เลขทะเบียนสรรพสามิต
01055381192701001
01055400710501001
01055420139102001
01055451299011001
01055480458301001
01055490291881001
01055490291881002
01055521105781001
01055560768201001
01055571701701001
01655300000101001
02055530086441001
03055580027911001
04055350005111001
05055390048391001
01054760000611001
01055190024861001
01055290392931002
01055330052761002
01055371416111001
01055470526541001
01055501127601001
01075440000601001
01355440035121001
01054970011301001
01055140012361001
01055140012361002
01055250111571001
01055250111571001
01055290144611001

บริษัท
บริษัท ไมโคร-บริว เอเซีย จำกัด
บริษัท เดอะ ลอนดอน บริวเวอรี่ จำกัด
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
บริษัท โรงเบียร์ ฮอลแลนด์ จำกัด
บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด
บริษัท เอส คอมพำนี (1933) ร้ำน EST.33 By SINGHA สำขำ CDC จำกัด
บริษัท เอสคอมพำนี (1933) ร้ำน EST.33 By SINGHA สำขำ The nine จำกัด
บริษัท ฟูลมูนบริวเวอร์ค จำกัด
บริษัท สมุย ไฟน์ เอลส์ จำกัด
บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด
บริษัท ลพบุรีกิจวัฒนำ จำกัด
บริษัท เบียร์เฟสต์ จำกัด
บริษัท กลั่นทอง1631พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท โรงแรมรำชำออคิด จำกัด
บริษัท เชียงใหม่บรูเฮ้ำส์ จำกัด
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท ซำน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
บริษัท เบียร์ไทย(1991) จำกัด (มหำชน)
บริษัท ปทุมธำนี บริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท อเบอร์ดนี เลอ อำฟวร์จำกัด
บริษัท ประมวลผล จำกัด
โรงงำน บริษัท โรงงำนสุรำพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด สำขำ 1
โรงงำน บริษัท โรงงำนสุรำพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด สำขำ 2
บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด

ที่ตั้งโรงงานสุรา
219 หมู่ที่ 10 ถนนริมหำดพัทยำ ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
1178 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร
462/61 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร
128/1 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร
645,647 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร
1420/1 ซอย ลำดพร้ำว 87 (จันทรำสุข) แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร
999/4 ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร
193 ซอย ห้อง 2110,2210 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
83/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
188 หมู่ที่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองปำกเกร็ด ตำบลปำกเกร็ด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
28/9 ถนนนำรำยณ์มหำรำช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
399/9 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
628 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
9/9 ถนนประชำสำรำญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
345 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปำง ตำบลหนองป่ำครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
999 ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร
111 หมู่ที่ 2 ถนนบำงบัวทองสุพรรณบุรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
68 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้ำ อำเภอบำงบำล จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
77 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
333 หมู่ที่ 19 ถนน208 (ขอนแก่น-มหำสำรคำม) ตำบลท่ำพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
89 หมู่ที่ 2 ถนนติวำนนท์ ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
99 หมู่ที่ 10 ตำบลบัวปำกท่ำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
349 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลำด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
2 หมู่ที่ 9 ซอย ใจเอื้อ ตำบลบำงคูวัด อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
999 หมู่ที่ 15 ถนนทำงหลวง 2313 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
56 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
69 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
165 หมู่ที่ 10 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
165 หมู่ที่ 10 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เลขทะเบียนสรรพสามิต
01055290144611001
01055330826021001
01055351104921001
01055370881921001
01055390023251002
01055390023251002
01055390546601001
01055420103681001
01055420103681001
01055480181741001
01355410024851001
01455370007591001
04055370015581001
05355410000801001
07355370017681001
07455310003791001
07455310003791002
01054970011301001
01055140012361001
01055140012361002
01055150011411001
01055150011411002
01055250111571001
01055250111571001
01055270220241001
01055290144611001
01055290144611001
01055330826021001
01055351104921001
01055370881921001

บริษัท
บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย ซำน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด
บริษัท สุรำพิเศษทิพรำช จำกัด
บริษัท ธนภักดี จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จำกัด
บริษัท เจริญดีกำรสุรำ 2005 จำกัด
บริษัท ฉัตรชัย เมรัย จำกัด
บริษัท ฉัตรชัย เมรัย จำกัด
บริษัท รอยัล ไทเกอร์ ดิซทีลเลอรี่จำกัด
บริษัท สุรำบำงยี่ขัน จำกัด
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
บริษัท อธิมำตร จำกัด
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
บริษัท เอส.เอส.กำรสุรำ จำกัด
บริษัท สุรำกระทิงแดง(1988) จำกัด จำกัด
บริษัท สุรำกระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท อเบอร์ดนี เลอ อำฟวร์จำกัด
บริษัท ประมวลผล จำกัด
โรงงำน บริษัท โรงงำนสุรำพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด สำขำ 1
โรงงำน บริษัท โรงงำนสุรำพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด สำขำ 2
บริษัท แสงโสม จำกัด
บริษัท แสงโสม จำกัด
บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เขำใหญ่ไวน์เนอรี่ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย ซำน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด
บริษัท สุรำพิเศษทิพรำช จำกัด
บริษัท ธนภักดี จำกัด

