
หน้าที่ 1

รายชื่อสถานที่ผลิตน้้าแข็ง  ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ที่ ชื่อสถานที่ผลิต ประเภท โทรศัพท์

เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ต้าบล อ้าเภอ ผู้รบัอนุญาต
1 หจก. โรงน้้าแข็งสิงห์ทอง 76 2 สงวนรัตน์ ศรีวิเชียร น้้ายืน หจก. โรงน้้าแข็งสิงห์ทอง น้้าแข็ง  0-1966-4920

หจก. โรงน้้าแข็งสิงห์ทอง 2 สงวนรัตน์ ศรีวิเชียร น้้ายืน หจก. โรงน้้าแข็งสิงห์ทอง น้้าบริโภคฯ 0-1966-4920
2 หสน.โรงน้้าแข็งอนามัยอุบล 153 พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมือง หสน.โรงน้้าแข็งอนามัยอุบล น้้าแข็ง 0-4525-4065
3 อุบลน้้าทิพย์ 159 3 อุบล-ตระการ ขามใหญ่ เมือง นางพรทิพย์  เรียนวิริยะกิจ น้้าบริโภคฯ 0-4525-4100

อุบลน้้าทิพย์ 159 3 อุบล-ตระการ ขามใหญ่ เมือง นางพรทิพย์  เรียนวิริยะกิจ น้้าแข็ง 0-4525-4100
4 หจก.จิตด้ารงวาณิช 205 3 อุบล-เขื่องใน หนองขอน เมือง หจก.จิตด้ารงวาณิช น้้าแข็ง 0-4524-0893-4
5 น้้าแข็ง เคที 24 4 อุบล-ตระการ ไร่น้อย เมือง นายอุทิศ  อนันต์ น้้าแข็ง 08-7966-5641
6 หจก.รัฐกรมหรรทัศนะพงศ์ (2001) 345 12 อุบล-ตระการ ไร่น้อย เมือง หจก.รัฐกรมหรรทัศนะพงศ์(2001) น้้าแข็ง 0-4531-7639
7 โรงงานไทยธนธร 350 1 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร นางสาววรินธร  แซ่เซีย น้้าแข็ง 0-4544-1755  0-4544-1974

โรงงานไทยธนธร 350 1 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร นางสาววรินธร  แซ่เซีย น้้าบริโภคฯ
8 หจก.เขื่องในวารีเทพ 172 6 แจ้งสนิท ก่อเอ้ เขื่องใน หจก.เขื่องในวารีเทพ น้้าแข็ง 08-9845-7633
9 หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต (1997) 229 6 คอนสาย ตระการพืชผล หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต (1997) น้้าแข็ง  0-4529-5027  0-4548-1090-2

หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต (1997) 229 6 คอนสาย ตระการพืชผล หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต (1997) น้้าบริโภคฯ
10 บ.ยโสธรกิจวารี จา้กัด 108 3 ตระการ-โขงเจียม แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ บ.ยโสธรกิจวารี จา้กัด น้้าแข็ง 0-4539-9018
11 หจก.อุบลราชธานีวารีเทพ 2 14 ชยางกูร ขามใหญ่ เมือง หจก.อุบลราชธานีวารีเทพ น้้าแข็ง 0-4531-3552  089-8457633
12 หจก.เดชอุดมวารีเทพ 123 20 เดช-บุณฑริก เมืองเดช เดชอุดม หจก.เดชอุดมวารีเทพ น้้าแข็ง 0-4536-1565 , 361144
13 บ. สมานมิตรโรงน้้าแข็ง จา้กัด 12 เมืองเดช เดชอุดม นายพีรพงษ์  วรวรรโณทัย น้้าแข็ง  0-4524-4451

