  แกว้ปัญญา 34-2-01248 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ
28 กลุ่มพฒันาส่งเสริมอาชีพบ้านสะพอืใต้ 3 19 6 โพธิ์ศรี พบิูลมังสาหาร นางหนู แกว้พรหม 34-2-01945 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ขนมอบ(พท) 0-9947-7780
29 น้ําด่ืมสะอาดบ้านผักหย่าเหนือ 3 ไร่ใต้ พบิูลมังสาหาร นายอวน  ผลสอน 34-2-01349 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-71088945
30 ธนพร น้ําด่ืม 4.04 3 189 4 กดุชมภู พบิูลมังสาหาร นายธนพร  บุญเทา 34-2-01756 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1390-6997   08-0488-1937
31 ตลาดโลตัสสาขาพบิูลมังสาหาร 73.91    42/27 สถิตย์นิมานการ พบิูล พบิูลมังสาหาร บริษทั เอกขชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากดั (นางลัดดา เงินประเสริฐ)34-2-02756 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง พป พท 0-4520-4916
32 กลุ่มัฒนาอาชีพเมืองพบิูล 2.03 3   50/22 พรหมแสง พบิูล พบิูลมังสาหาร นายอาทิตย์  แพงทรัพย์ 34-2-01857 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ   08-5308-3850
33 โรงผลิตน้ําด่ืมองค์การบริหารส่วนตําบลดอนจกิ 3.297 4 342 14 ดอนจกิ พบิูลมังสาหาร นายหนู สีสาสีมา 34-2-03957 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4585-0217
34 โรงเรียนบ้านหว้ยแดง 3.4 4 69 9 ดอนจกิ พบิูลมังสาหาร นางสุนีรัตน์ พวงพัว่ 34-2-00558 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-5682-6649



หน้าที ่17 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่้องปฏบิตัิตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอพิบลูมังสาหาร

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
35 โรงเรียนบ้านสร้างแกว้ 3.25 1 52 10 บ.สร้างแกว้ โพธิ์ไทร พบิูลมังสาหาร นายแหลมไทย ศิริทิพย์ 34-2-01158 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-4605-6197
36 โรงงานลูกชิ้นศรีเจริญ 71 18 58 10 กดุชมภู พบิูลมังสาหาร นายสี  สระทองแพง 34-2-01958 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภณัฑ์จากเนือ้สัตว์ 0-4544-1193



หน้าที ่18 จาก 32

รายชือ่สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอโขงเจียม

ลําดับ ชือ่สถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 ภรณ์พงศ์พานิช 1 3    29/1 2 โขงเจยีม โขงเจยีม นายกันต์พจน์  ตรีชินะพงศ์ 34-2-03748 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 089-8462162
2 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลาบ้านด่านใหม่0.5 4 54 2  - พรหมสิงห์ โขงเจยีม โขงเจยีม นางวายุรี  บุญไทย 34-2-00452 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ 0-4535-1158  081-3899562
3 โขงเจยีมน้าํด่ืม 1 1 515 1  - ภู่กําชัย โขงเจยีม โขงเจยีม นางวจิรู  บุญเนียม 34-2-01652 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 083-6818289
4 หจก.ธรีะพลจงเจริญวสัดุก่อสร้าง 3 124 7 ห้วยไผ่ โขงเจยีม หจก.ธรีะพลจงเจริญวสัดุก่อสร้าง(นายทองลือ  คูณแก้ว) 34-2-02355 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 08-1360-6066
5 โชคกัญญาทิพย์ 8 3 109 10 โขงเจยีม โขงเจยีม นางสุกัญญา  เนียมเกิด 34-2-03956 เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 08-6416-9622  09-1403-1221
6 โรงงานโขงน้าํแข็งหลอด 254.5 4 102 12 โขงเจยีม โขงเจยีม นายอนุพงษ์ กอบุญช่วย 34-2-04658 เข้าข่ายโรงงาน น้าํแข็ง 08-9189-1776



หน้าที ่19 จาก 32

รายชือ่สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอสิรินธร

ลําดับ ชือ่สถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ 3 10 15 สถิตนิมานกาล คันไร่ สิรินธร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ภูทอง 34-2-01243 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนือ้สัตวฯ์) 0-4536-6017
2 ธาราทิพย์ 1.5 2 3 12 ห้วยวงัลม คําเขือ่นแก้ว สิรินธร นางสาวธาราทิพย์  นิกรพรหม 34-2-01339 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 089-5806724
3 นิยมน้าํทิพย์ 48/2 2  -  - คําเขือ่นแก้ว สิรินธร นายนิยม  บุญล้อม 34-2-01252 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 085-1116150
4 น้าํฝนน้าํทิพย์ 141 3 สิงห์คํา ช่องเม็ก สิรินธร นายวนัดี  จไิธสง 34-2-02649 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 089-5836357
5 มีกุศล ว.ีวอเตอร์ 4 3 1 6 ช่องเม็ก สิรินธร นางสาวสุธาทิพย์  มีกุศล 34-2-04853 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 08-10699395
6 น้าํด่ืมโรงเรียนเบ็ตต้ี (รร.เบ็ตต้ีดูเมน ๒ ช่องเม็ก) 2 3 126/3 11 ช่องเม็ก สิรินธร นายสงวน  แสงชาติ 34-2-03254 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 08-1470-2636
7 ช่องเม็กน้าํด่ืม 4.127 6 111 1 ช่องเม็ก สิรินธร นางสาวอนงค์นาฏ  ชะอ้อน 34-2-03355 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภค ฯ 08-6363-3629
8 ปลาส้มแม่พุก 1 2 27 1  -  - นิคมลําโดมน้อย สิรินธร นางหนูพุก   สาลี 34-2-00552 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ 081-0710767
9 โรงเรียนบ้านห้วยเด่ือ 3.5 6 249 7 โนนก่อ สิรินธร นางสุนีรัตน์  พวงพั่ว 34-2-00953 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 0-4573-0719  08-0738-9069
10 ช่องเม็กน้าํด่ืม 4.127 6 111 1 ช่องเม็ก สิรินธร นางสาวอนงค์นาฏ  ชะอ้อน 34-2-03355 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 08-6363-3629
11 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านสวนสน 4 5 11 7 คําเขือ่นแก้ว สิรินธร นางละออ  วงศ์กลม 34-2-00956 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท 08-5856-9352
12 วสิาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคํากลาง 1 6 96 4 ฝางคํา สิรินธร นางนาลอน  ปราสาทศรี 34-2-01056 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนือ้สัตวฯ์) 08-7647-3382
13 ร้านสุริยะรุ่งทวทีรัพย์ 4.23 3 555 10 โนนก่อ สิรินธร นายสุริยะ  บุญศักด์ิ 34-2-04356 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 08-8715-0180  08-9720-9668
14 หจก. ทรัพย์ธานี อาร์. กรุ๊ป 8.6 4 33 9 คําเขือ่นแก้ว สิรินธร หจก. ทรัพย์ธานี อาร์. กรุ๊ป (นางรัตตินันท์ รัชตพันธุป์ระภาส)34-2-00857 เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 08-0260-5552  08-6364-2642
15 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปลาแก้วสมุนไพร 3 รส บ้านคําเจริญสุข4.5 5 74 13 นิคมลําโดมน้อย สิรินธร นางอัญชสา กิจวาจานนท์ 34-2-01657 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พป พท (เนือ้สัตวฯ์) 08-6877-1411  08-8208-1894
16 ร้านคลาสสิค 22 10 โนนก่อ สิรินธร นายศราวธุ  บริบูรณ์ 34-2-04958 เข้าข่ายโรงงาน น้าํบริโภคฯ 08-3613-2337