ที่ตั้งโรงงานสุรา
54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
234 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
488 หมู่ที่ 1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
315 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
88/8 หมู่ที่ 3 ถนนห้วยพลู-วัดสำโรง ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
88/8 หมู่ที่ 3 ถนนห้วยพลู-วัดสำโรง ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
358 หมู่ที่ 12 ตำบลรำงสำลี่ อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
234/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
234/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
89 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภำพ ตำบลลำดบัวขำว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
82 หมู่ที่ 3 ตำบลบำงคูวัด อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ำตูม อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี
170 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสีสูบงิ้วงำม ตำบลผำจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
101 หมู่ที่ 8 ถนนสถิตย์นิมำนกำล ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี
8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนำดี อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
418 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลำด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
999 หมู่ที่ 15 ถนนทำงหลวง 2313 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
56 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
69 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
49 หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
37/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
165 หมู่ที่ 10 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
165 หมู่ที่ 10 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
102 หมู่ที่ 5 ตำบลพญำเย็น อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
234 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
488 หมู่ที่ 1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
315 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
01055390023251002
01055390023251002
01055390546601001
01055420103681001
01055420103681001
01055470841061001
01055480181741001
01055530894081001
01075450003811001
01255470116721001
01355410024851001
01355410024851002
01455370007591001
01955370005541001
02055140001661001
02055450094161001
03055370013381001
04055370015581001
04055410004551001
05055370058971001
05355410000801001
07155410001931001
07355370017681001
07455310003791001
08455410012611001
09940001653821001

บริษัท
บริษัท ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จำกัด
บริษัท เจริญดีกำรสุรำ 2005 จำกัด
บริษัท ฉัตรชัย เมรัย จำกัด
บริษัท ฉัตรชัย เมรัย จำกัด
บริษัท สยำม เอทำนอล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
บริษัท รอยัล ไทเกอร์ ดิซทีลเลอรี่จำกัด
บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท กรุงเทพอุตสำหกรรมแอลกอฮอล์ จำกัด
บริษัท สุรำบำงยี่ขัน จำกัด
บริษัท สุรำบำงยี่ขัน จำกัด
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
บริษัท หลักชัยค้ำสุรำ จำกัด
บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จำกัด
บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สีมำธุรกิจ จำกัด
บริษัท อธิมำตร จำกัด
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
บริษัท กำญจนสิงขร จำกัด
บริษัท เอส.เอส.กำรสุรำ จำกัด
บริษัท สุรำกระทิงแดง(1988) จำกัด จำกัด
บริษัท นทีชัย จำกัด
องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต
วิสำหกิจชุมชน หนองปลำไหล
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนทุ่งหลวง โดยนำงธัณย์จิรำ สิริโชคเจริญสุข
วิสำหกิจชุมชน ไชยมณี
วิสำหกิจชุมชน ศำลำเกษตรแปรรูป โดยนำงษร โนพวน
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนน้ำโมง โดยนำยวรรณชัย ตุ้ยสำร

ที่ตั้งโรงงานสุรา
88/8 หมู่ที่ 3 ถนนห้วยพลู-วัดสำโรง ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
88/8 หมู่ที่ 3 ถนนห้วยพลู-วัดสำโรง ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
358 หมู่ที่ 12 ตำบลรำงสำลี่ อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
234/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
234/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
88 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
89 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภำพ ตำบลลำดบัวขำว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
88 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท
2 หมู่ที่ 5 ตำบลบำงไทรป่ำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
88/8 หมู่ที่ 7 ถนนเขำช้ำง-หนองโป่ง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี
82 หมู่ที่ 3 ตำบลบำงคูวัด อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
43, 45 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร
333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ำตูม อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี
46 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลำงนำ อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
111 หมู่ที่ 5 ถนนฉะเชิงเทรำ-สัตหีบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
65/7 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปรำจีนบุรี
1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
170 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
309 หมู่ที่ 6 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
99 หมู่ที่ 4 ถนนหนองคำย-โพนพิสัย ตำบลหำดคำ อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย
149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสีสูบงิ้วงำม ตำบลผำจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
50 หมู่ที่ 7 ซอย วังขนำย 16 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
101 หมู่ที่ 8 ถนนสถิตย์นิมำนกำล ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี
8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนำดี อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
1 หมู่ที่ 2 ถนนทำงหลวงหมำยเลข 41 ตำบลท่ำโรงช้ำง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
67 หมู่ที่ 4 ตำบลปำกน้ำ อำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
7 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
121 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
130/112 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนพรุ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
โฉนดเลขที่ 30279 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลำแลง อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
170 หมู่ที่ 5 ตำบลผำตอ อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน

เลขทะเบียนสรรพสามิต

01035440133891001
01055551557421001
01055560337211001
01135460024141001
01135460024221001
01135500070001001
01155560138611001
01235510019011002
01355400021631001
01355510115841001
01435440014611001
01455460001381001
01535460000471001
01535460000631001
01535470002961001
01635450006711001
01635460003141001
01635460006751001
01635460008451001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นทุ่งแดนทองบ้ำนห้วยแขม
โดย นำยอนุศกั ดิ์ มังคละ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมปลูกยำงพำรำบ้ำนก้อ หมู่ 3
โดยนำยเสถียร กันชนะ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นสนำมชัยกำรสุรำ
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่น้ำพำง โดย นำยชอน เขื่อนเขต
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่น้ำพำง โดย นำยสมำน ธรรมรักษำ
วิสำหกิจชุมชน เพลินกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสุรำกลั่นชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะแบก
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นจิตนำม (โดยนำงจินตนำ สำบ้ำนบัว)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หมำกทองร้อย
บริษัท สยำม เอสเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปิยะสตรี
บริษัท โอลด์ แฮนด์ จำกัด
บริษัท โกษำปำน ดิสติลเลอรี่ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์โบว์สุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบญจวรรณสุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลักษณ์รดำสุรำกลั่นชุมชน
บริษัท ศรีวรำ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำนนท์
บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เจ.บี.เบฟเวอเรจ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นนทนำ เทรดดิ้ง
บริษัท สยำมสพิริทส์ แอนด์ ไวน์ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปทิตตำเจริญกิจ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ทองสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชำยกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์สำโท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.บุญฉ่ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำปรำงค์ทอง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จ.ปำนเพ็ชร์

ที่ตั้งโรงงานสุรา
โฉนดเลขที่ 10608 หมู่ที่ 10 ตำบลตำลชุม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
น.ส.3 เลขที่ 240 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน
44 หมู่ที่ 1 ตำบลสนำมชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ
11/1 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพำง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน
101 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพำง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน
122 หมู่ที่ 10 ตำบลป่ำแดง อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
4/4 หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดกำแพงเพชร
น.ส.3 ก. เลขที่ 249 เล่ม 3ก หน้ำ 49 หมู่ที่ 8 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ
25/1 หมู่ที่ 8 ถนนหนองปรือ-ตำอิน ตำบลท่ำกุ่ม อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
น.ส.3 4544,4545 หมู่ที่ 8 ซอย นำวีเฮ้ำส์ 36 ถนนวัดทุ่งโปรง ตำบลพลูตำหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
4/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
18 ห้องA124 ซอย สุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
47/5 หมู่ที่ 8 ตำบลทวีวัฒนำ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
52/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
52/2 หมู่ที่ 12 ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
52/3 หมู่ที่ 12 ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
166 หมู่ที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร
31/2 หมู่ที่ 2 ตำบลทวีวัฒนำ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
36/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
24/11 หมู่ที่ 3 ซอย ตะวันออก 11 ถนนเลียบคลองสี่ฝั่งตะวันออก ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
13 หมู่ที่ 10 ตำบลบำงไทร อำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
57 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรำกน้อย อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
124/2 หมู่ที่ 1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง
151 หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง
85 หมู่ที่ 6 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง
34 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
117 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
76 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
17 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนสรรพสามิต
01635460009181001
01635550010001001
01935460008611001
01935470007681002
01935510002031001
02035470047891001
02035520008421001
02135460008951001
02135460020061001
02135480022321001
02135550006141001
02155610012541001
02235460002241001
02235460008361001
02235460008611001
02235470008561001
02235490007131001
02235560008711001
02235600007321001
02255470001221001
02335460002241001
02335460002321001
02335460002591001
02335460003051001
02335460003131001
02335460003481001
02335470000231001
02335470005711001
02335480003111001
02335480005311001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลักษิกำสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เพิ่มทรัพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แก้ววำรินทร์สมุนไพรกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเถำ สุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กิตติสิริกำรสุรำ
โดยนำยพิชัย ปิ่นภู่ (สุรำกลั่นชุมชน)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ สปิริท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อมตสุธำรุ่งโรจน์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กำทรัพย์เมรัย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนองหิน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิน จีน ไท้ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตะวันออกกำรสุรำ
บริษัท ภูมิใจ สุรำไทย จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บุญเหลือกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนินโพธิ์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ท่ำศำลำสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรินธรกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พรกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศำลทรำยกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์รัตมณี
บริษัท หนุมำนไวเนอรี่ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สำมัญสุนทร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สระบัวกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำขำวหนองปรือ (ตรำด)
หจก. สุขสิริกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เนินทรำยกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนองโสนกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมรัยท่ำเลื่อน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พัชรี
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เหล้ำขำวแป้งไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรีกำรสุรำ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
53/1 หมู่ที่ 15 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
31 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
15 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยำว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
99 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
77/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี
59/10 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
59 หมู่ที่ 11 ตำบลบำงเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
64/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
109 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
133 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
75/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
43/3 หมู่ที่ 2 ตำบลมำบข่ำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง
25/9 หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี
42/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โฉนดเลขที่ 41190 หมู่ที่ 3 ตำบลรำพัน อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
37/3 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
51/2 หมู่ที่ 10 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี
49/11 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
49 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ำหลวง อำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี
6 หมู่ที่ 6 ตำบลคมบำง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
122/2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด
46/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
25 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำกุ่ม อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
114/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินทรำย อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
106/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินทรำย อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
38 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
57 หมู่ที่ 5 ตำบลชำรำก อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
13/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเกำะช้ำง อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด
130 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่ำวใหญ่ อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
82/5 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

