
รายชื่อสถานที่ผลติเครื่องดื่มฯในจงัหวัดอุบลราชธานี 

ที่ ชื่อสถานที่ เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ ผู้รับอนญุาต เลขสถานที่ผลิต โทรศัพท์

1 กลุ่มสตรีสมนุไพรบา้นแกง้หลักด่าน 63 7 หนองผือ เขมราฐ นางมาลา  มสัยามาศ 34-2-02646 0-6244-2636

2 กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบา้นทา่ลาดเหนอื 105 11 เหล่าแดง ดอนมดแดง นางต๋ิม นามวงษา 34-2-01545

3 กลุ่มชาเขียวใบหมอ่น 113 4    -   - ดอนมดแดง ดอนมดแดง นางอุ่นเรือน  ศิริแพทย์ 34-2-00746 0-1321-1326

4 กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรหนองสิม 14 เกษม ตระการพชืผล นางคําพวง  ดวงพลิา 0-4529-2110

5 ร้านโชคเข็มพร 198 5 โพธิใ์หญ่ วารินชําราบ นายเข็มพร  คงคาพนัธ์

6 น้ําส้มเกล็ดหมิะ (ไทยออเร็นจ)์ 32/4 เทศบาล 17 วารินชําราบ วารินชําราบ นายบญุเลิศ  นพิขันธ์

7 กลุ่มสตรีสมนุไพรบา้นขามปอ้ม 88 1 ขามปอ้ม เขมราฐ นางคําพนัธ์  จันทอก 34-2-03147

8 กลุ่มสตรีบา้นค้อเหนอื 178 12 กดุลาด เมอืง นางแสงดาว  วงษคํ์า 0-4526-4257

9 ศูนย์วัตถุดิบสมนุไพรบา้นมว่ง 124 3 สมสะอาด เดชอดุม นายจํานง  กนันดิา

10 กมลพฒันเ์คร่ืองด่ืม 92 4 สะพอื ตระการพชืผล นางบวักนั  พมิพกนัต์

11 บ. นอร์มผลิตภณัฑ์อาหาร จํากดั 26 8 หนองกนิเพล วารินชําราบ บ. นอร์มผลิตภณัฑ์อาหาร จํากดั

12 เอื้องหลวง 465 16  -  - ไร่นอ้ย เมอืง นายอนวัช  ดวงศรี

13 เค. พ.ี เฮาส์  ครัวเช้า 289/1 สรรพสิทธิ์ ในเมอืง เมอืง นางกลัยา  ชื่นไมตรี

14 สมทูต้ี เฮาส์ 12 แจ้งสนทิ 8 แจ้งสนทิ ในเมอืง เมอืง นายยัญชัย  บญุใช้

15 ส.โชคทรัพย์ 123 10 เล่ียงเมอืง แสนสุข วารินชําราบ นางสําลี  แสนทวีสุข

16 นษิฐยา 18/1 เทศบาล 24 วารินชําราบ วารินชําราบ นางนติยา  จําปาแดง

17 กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบา้นทา่วารี 72 4 แจ้งสนทิ หวัดอน เขื่องใน นางพกิลุ  อรุณรุ่ง 34-2-03051

18 นอ้งเนยน้ําผลไมเ้กล็ดหมิะ 141 11 ซอย 5 วาริน-ศรีสะเกษ โนนผ้ึง วารินชําราบ นางอจัฉรียา  คําเกี้ยว 34-2-05351

19 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นทําน้ําเฉากว๊ย ม.9 50 9 กระเดียน ตระการพชืผล นางชนกพร  เชื้อเวียง

20 นวลนภาเคร่ืองด่ืม 89 4 สะพอื ตระการพชืผล นางสาวแจ่มนภา  นครไทย 34-2-06151 08-7258-2764

21 หจก.หกพนันา 99 5 เกษมสมบติั ขุหลุ ตระการพชืผล นายเวช  หกพนันา
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22 สวนเกษตรธรรมชาติเม่าหลวง 59 10 จ่าจันทร์ วาริน-เดช แสนสุข วารินชําราบ นางสาวพรมงคล  ปวะภโูต 34-2-06951

23 น้ําส้มสายน้ําผ้ึงตราวนดิา 101 9 ปทมุ เมืองอุบลราชธานี นางสาววนดิา  พนัธะราช 34-2-02054 08-5027-3795  08-5413-8770

24 บ.พัชรารัตน์ อินดัสตร้ี เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด 289/2 10 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี บ.พชัรารัตน ์อนิดัสตร้ี เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั 34-2-01455 08-1566-7087

25 ทองคํา 47 1 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี นายณรงค์ ทองคํา 34-2-03256 08-5203-4370  08-9048-0035

26 อบุลธนพตัเทรดด้ิง 163 10 นาส่วง เดชอดุม นายธนติ ฮามศิริ 34-2-03556 08-1718-3034 

27 ตา-ต่ิง บริการ  239/1 6 ขุหลุ ตระการพชืผล น.ส.ปาริชาติ โสคันธิกอบุล 34-2-02557 0-4548-1453

28 กลุ่มแพทย์แผนไทย ต.นาพนิ 196 นาพนิ ตระการพชืผล นายวิสูตร ทองธาร 34-2-02657 08-7908-2733

29 วิสาหกจิชมุชนกลุ่มผลิตและแปรรูปสมุนไพรวัดป่าหนองไขน่ก 95 1 หนองไข่นก มว่งสามสิบ นายจันแดง เชื้อแสน 34-2-03958 09-4507-8216

30 บริษัท อโพทีคาอินโนวาแลบบอราทอรีส์ จํากัด 303/2 12 ไร่นอ้ย เมอืงอบุลราชธานี บริษัท อโพทีคาอินโนวาแลบบอราทอรีส์ จํากัด 34-2-04458 0-4521-0748

31 บอส&บมี 166 2 บเุปอืย น้ํายืน นางนบุาล ดวงโสมา 34-2-01559 08-4772-2895

32 มนตรีเลิศรส 233 6 หว้ยยาง โขงเจียม นายทองแดง อทุยัมา 34-2-02859 09-3060-9524
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ
         ส านักงานสาธารณสขุจงัหวัดอุบลราชธานี

ขอ้มลู ณ วันที่  31 ธ.ค. 58