ร้านคลาสสิค 22 10 โนนก่อ สิรินธร นายศราวธุ  บริบูรณ์ 34-2-04958 เข้าข่ายโรงงาน น้าํแข็ง



หน้าที่ 20 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ตอ้งปฏิบัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอวารนิช าราบ

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 บ.ธวชัฟาร์ม จํากดั 50 10 323 9 คําขวาง วารินชําราบ บ.ธวชัฟาร์ม จํากดั 34-1-06240 เข้าข่ายโรงงาน นม 0-4528-8452
2  ขนมน้องเอิร์ก 1.5 4 111 10  - คําขวาง วารินชําราบ นายหิรัญ  ผลมูล 34-2-03152 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9425-3074
3 น้ําด่ืมตราน้องใหม่ 2.5 3 197 10 คําน้ําแซบ วารินชําราบ นายอุดม ไตรไทยธรีะ 34-2-04246 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4526-7809-6
4 ออร์กา 5.5 3 106 3 คําน้ําแซบ วารินชําราบ นายภานุ  มุสิกภัทร 34-2-01354 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-37927764
5 น้องหนึ่ง-น้องนิ่ม 4.5 2 24 6 ศรีสะเกษ คําน้ําแซบ วารินชําราบ นายสมพร  เมืองแกว้ 34-2-01147 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-7148
6 ร้านสุรีภรณ์ 2  113/1 10 วาริน-ศรีสะเกษ คําน้ําแซบ วารินชําราบ นางสุรีภรณ์  ศรีธญัรัตน์ 34-2-02348 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-7889
7 อุดมศักด์ิ 3.5 1 313 9 คําน้ําแซบ วารินชําราบ นายอุดมสักด์ิ  ชมสินทรัพย์มั่น 34-2-03249 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี)
8 น้องบุ๊คเบเกอร่ี 116 1 คําน้ําแซบ วารินชําราบ นายประวทิย์  เพชรเนตร 34-2-03949 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9947-9138
9 จํานง  12/1 16 สินธพุัฒนา คําน้ําแซบ วารินชําราบ นางจํานงค์  วปิุละ 34-2-01251 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4532-4908
10 ร้านขนมไข่มด 2 371 9 คําน้ําแซบ วารินชําราบ นายฤทธไิกร  โนนสัง 34-2-00153 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-8312  08-5839-4638
11 ก.เจริญ 44.5 99 1 สถลมาร์ค ธาตุ วารินชําราบ นายเผด็จ  น้อยวรรณะ 34-1-03534 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4526-7047
12 ร้านเจียรนัยน้ําด่ืม 2 3 80 4 ธาตุ วารินชําราบ นางประนิตย์  ล้ิมศิริ 34-2-02946 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4528-8879
13 โชคทวฟีูดส์ 18.5 5 12 สถลมาร์ค ธาตุ วารินชําราบ นางเพ็ญศรี  บุญดก 34-2-02449 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 081-9673826
14 ร้านขวญัวาริน 0.5 4 112 10  -  - ธาตุ วารินชําราบ นายอานนท์  ทองสาย 34-2-02452 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1265-7257
15 น้ําด่ืมบัวแกว้ 134 8 เล่ียงเมือง โนนผ้ึง วารินชําราบ นางบัวลี  อุทัยกรณ์ 34-2-01051 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 872497476
16 น้องเนยน้ําผลไม้เกล็ดหิมะ 141 11 5 วาริน-ศรีสะเกษ โนนผ้ึง วารินชําราบ นางอัจฉรียา  คําเกี้ยว 34-2-05351 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 083-4691718
17 บ. วารินมิลค์ จํากดั 147 189 3 โนนผ้ึง วารินชําราบ นายสมเจตน์ การุณยศิริ 34-1-10552 เข้าข่ายโรงงาน นม 084-4165239
19 น้ําด่ืมแชมป์ 2.5 5 52 10 โนนผ้ึง วารินชําราบ นางอรทัย  อุทัยกรณ์ 34-2-00754 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4526-7836  08-79656414
20 คุณอิ๋ว 3 69 5 โนนผ้ึง วารินชําราบ นางศุภลักษณ์  สุดอุ่น 34-2-01443 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-7398
21 19 5    -    - โนนผ้ึง วารินชําราบ นายสมคิด  ละครวงศ์ 34-2-02146 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี)
22 ญานทอง 1.5 2 126 10 โนนผ้ึง วารินชําราบ นางญานว ี ภักดีรัตน์ 34-2-04046 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-6251-3980
23 น้องกอล์ฟ  น้องกอ้ย 2 3 104 10 โนนผ้ึง วารินชําราบ นายอํานาจ  ส้มเช้า 34-2-04448 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1976-3466
24 บ.กา้วหน้าฟูด้ จํากดั    138 6 โนนโหนน วารินชําราบ บ.กา้วหน้าฟูด้ จํากดั 34-2-02446 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4524-7261-4
25 บริษัท กา้วหน้าไกส่ด จํากดั 214.9 110 6 โนนโหนน วารินชําราบ บริษัท กา้วหน้าไกส่ด จํากดั 34-2-01548 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4531-9100
26 แม่แดง 144 8 บุ่งหวาย วารินชําราบ นางมาลี  ชนะมี 34-2-03349 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 081-2660638
27 สาว L.A 2 240 4 บุ่งไหม วารินชําราบ นายสมบัติ  แสงทอง 34-2-01053 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนื้อสัตวฯ์) 08-5104-0195
28 ร้านโชคเข็มพร 198 5 โพธิใ์หญ่ วารินชําราบ นายเข็มพร  คงคาพันธ์ 34-2-02240 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 081-7305961
29 ข้าวเกรียบฟักทอง 5 9 13 โพธิใ์หญ่ วารินชําราบ นางไทยวนั  เธยีรสุคนธ์ 34-2-00346 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-6261-9037
30 ห้างหุ้นส่วนจํากดัใบไผ่เขียว 169/1 7 วาริน-เดชอุดม เมืองศรีไค วารินชําราบ ศ.ดร.ประกอบ  วโิรจนกฏู 34-2-02951 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 081-8764045
31 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 85 4 สถลมาร์ค เมืองศรีไค วารินชําราบ รศ.ดร.วชัรพงษ์  วฒันกลู 34-2-06851 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4535-3500