เลขทะเบียนสรรพสามิต
02335550003041001
02335590003331001
02435460003131001
02435470002101001
02435480001081001
02435520000441001
02435530000561001
02535540009711001
02535570010491001
02655580006841001
03035450014711001
03035460020721001
03035460030281001
03035460030791001
03035460043931001
03035470006341001
03035470006421001
03035480044981001
03035500000381001
03035500036571001
03035530020231001
03035560049901001
03035610028011001
03055540006031001
03055580035421002
03055600058241001
03135580010921001
03255580003731001
03435460008351001
03635490004881001
03835570005131001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศิลำอำศน์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นสนคู่กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดำรงชัยเจริญกิจ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประจวบกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำแหลมเขำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองรุ่งเรืองกิจ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประชำกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนุมำนสุรำดี
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ก.กำรสุรำ
บริษัท บ้ำนฟำร์มสุข จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ็ท แอนด์ ยีนศ์ 2002
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทวนทองกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซำกุระ 40 ดีกรี
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อังคณำเทรดดิ้ง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ไพศำลสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์สีมำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำมหำเทพ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรสีมำกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขอนทอง กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศิวพรหมนำรำยณ์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พระคุนแม่สุรำกลั่นชุมชน (2013)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะ (2018)
บริษัท ดำบแม่ย่ำสุรำไทย จำกัด
บริษัท อังคณำเบฟ จำกัด
บริษัท นำครำช บริวเวอรี่ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปอแก้ว เทรดดิ้ง (2015)
บริษัท ลไมย์ ดิสทิลเลอรี่ส์ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หกพันนำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทับทิมสยำมกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำคภฤทธิ์

ที่ตั้งโรงงานสุรา
85/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
38/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
62/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสำวชะโงก อำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
17/2 หมู่ที่ 9 ตำบลเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
82/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
40/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยำว อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
95/17 หมู่ที่ 10 ตำบลเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
88 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี
67 หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
129/1 หมู่ที่ 10 ตำบลพระอำจำรย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก
26 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ำช้ำง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
164 หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่ำ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
16 หมู่ที่ 3 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
151 หมู่ที่ 16 ตำบลเสิงสำง อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ
129 หมู่ที่ 5 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
69 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
4 หมู่ที่ 18 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
98 หมู่ที่ 13 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
35 หมู่ที่ 3 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
23 หมู่ที่ 18 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
107 หมู่ที่ 13 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
234 หมู่ที่ 5 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
84 หมู่ที่ 11 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
304 หมู่ที่ 17 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
151/1 หมู่ที่ 16 ตำบลเสิงสำง อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ
242 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
103 หมู่ที่ 18 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
289 หมู่ที่ 9 ตำบลแนงมุด อำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์
99 หมู่ที่ 5 ซอย เกษมสมบัต5ิ ถนนเกษมสมบัติ ตำบลขุหลุ อำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี
79 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนตำล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
354 หมู่ที่ 3 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
03835590006691001
04035470003151001
04035470007311001
04135550029091001
04335460005241001
04335460007291001
04355570000931001
04635490005841001
04635600014941001
04635610005811001
04735450003421001
04735570001211002
05035500015121002
05055550018061002
05135580000191001
05135600014261001
05225460000421001
05225460000691001
05225460000771001
05225460000851001
05235460003611001
05235460006471001
05235460009651001
05235460009811001
05235460009901001
05235460011801001
05235460011801002
05235460012011001
05235460012101001
05235460012441001
05235460012521001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มังกรไฟ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เหมยจิ่วกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ ขอนแก่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จันทรเลขำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หำดสั่งสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์พรเจริญ
บริษัท อีสำนเนเชอรัล จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กัลยำณัฐพำณิชย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อรอุมำเรืองทรัพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำรักษ์ 2018
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เลิศวัฒนำ(ค.ทองแดง)กรุ๊ป
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณภูมิสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอเดลบรำนด์
บริษัท มิทำเกะ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยอดข้ำวรวงทอง
หจก. แม่บัว-สี
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิตบิ ุคคล รัตนบ้ำนสวนสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิตบิ ุคคล กระต่ำยรุ่งเรือง
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิตบิ ุคคล กว่ำงซ้งกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิตบิ ุคคล วังเหนือข้ำวทิพย์ สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แจ้ซ้อน ชัย แชมป์ ซัน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พ่อตัน สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ใหม่พัฒนำสุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มูลสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วันเพ็ญกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วันเพ็ญกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จันทร์พลอยบริกำร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ถำวรสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จักรบุญมำสุรำกลั่น