บ. สมานมิตรโรงน้้าแข็ง จา้กัด น้้าบริโภคฯ
14 โรงน้้าแข็งทิมทองจงเจริญ 159 11 เดช-บุณฑริก หนองสะโน บุณฑริก หจก.ทิมทองจงเจริญ (นายประยูร ทั่งน้อย) 08-4826-4479  09-0620-5201
15 ห้างหุ้นส่วนจา้กัดไทยกิจวารี 377 1 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร นางสาววรินธร   แซ่เซีย น้้าแข็ง 081-7996480
16 โรงงานโขงน้้าแข็ง 11 สุขถาวร เขมราฐ เขมราฐ นายอนุพงษ์  กอบุญช่วย น้้าแข็ง 0-4549-1071
17 โรงน้้าแข็ง พ.ีพี 138 8  -  - หนองขอน เมือง นายปิยะพงษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล น้้าแข็ง 081-9554338
18 หจก.โรงน้้าแข็งดอนมดแดง 236 5 ค้าไฮใหญ่ ดอนมดแดง นายสุเกษ  สุพรรณ์ น้้าแข็ง 08-1870-2726  0-4530-8160
19 โรงน้้าแข็งอนามัยอุบลสาขาบ้านนาอุดม   9/5 19 ขามใหญ่ เมือง หสน.โรงน้้าแข็งอนามัยอุบล น้้าแข็ง  08138773648  0-4525-4065  0-4524-4451

20 โรงน้้าแข็งทิมทองจงเจริญ 159 11 เดช-บุณฑริก หนองสะโน บุณฑริก หจก.ทิมทองจงเจริญ (นายประยูร ทั่งน้อย) 08-4826-4479  09-0620-5201
21 โรงน้้าน้้าแข็งกรเดช 99 12 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี หจก.รัฐกรณ์ มหรรทศันะพงศ์(2001) (นายธชักร จารุธนติกลุ)   0-4543-5295

ที่อยู่



หน้าที่ 2

รายชื่อสถานที่ผลิตน้้าแข็ง  ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ที่ ชื่อสถานที่ผลิต ประเภท โทรศัพท์

เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ต้าบล อ้าเภอ ผู้รบัอนุญาต
ที่อยู่

22 บ.ไทเกอร์ไอซ์ จา้กัด 180 1 ค้าเจริญ ตระการพืชผล บ.ไทเกอร์ไอซ์ จา้กัด น้้าบรโภคฯ/น้้าแข็ง
23 หจก.ไทยกิจวารี 61 14 บัวงาม บุณฑริก หจก.ไทยกิจวารี น้้าแข็ง 08-1718-8315
24 โพธิ์ไทรน้้าแข็งหลอด 89 9 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร นายอนุพงษ์  กอบุญช่วย น้้าแข็ง 08-9189-1776
25 โรงน้้าแข็งน้้าด่ืมห้าดาว 339 9 ตาเกา น้้าขุ่น นายปิยะ  บุ้งทอง น้้าแข็ง 08-5638-9955
26 โรงงานโขงน้้าแข็งหลอด 102 12 โขงเจียม โขงเจียม นายอนุพงษ์  กอบุญช่วย น้้าแข็ง 08-9189-1776
27 ร้านคลาสสิค 22 10 โนนก่อ สิรินธร นายศราวุธ บริบูรณ์ น้้าแข็ง 08-3613-2337
28 กรเดชน้้าแข็งหลอด 239 32 เมืองเดช เดชอุดม หจก.แพรว-พีท-พี(2004) น้้าแข็ง 08-1876-9395
29 บริษัท ไทเกอร์ พิบูลมังสาหาร จา้กัด 81 8 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร บริษทั ไทเกอร์ พบิลูมังสาหาร จ้ากดั น้้าแข็ง 09-9121-4488  09-0264-7474
30 อา้นาจไอซ์ 255 3 หนองกินเพล วารินช้าราบ นายนิวัติ กอบุญช่วย น้้าแข็ง 08-1927-3844
31 บริษัท กรเดช วารินช้าราบ จา้กัด 299 6 ค้าขวาง วารินช้าราบ บริษัท กรเดช วารินช้าราบ จา้กัด น้้าแข็ง 08-1876-9395
32 บริษัท วารีเทพม่วงสามสิบ จา้กัด 25 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ บริษัท วารีเทพม่วงสามสิบ จา้กัด น้้าแข็ง 08-1718-8315
33 บริษัท วารีเทพวารินช้าราบ จา้กัด 249 4 ค้าน้้าแซบ วารินช้าราบ บริษัท วารีเทพวารินช้าราบ จา้กัด น้้าแข็ง 08-1718-8315

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
         ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่  8 พ.ย. 59