32 โรงงานน้ําปลาแสงไทยน้ําทิพย์ 7 10 2 ประชาชัดเจน วาริน วารินชําราบ นายพรรณ  เลือกสรร 34-2-00240 เข้าข่ายโรงงาน น้ําปลา/น้ําส้มสายชู 0-4526-6304 0-4526-6952
33 ทะนะกลุฟูด้ 23.62 2 167/3    - เทศบาล 14 วาริน วารินชําราบ นายไวพจน์ ทะนะกลุ 34-2-00242 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4526-6949
34 วารินเบเกอร่ี 22 10  16/1 ปทุมเทพภักดี วารินชําราบ วารินชําราบ นางจริยา  ศรีวรีะกลุ 34-2-00543 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง 0-4532-1981
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35 ไชยะโพธิน์้ําด่ืม 0.5 4 41/13 เทศบาล26 วารินชําราบ วารินชําราบ นายเทพธญัญา ไชยะโพธิ์ 34-2-01645 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4532-1468
36 วารินน้ําทิพย์ 0.5 2 52-56 สถลมาร์ค วารินชําราบ วารินชําราบ นายวรัิช  ต้ังวนัทวพีร 34-2-01436 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4532-2285
37 สุทธพิันธฟ์าร์ม 1 2 35 จันทร์วรีะศักด์ิ วารินชําราบ วารินชําราบ จ่าสิบเอกสมจิตร สุทธพิันธ์ 34-2-02045 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4526-6346
38 ป.อุบล 35 10    24/3  -   - นิวาสวถิี วารินชําราบ วารินชําราบ นายสมนึก  เหรียญรักวงศ์ 34-2-02945 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4532-1198 081-2668766
39 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวดัวารินทราราม 2 3 75/2 พิทักษ์สันติราษฎร์วารินชําราบ วารินชําราบ จ.ส.ต.ถาวร หงส์พิพิธ 34-2-04546 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4526-6805
40 น้ําส้มเกล็ดหิมะ (ไทยออเร็นจ์) 4.49 5 32/4 เทศบาล 17 วารินชําราบ วารินชําราบ นายบุญเลิศ  นิพขันธ์ 34-2-01847 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 081-3777675
41 แหนมอัมพร 5.8 3 17 เทศบาล 18 วารินชําราบ วารินชําราบ นายสําเนียง  ทิพย์นาง 34-2-02747 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4532-2931
42 นิษฐยา 18/1 เทศบาล 24 วารินชําราบ วารินชําราบ นางนิตยา  จําปาแดง 34-2-02751 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 086-4021841
43 ส. รุ่งกจิ 47.36 47.36 11 เทศบาล  1 วารินชําราบ วารินชําราบ นายสนั่น  วาจาดี 34-2-00443 เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4532-1415
44 เคพี 1 10/1 จันทร์วรีะศักด์ิ วารินชําราบ วารินชําราบ นางภัทรี  สมศรี 34-2-00743 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1878-5144
45 ร้านเต้าส้อเพชร-แพน 13 ประชาชัดเจน วารินชําราบ วารินชําราบ นางวาณี ลําเจียก 34-2-01145 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-6377
47 ธรีะนุชเบเกอร่ี 2 10 เทศบาล 6 วารินชําราบ วารินชําราบ นางธรีะนุช  แซ่ล้ิม 34-2-03049 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1282-7360
48 ร้านโดนัทเชียงใหม่ 2 7 เทศบาล 12 วารินชําราบ วารินชําราบ นางอุไร  ตะโหนด 34-2-04249 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-9547
49 นวลจันทร์เบเกอร์ร่ี 4 กองทาง วารินชําราบ วารินชําราบ นางนวลจันทร์  อรอินทร์ 34-2-01150 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-9570
50 ต้นเตย 303 เทศบาล 22 วารินชําราบ วารินชําราบ นายถริพัฒน์  พัฒนจักร 34-2-04151 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9630-5624
51 เลิศรสเบเกอร่ี 17/3 เทศบาล 6 วารินชําราบ วารินชําราบ นายพุทธา  นามแกว้ 34-2-04351 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4532-5067
52 เนยนิวคุกกี้ 38/1 เทศบาล 2 วารินชําราบ วารินชําราบ นางสาวจุฑาพร  หม้อแกว้ 34-2-04851 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4532-3671
53 ขนมไข่ น้องเอ็ม 4 51  -  - เทศบาล 7 วารินชําราบ วารินชําราบ นางสวสั  สาระคํา 34-2-01052 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9719-7319
54 น้องขวญัเบเกอร่ี 1.5 4 57/3  -  - เทศบาล 14 วารินชําราบ วารินชําราบ นายบุญเพ็ง  ต่างทอง 34-03252 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-7811-1253
55 น้ําด่ืมพุธฑาทิพย์ 0.54 3 303 1 แสนสุข วารินชําราบ นายทองเจริญ  กล้าหาญ 34-2-00941 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4526-7806 081-5938604
56 กรมทหารราบที่  6 1 5 - 2 วาริน-พิบูล แสนสุข วารินชําราบ กรมทหารราบที่ 6 34-2-01137 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4532-1834  0-4532-2813
57 ร้านวเิชียร 3 2 85 แสนสุข 5 มงคลเจริญสุข แสนสุข วารินชําราบ นายวเิชียร  สมงาม 34-2-03641 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4526-7693
58 ร้านธรัีช 1.35 5 195 4 สถลมาร์ค แสนสุข วารินชําราบ นายบพิธ อุพันธา 34-2-00647 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4532-1859
59 รัตน์ไส้กรอก 1 3 159 15 แสนสุข วารินชําราบ นางมณีรัตน์  กนัทะมา 34-2-01648 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนี้อสัตว์ 086-2653454
60 หจก. น้ําด่ืมทิพย์วาริน 2.08 2 225 7 แสนสุข วารินชําราบ หจก.น้ําด่ืมทิพย์วาริน 34-2-07248 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 081-8867800
61 ส.โชคทรัพย์ 123 10 เล่ียงเมือง แสนสุข วารินชําราบ นางสําลี  แสนทวสุีข 34-2-00950 เข้าข่ายโรงงาน  เคร่ืองด่ืม ฯ  -