ที่ตั้งโรงงานสุรา
199/1 หมู่ที่ 9 ตำบลปำกคำด อำเภอปำกคำด จังหวัดบึงกำฬ
304 หมู่ที่ 12 ตำบลท่ำพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
205 หมู่ที่ 7 ตำบลศิลำ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
18 หมู่ที่ 11 ตำบลไชยวำน อำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี
58 หมู่ที่ 7 ตำบลสร้ำงนำงขำว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
238 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้ำง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ
201 หมู่ที่ 13 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย
93 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอำด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
76 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอำด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
181 หมู่ที่ 4 ตำบลสำรำญ อำเภอสำมชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
171 หมู่ที่ 7 ถนนนิตโย ตำบลบ้ำนต้ำย อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร
286 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้ำง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ
810/1 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
630 หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดำว อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
29/5 หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
85/4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตนื อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
80/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนร้อง อำเภองำว จังหวัดลำปำง
90 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
142 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
143/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
30 หมู่ที่ 12 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
21 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
1/1 หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
95 หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
216/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
206/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
148 หมู่ที่ 8 ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
31/1 หมู่ที่ 10 ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
88 หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
219 หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
401 หมู่ที่ 7 ตำบลห้ำงฉัตร อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
05235460012951001
05235460013681001
05235460013841001
05235460014811001
05235460014901001
05235460016781001
05235460018051001
05235460018481001
05235460018481003
05235460019021001
05235460019291001
05235460019371001
05235460019611001
05235460019881001
05235460020031001
05235460020891001
05235460021011001
05235460021431001
05235460021511001
05235460021861001
05235460021941001
05235460022161001
05235460022241001
05235460022671001
05235460023301001
05235460025261001
05235460027631001
05235460028871001
05235460029761001
05235460031821001
05235460033281001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำปำงกันทำเจริญ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หัวทุ่งกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งบ่อแป้น สุรำกลั่น ลำปำง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พลอยแพรสุวรรณ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำไย กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ติง สวัสดิ์ สุรำกลั่นพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมศรี สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมใจกลั่นสุรำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมใจกลั่นสุรำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทูลสุรำกลั่นลำปำง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเจริญ 99 สุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำภรณ์สุรำกลั่นทุ่งฝำย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สุรำกลั่น แพะก้อม เมืองปำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงหล้ำต้มกลั่นสุรำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ผัดคำ สุรำภูมิปัญญำชำวบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทวีสุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เรือง กำจำรี กลั่นสุรำพระบำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชื่นจิตรกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แม่อำงกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชัย กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เรือนแก้วกำรค้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ดวงใจ สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย กลั่นสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งแฝด กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ใจจันทร์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คำพงษ์ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สำมอนงค์ สุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บุญมี อุดถำ สุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แจ้ซ้อน สุรำกลั่นพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กลไก กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แม่ตำพัฒนำ สุรำกลั่น