ส.โชคทรัพย์ 123 10 เล่ียงเมือง แสนสุข วารินชําราบ นางสําลี  แสนทวสุีข 34-2-00950 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ
62 อารีย์หมูเด้ง 27.8 3 157 9 แสนสุข วารินชําราบ นายสนอง  สกลุศักด์ิถาวร 34-2-00551 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 0-4532-1897
63 บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากดั (มหาชน)สาขาวารินชําราบ 322 8 แสนสุข วารินชําราบ นายวเิศษ  ศรีศักด์ิ 34-2-06451 เข้าข่ายโรงงาน ขมมปัง 0-45854-0122-6
64 สวนเกษตรธรรมชาติเม่าหลวง 59 10 จ่าจันทร์ วาริน-เดช แสนสุข วารินชําราบ นางสาวพรมงคล  ปวะภูโต 34-2-06951 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 081-4920595
65 น้ําด่ืมโจโจ้ 2.5 2 253 7 แสนสุข วารินชําราบ นายพิสูตร์  อ่อนหวาน 34-2-05053 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-79583784
66 เทสโก ้โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์สาขาวาริน 302.68 55 20 แสนสุข วารินชําราบ บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากดั 34-2-02655 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง พท พป 0-4526-7820-5
67 น้องหญิง 6 195 9 เทศบาล 12 แสนสุข วารินชําราบ นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งผล 34-2-05947 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-9793
68 ขนมสุพรรษา 3 221 1 เล่ียงเมือง แสนสุข วารินชําราบ นายประยุทธ ์ ชื่นภิรมย์ 34-2-06348 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-8019
69 น้องอ๊อฟเบเกอร่ี 71 12 แสนสุข 2 มงคลเจริญสุข แสนสุข วารินชําราบ นางสุมาลี  มูลศรี 34-2-00851 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4526-8019
70 ซีเบเกอร่ี 2.3 4 149 3 แสนสุข วารินชําราบ นางกนกกลุ  เหิมศรีชาติ 34-2-01454 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4532-2366
71 ลูกชิ้นแสนสุข 21.5 4 125 4 หนองกนิเพล วารินชําราบ นายแสน  สระทองจุด 34-2-07347 เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 081-9660673
72 บ. นอร์มผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั 4 5 26 8 หนองกนิเพล วารินชําราบ บ. นอร์มผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั 34-2-07848 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 081-7250821
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73 อุบลอควาริส 1 3 197 4 บ. นาสะแพง ศรีสะเกษ หนองกนิเพล วารินชําราบ นายฉัตรชัย  ศิลาเกษ 34-2-00849 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4532-1777
74 บริษัท นอร์ม ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั 4 5  26/1 8 หนองกนิเพล วารินชําราบ บริษัท นอร์ม ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั 34-2-01649 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ซอส 081-7250821
75 บริษัท นอร์มผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั  26/2 8 หนองกนิเพล วารินชําราบ บริษัท นอร์ม ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั 34-2-01749 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ซอส 081-7250821
76 บริษัท นอร์มผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั  26/3 8 หนองกนิเพล วารินชําราบ บริษัท นอร์ม ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั 34-2-01849 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําส้มสายชู วตัถุแต่งรส 081-7250821
77 ร้านน้องไอซ์ 1.5 3 50 4 หนองกนิเพล วารินชําราบ นายสุพจน์  แสนทวสุีข 34-2-04753 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-07251421 08-45499342
78 พ.ีพ.ี เบเกอร่ี 2 170/23 9 วาริน-ศรีสะเกษ หนองกนิเพล วารินชําราบ นางบุญพิทักษ์  พิมพ์เพ็ง 34-2-04143 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9845-5098
79 ร้านน้ําด่ืมโรงเรียนบ้านโนนแดง 3 5 271 5 โพธิใ์หญ่ วารินชําราบ นายณัฐวฒัน์  สมโภชน์พงศ์ 34-2-00656 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1966-3193
80 แจ๊คน้ําด่ืม 1.95 3 105 4 ธาตุ วารินชําราบ นางอรทัย อุทัยกรณ์ 34-2-01156 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-0478-8431
81 ธารทิพย์ 4.75 5 232 2 คูเมือง วารินชําราบ นางพรทิพา  ซือจิ 34-2-01556 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 09-2260-9211  0-4585-3444
82 จีน แอนด์ เจียว 4.5 2 158 16 แสนสุข วารินชําราบ นายยุทธชัย  บุญจันทึก 34-2-01656 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-7241-8303  0-4542-5133
83 น้ําด่ืมกมลพรรณ 4.5 4 45 11 อุบล-ศรีสะเกษ ท่าลาด วารินชําราบ นางสาวอารีญา  ดาราช 34-2-02256 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-4054-5219
84 บริษัท ศรีสิริบุญเกษตร จํากดั 304 8 160 9 บุ่งหวาย วารินชําราบ บริษัท ศรีสิริบุญเกษตร จํากดั 34-2-05058 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-5024-4157  08-8465-8838
85 น้ําด่ืมดูดี 4.5 6 94 10 โนนโหนน วารินชําราบ นายอุดมโชค  จําปา 34-2-03756 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-7879-4486
86 ดวงจันทร์ 4.8 1   29/1 5 ห้วยขะยูง วารินชําราบ นายบุญสด  คําแสงดี 34-2-01956 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-6232-3188
88 น้ําด่ืมกมลพรรณ 4.5 4 45 11 อุบล-ศรีสะเกษ ท่าลาด วารินชําราบ นางสาวอารีญา  ดาราช 34-2-02256 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-4054-5219
89 น้ําด่ืมดูดี 4.5 6 94 10 โนนโหนน วารินชําราบ นายอุดมโชค  จําปา 34-2-03756 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-7879-4486
90 น้ําด่ืมแกว้สง่า 4.82 4 133 14 บ.ดอนหนองบัว แสนสุข วารินชําราบ นายคําปุย แกว้สง่า 34-2-02457 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9039-5643
91 โรงน้ําณัฐภพ 8.54 4 9 7 เมืองศรีไค วารินชําราบ นายภิภพ อัฐปัน 34-2-00358 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-6256-4522
92 ดวงดีพานิช 16.99 10 31/1,31/2 เทศบาล 9 วารินชําราบ วารินชําราบ นายณรัง  ยังกองแกว้ 34-2-00958 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง  พท 0-4528-6159
93 อรทัยน้ําด่ืม 203 6 โนนผ้ึง วารินชําราบ นางอรทัย  แกว้งามสอง 34-2-02258 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-5775-0881
94  224 9 คูเมือง วารินชําราบ นางทัศนีย์ พินากนั 34-2-02358 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-5028-3030 08-7377-3249
95 บ.บ้านสวนอุบล กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จํากดั 199/1 2 วาริน-ศรีสะเกษ คําน้ําแซบ วารินชําราบ บ.บ้านสวนอุบล กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จํากดั 34-2-04158 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-4707-0503
96 ธาราทิพย์ 162 3 คูเมือง วารินชําราบ นางนิภาพรรณ  ชาทอง 34-2-04558 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-5312-7414



หน้าที ่23 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอส าโรง

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
1 กลุ่มอาชีพทําขนม 2 5 77 6   -   - โนนกลาง สําโรง นางชิน  บัวสด 34-2-00546 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี)
2 ร้านท.ีซี น้ําด่ืม 4.75 3 139 5 โนนกลาง สําโรง นายเทพพร  โถตะบุตร 34-2-02156 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-0149-3744  08-5097-7731
3 ดีดี วอเตอร์ 5.5 2 96 11 ค้อน้อย สําโรง นายเสง่ียม จันทาทิพย์ 34-2-03057 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 09-2318-8305
4 น้ําด่ืมนิวตัน 4.875 3 151 6 โนนสว่าง สําโรง นายพพิฒัน์พงษ์ สุขสาลี 34-2-01458 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-1068-8983  09-8587-2795
5 น้ําด่ืมศรีอนันท์ 6.11 34 1 ขามป้อม สําโรง นางสาวนฤมนต์ สายโสม 34-2-02758 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-7649-9922



หน้าที ่24 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่อ้งปฏิบัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอนาเยยี
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อาํเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เขา้ขา่ยโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน

1 รัฐวฒัน์น้ําด่ืม 2.34 2 100/1 7 นาเรือง นาเยยี นายบุญเพ็ง  โพธิ์ขาว 34-2-03452 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4586-6417  085-0232217



หน้าที ่25 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่อ้งปฏบิตัติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอสว่างวีระวงศ์

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนญุาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 ร้านกรีนโลตัส 4 3 155 4 ทา่ช้าง สว่างวีระวงศ์ นายกติิพจน ์ แสนสิงห์ 34-2-00755 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-0165-6668  08-6869-1926
2 กลุ่มสตรีทําขนมสว่างวีระวงศ์ 3 187 1 บุง่มะแลง สว่างวีระวงค์ นางฉวีวรรณ โหตระไวศยะ 34-2-01543 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี)
3 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบุง่มะแลง 5 43 1 บุง่มะแลง สว่างวีระวงค์ นางคําพันธ์ บญุทศ 34-2-03047 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนือ้สัตว์ฯ) 08-9082-2783
4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นโนนกหุลาบ 10 บุง่มะแลง สว่างวีระวงศ์ นางสาวอรทยั  ชูรัตน์ 34-2-05151 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-7260-4917
5 กลุ่มถนอมอาหารและแปรรูปปลานลิ 4 11 1 บุง่มะแลง สว่างวีระวงศ์ นางบงัอร  สมสุข 34-2-01353 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนือ้สัตว์ฯ) 08-7254-5386
6 อัมพันธ์แปรรูปสินค้าเกษตรและหตัถกรรม 4 145 1 บุง่มะแลง สว่างวีระวงศ์ นางอัมพันธ์  สุวรรณกฏู 34-2-03354 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนือ้สัตว์ฯ) 08-1848-5118
7 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ 109 5 สถิตนมิานกาล บุง่มะแลง สว่างวีระวงศ์ นางสุภาพร  คําเมฆ 34-2-02349 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เนือ้สัตว์ฯ) 862505751
8 น้ําด่ืมสว่าง 227 5 บุง่มะแลง สว่างวีระวงศ์ นางปอ้ม  พรมชาติ 34-2-02158 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-0002-1228
9 หจก.บ.ีพี.เบฟเวอเรจ 50 16 ทา่ช้าง สว่างวีระวงศ์ หจก.บ.ีพี.เบฟเวอเรจ 34-2-03258 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-1264-6186