ที่ตั้งโรงงานสุรา
19/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองยำว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
23 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สัน อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
183/5 หมู่ที่ 2 ถนนบ้ำนทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
194 ถนนบ้ำนดงพัฒนำ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
82 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
86 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
108 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตำล อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
83/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝำย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
56 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝำย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
105/3 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝำย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
56 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝำย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
61 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝำย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
147 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปำน อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
69 หมู่ที่ 2 ถนนบ้ำนทุ่งฝำย ตำบลทุ่งฝำย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
18/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้ำย อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
13 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
275 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
42/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
109/1 หมู่ที่ 4 ถนนบ้ำนแม่อำง ตำบลบ้ำนแลง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
59 หมู่ที่ 8 ตำบลร่องเคำะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
228 หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
11/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตำล อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
185 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตำล อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
439 หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
64/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองยำว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
29 หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนำคพัฒนำ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
158 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนค่ำ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
297 หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้ำย อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
50 หมู่ที่ 12 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
36 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนอ้อน อำเภองำว จังหวัดลำปำง
106/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
05235460033951001
05235460036711001
05235460037601001
05235460037781001
05235460038081001
05235460038321001
05235460038671001
05235460039131001
05235460039211001
05235460040491001
05235460041971001
05235460043161001
05235460043241001
05235460043671001
05235460043831001
05235460044991001
05235460045111001
05235460045451001
05235460045961001
05235460046691001
05235460047231001
05235460047311001
05235460047821001
05235460050111001
05235460051261001
05235460051421001
05235460052071001
05235460052311001
05235460052911001
05235460054361001
05235460054611001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โมเมย์สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มสุรำบ้ำนหนองแม่จำง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประทุม กำรสุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลือรุ่งเจริญ สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บุญยง สุรำกลั่นหนองหอย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญศรี สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือนเจริญ สุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีมำสุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำ 365 ห้ำงฉัตร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุวภัทร สุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วันชัย บุญธรรม
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เหล้ำโบรำณ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 3 เค สุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภำวิตำ รุ่งเจริญ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธีระยุทธสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เสำร์แก้ว สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำพันธ์ สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์-แม่พริก
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โชคอนันท์ เหล้ำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไฮเธค กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำดวน ธุรกิจ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อิทธิวัฒน์ พำนิชย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นกเล็กสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นเมืองเสริม
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มิตต์ สุรำพัฒนำท้องถิ่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มงคลทิพย์ สุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เทพอำพร สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรสีโรงกลั่นสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนป่ำจ่ำ กำรสุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บุญเย็น สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดวงดำวไชยรุ่งเรือง

ที่ตั้งโรงงานสุรา
153 หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
123 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
231 หมู่ที่ 4 ตำบลร่องเคำะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
16/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนเสด็จ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
449 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนเสด็จ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
148 หมู่ที่ 6 ตำบลสบป้ำด อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง
118 หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
56 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
314 หมู่ที่ 2 ตำบลห้ำงฉัตร อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
224 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
2 หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองปำน อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
384 หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
348 หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้ำว อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
139/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
179 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
405 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง
354 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง
82 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบำทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปำง
115 หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
82 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
268 หมู่ที่ 4 ตำบลร่องเคำะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
267 หมู่ที่ 4 ตำบลร่องเคำะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
61/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนค่ำ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
101/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้ำย อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
31/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
38/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
123 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
265/1 หมู่ที่ 4 ตำบลร่องเคำะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
63 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
121/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
545 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
05235460055091001
05235460055171001
05235460055331001
05235460055761001
05235460055761002
05235460057111001
05235460057621001
05235460058271001
05235460059751001
05235460061651001
05235460062461001
05235460064161001
05235470000631001
05235470001441001
05235470003141001
05235470005601001
05235470005781001
05235470006321001
05235470010271001
05235470010601001
05235470012641001
05235470015911001
05235470019901001
05235470020231001
05235480004231001
05235480009891001
05235480013141001
05235480014201001
05235490006641001
05235490007881002
05235500004511001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พักดีสุรำกลั่นพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงเมืองมำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โชคจักรพันธ์เหล้ำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมใจพัฒนำสุรำพื้นบ้ำนแม่พริก
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมใจพัฒนำสุรำพื้นบ้ำนแม่พริก
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สินทรสุรำกลั่นห้ำงฉัตร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แม่ทะ กำรค้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บำนเดือน ทำนันท์ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำปำงใจบำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นขำมสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด น้ำโท้งสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงแก้วสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อุดมกมลรัก
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีสง่ำกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุบินกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มอยสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ก๋องมี สุรำทิพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนสำดกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนหลุกช้ำงเงิน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เขินแก้วสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สืบปัญญำทิพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทศพล สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงคำสุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนองบัว สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรหลิ่งก้ำน พำณิชย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คำ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีอรุณกิจ (ลำปำง)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขนุนทอง 49
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กรุ๊ปทินกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โรจน์ศกั ดิ์ กำรสุรำ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
93/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝำย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
126 หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
161 หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
61 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปำง
51 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปำง
34 หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
80 หมู่ที่ 1 ตำบลนำครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
73/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนำแก อำเภองำว จังหวัดลำปำง
100 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกว๋ำว อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
43 หมู่ที่ 1 ตำบลศำลำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
297/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
96/1 หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
242 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
39/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนำแส่ง อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
23 หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
150 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
147 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
14/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวังพร้ำว อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
13 หมู่ที่ 11 ตำบลนำครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
24 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ำผำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
167/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
306 หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
85 หมู่ที่ 2 ตำบลนำสัก อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง
125 หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
52/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
296/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
66/1 หมู่ที่ 5 ตำบลห้ำงฉัตร อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
58 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
34 หมู่ที่ 1 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
17 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้ำนแลง อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
05235500005321001
05235500008181001
05235500009231001
05235500012291001
05235520007001001
05235520012851001
05235530000701001
05235530004871001
05235530007461001
05235530007541001
05235530008191001
05235530008941001
05235540004811001
05235540016731001
05235560007471001
05235560011911001
05235560012711001
05235570003171001
05235570006271001
05235570018101001
05235580000351001
05235580006631001
05235580013761001
05235580014811001
05235590000711001
05235590001871001
05235590004541001
05235590007721001
05235590011831001
05235590012721001
05235590015311001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำขำวต้นข่ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โบร์ อิม สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำคำสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนองหล่มกำรค้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมพร สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำนันสวัสดิ์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แจ้ซ้อนวิสกี้
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำย สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โทกหัวช้ำง สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งฝูงกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลี้ไพศำลวัฒนำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ค. คำธนำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำดวนสุรำชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวัน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลุงนวลสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นบุญศรี
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จำรุพงศ์ สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมำ สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงทอง (2015)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟองแก้วสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธวัชกำรสุรำกลั่น บ้ำนน้ำโจ้
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เป็นหนึ่งสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นฤเบศร์สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำนุภำพ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สว่ำงกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นพดล สุรำกลั่นแม่ฮำว