หน้าที่ 26 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ตอ้งปฏิบัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอเดชอุดม

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
1 สวสัดิการน้ําด่ืม นพค. 3.3 3 45/5 2 กลาง เดชอุดม หน่วยพฒันาการเคล่ือนที่ 56 สํานักงานพฒันาภาคที่ 5 34-2-02554 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4586-6659
2 น้ําด่ืมศิลาทิพย์ 260 8 กลาง เดชอุดม นายธวชัชัย  ศิลา 34-2-01355 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9496-4599
3 ขนมน้องพี 2 23 6 แกง้ เดชอุดม นายมังกร  ขุมเงิน 34-2-01953 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-5302-1979
4 ช ธนกฤต การค้า 4.5 3 92 1 ท่าโพธิศ์รี เดชอุดม นางทองนาค  เชื้อชม 34-2-04054 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-5713-1323
5 อรรถโกวทิน้ําด่ืม 4.5 2 91 10 ท่าโพธิศ์รี เดชอุดม นายสุพร  ทัดเทียม 34-2-04254 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-1001-3496

6 ลําดวนขนมหวาน 1.5 3 27 15 นากระแซง เดชอุดม นางลําดวน  ต่อนคําสนธิ์ 34-2-04154 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-2149-8983
7 นาวาขนมไข่ 2 42/1 15 นากระแซง เดชอุดม นางสาวศรีจันทร์  ขอนแกน่ 34-2-01453 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-8354-4079
8 น้ําด่ืมปทุมทิพย์ 5.29 4 1479 8 โพนงาม เดชอุดม นายสุวรรณ  ศิริบุตร 34-2-01154 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-27554534
9 ตรัยทิพย์ 4.5 3 169 1 โพนงาม เดชอุดม นายประยงค์  สุโคตร 34-2-02954 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9506-2164
10 บัวทิพย์เบเกอร่ี 190 5 โพนงาม เดชอุดม นางจุฑารัตน์   บัวทิพย์ 34-2-00751 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-5413-1825
11 ไอศกรีมเดชา 33.14 8 327 8 สรเดช เมืองเดช เดชอุดม นางสุเนตร  กจิเพิม่เกยีรติ 34-2-00836 เข้าข่ายโรงงาน/ ไอศกรีม 0-4536-1239
12 เดชอุดมฟูด้แอนด์ด้ิง 0.5 2 214 18 เดช-หนองยาว เมืองเดช เดชอุดม นายโชคดี จันทวี 34-2-03546 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 086-9046873  086-8792653
13 เคพีทีคอมเมอร์ส 0.3 3 870/1 เดช-น้ํายืน เมืองเดช เดชอุดม นายกติติพงษ์  เทียมสุวรรณ 34-2-01536 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4536-1333
14 ประกายยนต์ 3 299 8 สรเดช เมืองเดช เดชอุดม นายประสพชัย   บุญใจรักษ์ 34-2-02742 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4528-2321
15 เทพรัตน์น้ําด่ืม 1.5 3 606 19 เมืองเดช เดชอุดม นายเทพรัตน์  แสงสวา่ง 34-2-03743 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4536-2063
16 เดชอุดมน้ําทิพย์ 0.5 3 283 21 เมืองเดช เดชอุดม นายปิติคม ชานุชิต 34-2-02346 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4528-2127
17 หจก.เดชอุดมวารีเทพ 123 20 เดช-บุณฑริก เมืองเดช เดชอุดม หจก.เดชอุดมวารีเทพ 34-2-00248 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 0-4536-1565 , 361144
18 แสงอุทัยการเกษตร 1 3 463 8 เมืองเดช เดชอุดม นายประมอน  เขียวขํา 34-2-05748 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4536-1427
19 บ. สมานมิตรโรงน้ําแข็ง จํากดั 273.3 44 12 24 เมืองเดช เดชอุดม นายพีรพงษ์  วรวรรโณทัย 34-2-07648 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง  0-4524-4451
20 บ.พรณัฐพงษ์นวพลปิโตรเล่ียม 2 5 342 21 สถลมาร์ค เมืองเดช เดชอุดม นางพชร  เตชะตานลท์ 34-2-02849 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4536-1028
21 น้ําด่ืมที แอนด์ ที 167 19 อุบล - เดช เมืองเดช เดชอุดม นายธรีพล   ฉลวยศรี 34-2-03350 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4536-2467
22 น้ําด่ืม ว ีโอ 1.04 3 185 14  -  - เมืองเดช เดชอุดม นางดลวภิา  ผลวสุิทธิ์ 34-2-02352 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 086-8792881
23 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 3.7 4 194 25 เมืองเดช เดชอุดม นายนพพร  จันทร์ปรีดา 34-2-02453 ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 08-6245-1751
24 น้ําด่ืม โอชิน ไลท 3.2 5 123 11 เมืองเดช เดชอุดม นางสาววลิาวลัย์  พาคะ 34-2-00954 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4536-1728
25 ร้านตวงทิพย์ 2 3 18 30 เมืองเดช เดชอุดม นางพรทิพย์  หลวงศรีพรม 34-2-03554 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-7254-1565
26 น้ําด่ืมทิพย์ดาหลา 284 19 เมืองเดช เดชอุดม นายวรัิตน์  คําหาร 34-2-01855 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4536-1598  08-5713-3299
27 น้ําใส 4 4 334/1 8 เมืองเดช เดชอุดม นางสาวศิริวรรณ  บัวพันธ์ 34-2-03155 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ   08-9676-2243
28 เรืองขนมไข่ 94 17 เมืองเดช เดชอุดม นายบุญเรือง  ดวงพร 34-2-02351 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4528-2542
29 บุญรอดเบเกอร่ี 2 179/1 21  -  - เมืองเดช เดชอุดม นางวชิุดา  กลุอ่อน 34-2-01152 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1073-4389
30 ศูนย์วตัถุดิบสมุนไพรบ้านม่วง 3 124 3 สมสะอาด เดชอุดม นายจํานง  กนันิดา 34-2-03947 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 0-9579-9343  0815930393
31 ร้านน้องเจมส์เบเกอร่ี 39 13 สมสะอาด เดชอุดม นายปรีชา  จันทร์เล่ือน 34-2-04651 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 0-4586-5228
32 น้องบอยเบเกอร่ี 436 13 สมสะอาด เดชอุดม นายวเิชียร  อ่อนศรี 34-2-04751 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9865-1050
33 น้องอุ้มเบเกอร่ี 315 10 สมสะอาด เดชอุดม นายคําแหง  แสวงวงค์ 34-2-04951 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1070-8293
34 ปอนด์เบเกอร่ี 311 10 สมสะอาด เดชอุดม นางธาลิณี  กญัญาชาติ 34-2-05251 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-1074-7969