ที่ตั้งโรงงานสุรา
118/4 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
34 หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
130/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สัน อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
116/4 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
193 หมู่ที่ 5 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปำง
78 หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตำล อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
245 หมู่ที่ 12 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
41 หมู่ที่ 7 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปำง
342 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
26/1 หมู่ที่ 4 ตำบลร่องเคำะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
357/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
46 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
171 หมู่ที่ 9 ถนนบ้ำนป่ำไคร้เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
50/3 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
15/1 หมู่ที่ 4 ถนนบ้ำนศรีหมวดเกล้ำ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
207 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
189 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนเป้ำ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
228/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
102 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
101 หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
142/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองยำว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
98 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้ำนเป้ำ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
38 หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้ำย อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
207 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้ำนเสด็จ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
56 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปำน อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
42/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
162/2 หมู่ที่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
155 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปำง
156 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนค่ำ อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
501 หมู่ที่ 3 ตำบลห้ำงฉัตร อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
05235590020311001
05235600017361001
05235600017441001
05235600017521001
05235610007761001
05255580007201001
05435460001161001
05435460005401001
05435570004571001
05535450002281002
05635450004311001
05635460003881001
05635460010911001
05635490008511001
05635520004831001
05635530007031001
05735460011981001
05735460020711001
05735460021351001
05735460022321001
05735460029171001
05735460037941001
05735460039811001
05735460040311001
05735470002501002
05735480000411001
05735490004351001
05735510002341001
05735520020281001
05735530003631001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปลำนิลกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ้ำพระยำสุรำทิพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โปสำมกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เทวินกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เริงณรงค์กำรสุรำ
บริษัท เอ็มเพอเรอร์ ดิสทิลเลอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แมนสรวงสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขอร้องสยำมดริ้ง โดย นำยอำคมเดช ขอร้อง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเค กำรพำณิชย์ โดย นำยจรัส สำยก้อน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เปรมประสิทธิ์ สุรำพื้นเมือง
โดย นำงคำผิว วงค์ก๋ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กฤษรพัฒน์
หจก. ดุลย์กลั่นสุรำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชุมชนเชียงทองกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ท่ำนภำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์สีทองกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสนไกร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แม่สรวยกำรเกษตร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สันมะค่ำกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นสมบูรณ์เมือง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดอกเสี้ยวสุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหนือสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ม่อนเคียงฟ้ำสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดอยเจริญกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำไทยทิพยำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นเทพนิมิตร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชลธิชำ สุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดอยจันกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ก๋องมงคล
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิทธิพรกิจเจริญ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นไผ่ทอง