หน้าที่ 27 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ตอ้งปฏิบัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอเดชอุดม

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
35 น้ําใส 4 4 334/1 8 เมืองเดช เดชอุดม นางสาวศิริวรรณ  บัวพันธ์ 34-2-03155 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ   08-9676-2243
36 ห้างหุ้นส่วนสามัญ โอเซ่ียน สทิลล์ 7.5 3 105 13 ทุ่งเทิง เดชอุดม นางสาววรจิตร อุดมดี 34-2-00456 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9797-9604  08-1995-5010
37 ซากรุะ 4.9 4 235 16 กลาง เดชอุดม นายวฒิุศักด์ิ  มุทาพร 34-2-01356 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9634-8735
38 น้ําด่ืมเหนือ 4.5 6 334 10 เมืองเดช เดชอุดม   นางธนัยนันท์  สายกนัดก 34-2-01856 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-3376-4119

40 น้ําด่ืมเทียมทิพย์ 3.5 3 226 20 เมืองเดช เดชอุดม นายชาตรี  ปราณีวงศ์ 34-2-03656 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-8048-2427  
41 สุรี-บุญลิ ม 7.86 2   219/4 3 นาส่วง เดชอุดม นางสุรี  สอนภักดี 34-2-01957 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-4416-5949

42 ทรัพย์ด ารงค์พาณิชย์ 4.75 3 245/1 7 บ.ค าคร่ัง ค าคร่ัง เดชอุดม นายด ารงค์ สัตย์ธรรม 34-2-02157 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-5105-9031

43 ร้านอนินฑิตา 4.25 3 153 3 บ.โพธิ์สง่า ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม นางสาวอนินฑิตา สิมพันธ์ 34-2-02357 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9917-9929

44 บุญหลาย 1.47 2 64/1 5 เมืองเดช เดชอุดม นายจิณณ์ ผลดก 34-2-03557 ไม่เข้าข่ายโรงงาน เคร่ืองด่ืม ฯ 08-3064-7385

45 เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สาขาเดชอุดม 139.7 429 19 บ.ชัยอุดม สถลมาร์ค เมืองเดช เดชอุดม บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิช่ัน ซิสเทม จ ากัด (นางลดัดา เงินประเสริฐ) 34-2-03857 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง พป พท 0-4528-9190-9

46 น้ําด่ืมวนาลี 228 8 โพนงาม เดชอุดม นางวนาลี  บุญราวกิุล 34-2-03158 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-8804-0400

47 กรเดชน้ําแข็งหลอด 239 32 เมืองเดช เดชอุดม หจก.แพรว-พีท-พี (2004) 34-2-05258 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง 08-1876-9395



หน้าที ่28 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลติอาหารที่ตอ้งปฏบิัตติามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอบุณฑริก

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เขา้ขา่ยโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน

1 น้องไอซ์ กบัแกล้ม 2 61 3 คอแลน บุณฑริก นางสาวอทิชา  ราชมาลา 34-2-02853 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-7079-0114
2 อดุมน้ําทิพย์ 4.5 2 95 12 คอแลน บุณฑริก นายสง่า  ประชานัย 34-2-00255 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-1206-1671
3 ทวทีรัพยธ์รุกจิ 233 8 ภกัดี เดชอดุม-บุณฑริก บัวงาม บุณฑริก นายนิวฒัน์  จําปาทอง 34-2-05848 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4520-1309
4 น้ําด่ืม ทิพยธ์ารา 3.8 4 78 13 บัวงาม บุณฑริก นางสาวอนุพร  ปุญญาพิรักษ์ 34-2-02254 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4537-6977  08-2864-2090
5 น้ําด่ืมตรา BT (โรงเรียนบุณฑริกวทิยาคาร) 3.5 3 237 9 บุณฑริก-หนองแสง โพนงาม บุณฑริก นายประหยดั  หลักรัตน์ 34-2-04353 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4520-1228  0-4537-6105 (แฟกซ์)
6 โรงน้ําแขง็ทิมทองจงเจริญ 136.6 5 159 11 หนองสะโน บุณฑริก หจก.ทิมทองจงเจริญ(นายประยรู  ทั่งน้อย) 34-2-01155 เขา้ขา่ยโรงงาน น้ําแขง็ 08-4826-4479
7 บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากดั 198 2 บัวงาม บุณฑริก นายสันติ  บุญพงษ์ 34-2-00156 เขา้ขา่ยโรงงาน ขนมปัง
8 ห้างหุ้นส่วนจํากดัไทยกจิวารี 304.5 15 61 14 บัวงาม บุณฑริก ห้างหุ้นส่วนจํากดั ไทยกจิวารี 34-2-00457 เขา้ขา่ยโรงงาน น้ําแขง็ 08-1718-8315
9 น้ําด่ืม ป.ปลา 4.53 5 95 4 บ.ดอนตะโน นาโพธิ์ บุณฑริก นางสาวทิพยาพร ณ. นคร 34-2-03157 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-5492-4330
10 จนัดารัตน์ 34 3 โนนค้อ บุณฑริก นางสาวกรองกาญจน์ จนัดารัตน์ 34-2-02558 ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-7600-3932
11 เจริญชยัน้ําด่ืม 7.04 4 162 14 คอแลน บุณฑริก นายไมตรี  กลุบุตร 34-2-04858 เขา้ขา่ยโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-8076-9959



หน้าที่ 29 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่้องปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอนาจะหลวย

ลําดับ ชือ่สถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 น้ําทิพย์ตราภูจองชุมชนเทศบาล 1 3 117 8 นาจะหลวย นาจะหลวย นายวฒิุ  บุญคง 34-2-02948 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 089-6259221
2 เทวาภิรมย์ 61 8 นาจะหลวย นาจะหลวย นางสมบัติ  ชินวงค์ 34-2-01255 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 0-4537-9236
3 โรงเรียนนาจะหลวย 3.5 3 160 11 นาจะหลวย นาจะหลวย นางนิธวิดี  วรเดช 34-2-01653 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-0169-0088  08-9716-3949
4 พุทธรักษากรุ๊ป 295 11 นาจะหลวย นาจะหลวย นางสาวพลอยนภัส  บุญทา 34-2-01955 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-1715-9594  08-1400-3465
5 ฟ้าสางวอเตอร์ดริงค์ 6 5 261 1 บ.ฝ่ังเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย นางสาวสรัลรัศมิ ์สมัย 34-2-03657 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-5469-5225  08-1455-3915



หน้าที ่30 จาก 32

รายชือ่สถานทีผ่ลิตอาหารทีต่้องปฏบิตัิตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอน  ายนื

ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน
1 น้ําด่ืมโรงเรียนบ้านตาโม 3.65 4 199 4 โซง น้ํายืน นายมงกฏุ  พนัธพ์วง 34-2-03153 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-7869-2340
2 กลุ่มแม่บ้านโนนป่าเลาขนมอบ  12/1 6 ยาง น้ํายืน นางปนิตา  คันที 34-2-02549 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-9945-5458
3 หจก. โรงน้ําแข็งสิงหท์อง 76 2 สงวนรัตน์ สีวเิชียร น้ํายืน หจก. โรงน้ําแข็งสิงหท์อง 34-2-00444 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแข็ง  0-1966-4920

หจก. โรงน้ําแข็งสิงหท์อง 2 สงวนรัตน์ สีวเิชียร น้ํายืน หจก. โรงน้ําแข็งสิงหท์อง 34-2-00444 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-1966-4920
4 น้ําด่ืมไฮท๊อป 3 184 10 รพช สีวเิชียร น้ํายืน นายไกรสิทธิ์  แสงกอง 34-2-01736 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 0-4537-1008
5 ร้านน้ําด่ืมเกรดทิพย์ 3 2   99/9 12 สีวชิียร น้ํายืน นางสาววจิติรา  การะบุตร 34-2-01554 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-60486867
6 ส. เวชการ การค้า 4.93 2 134 2 ยาง น้ํายืน นางทองลา  จมูสิมผา 34-2-00356 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-1071-8558
7 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านบุกลาง 4.93 4 124 10 บุเปือย น้ํายืน นายคมสันต์ ตัดโท 34-2-00856 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-9529-3156

8 ตลาดโลตัสสาขาน้ํายืน 73.91 200 10 สีวเิชียร น้ํายืน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จาํกัด (นางลัดดา เงินประเสริฐ) 34-2-02856 เข้าข่ายโรงงาน ขนมปัง พป พท 0-4537-1963
9 วารีเพชรน้ําด่ืม 4.25 4 204 9 สีวเิชียร น้ํายืน นายนันทศักด์ิ  นามจําปา 34-2-00957 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 09-1131-6742

10 น้ําใสจากใจณชา Drinking Water 142 2 เก่าขาม น้ํายืน นางประนอม  ชัยยามาท 34-2-03758 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-1016-7507



หน้าที ่31 จาก 32

รายชือ่สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอทุ่งศรีอุดม
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจกัร คนงาน เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อาํเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เขา้ขา่ยโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน

1 ศรีเจริญพาณิชย์ 4.46 3 177 1 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม นายจิรายุส ศรีอักษร 34-2-01057 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-6822-5301  09-4385-4877  09-8113-4511

2 วันเพญ็วอเตอร์ 7.04 5   99/1 6 นาหอ่ม ทุ่งศรีอุดม นายเดช  วันเพญ็ 34-2-01058 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภค ฯ 08-2700-5360  08-5104-8911



หน้าที่ 32 จาก 32

รายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ต้องปฏบิตัิตามเกณฑ์ GMP  ในเขตอ าเภอน  าขุ่น
ลําดับ ชื่อสถานที่ เคร่ืองจักร คนงาน เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เข้าข่ายโรงงาน/ ประเภทอาหาร โทรศัพท์

ไม่เข้าข่ายโรงงาน

1 น้ําด่ืมบ้านโนนสง่า 4 3 177 3 โคกสะอาด น้ําขุน่ นางบุญมี  สีหะบุตร 34-2-04149 ไม่เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 087-9345741
2 โบ๊ดเบเกอร่ี 128 1 ไพบูลย์ น้ําขุน่ นางถาวร  นาชัยคํา 34-2-05851 ไม่เข้าข่ายโรงงาน พท (เบกอร่ี) 08-7805-4824
3 โรงน้ําแข็งน้ําด่ืมห้าดาว 339 9 ตาเกา น้ําขุน่ นายปิยะ  บุง้ทอง 34-2-03058 เข้าข่ายโรงงาน น้ําบริโภคฯ 08-5638-9955

โรงน้ําแข็งน้ําด่ืมห้าดาว 339 9 ตาเกา น้ําขุน่ นายปิยะ  บุง้ทอง 34-2-03058 เข้าข่ายโรงงาน น้ําแขง็