ที่ตั้งโรงงานสุรา
68 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำผำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
331 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งงำม อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
123 หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมขวำ อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
24 หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมกลำง อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
70 หมู่ที่ 4 ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
172 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
187 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
139/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
2/6 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
32/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
299 หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
151/1 หมู่ที่ 12 ตำบลดงเจน อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
108 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ำวังทอง อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
5 หมู่ที่ 6 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
174 หมู่ที่ 5 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
122 หมู่ที่ 2 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
318 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
137 หมู่ที่ 1 ตำบลสันมะค่ำ อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
306/1 หมู่ที่ 11 ตำบลนำงแล อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
103 หมู่ที่ 25 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
147 หมู่ที่ 4 ตำบลป่ำสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
131 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
201 หมู่ที่ 13 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
172 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
72 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
29 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
456 หมู่ที่ 1 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
2 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
86 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงกำหลง อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
391 หมู่ที่ 7 ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
05735540003671001
05735540004211001
05735540016491001
05735540028661001
05735560006151001
05735570003411002
05735570012591001
05735570021401001
05735580008681001
05735590035341001
05755560006171001
05835430001231001
05835460007791001
05835470000391001
05835590000211001
05835590000391001
06135360002361001
06135460002471001
06135460002471002
06135470000381001
06135470000621001
06335460007781001
06335460015451001
06335570006001001
06335600009761001
06335600009761002
06335600009761003
06335600009761004
06335600009841001
06335600009841002
06335600009841003

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.ทุ่งรวงทอง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำตำหมื่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนลังกำ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิทยำสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดอยดวงแก้ว
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กุลพรภัสร์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ม่วนใจ๋สุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเทพกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กำหลงสุรำทิพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร ทะเย็น
บริษัท เฮลท์ บำย เฮิร์บ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีกำรค้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส่ำงลอง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำขำวเมืองแม่
หจก. รักเมืองแม่
หจก. หนึ่งเมืองแม่
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมห้วยขำแข้ง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยบ้ำนไร่กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยบ้ำนไร่กำรสุรำ สำขำ 1
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อนันตรักษ์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรงรัตน์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตะวันแดงสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ม่อนดอยดีกรี
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สำมยอด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช้ำงพระอำทิตย์ (สำนักงำนใหญ่)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช้ำงพระอำทิตย์ (สำนักงำนสำขำ ๑)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช้ำงพระอำทิตย์ (สำนักงำนสำขำ ๒)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช้ำงพระอำทิตย์ (สำนักงำนสำขำ ๓)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำขำวแม่เมย2017 (สำนักงำนใหญ่)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำขำวแม่เมย2017 (สำนักงำนสำขำ1)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำขำวแม่เมย2017 (สำนักงำนสำขำ 2)

ที่ตั้งโรงงานสุรา
84 หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงกำหลง อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
71 หมู่ที่ 7 ตำบลร่องเคำะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
127 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนโป่ง อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
43 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
128 หมู่ที่ 13 ตำบลเวียงกำหลง อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
66 หมู่ที่ 13 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
37 หมู่ที่ 1 ซอย 14 ถนนเชียงรำย-เชียงใหม๋ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
137 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำงิ้ว อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
62 หมู่ที่ 13 ซอย 17 ตำบลเวียงกำหลง อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
37 หมู่ที่ 15 ตำบลสถำน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
199 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
7/2 ถนนศิริมงคล ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
62/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงำ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7/12 ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
549/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปำงหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
549 หมู่ที่ 3 ตำบลปำงหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
74/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขำกวำงทอง อำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี
65 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนบึง อำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี
65/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนบึง อำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี
2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดงขวำง อำเภอหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี
50/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมเข้ำ อำเภอหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี
157/4 หมู่ที่ 7 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
311 หมู่ที่ 3 ตำบลมหำวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
96/3 หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก
297 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
298 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
255 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
255/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
257 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
258 หมู่ที่ 1 ถนน+ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
270 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

เลขทะเบียนสรรพสามิต
06335600009841004
06335600010001001
06335600010001002
06335600010001003
06335600010001004
0633560001158
06435460002981001
06435460005221001
06435460007191001
06435460008081001
06435460011031001
06435460011381001
06435460011541001
06435470000201001
06435470000461001
06435470000541001
06435470000971001
06435470002321001
06435480001981001
06435490000191001
06435490000271001
06435500000431001
06435500001751001
06435500003881001
06435520001131001
06435520004821001
06435530001091001
06435530006051001
06435540000561001
06435540002261001
06435540002341001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำขำวแม่เมย2017 (สำนักงำนสำขำ 3)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำคนไทย (สำนักงำนใหญ่)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำคนไทย (สำนักงำนสำขำ ๑)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำคนไทย (สำนักงำนสำขำ ๒)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำคนไทย (สำนักงำนสำขำ ๓)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรพระวอ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แม่ลำพันธ์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สำมหนุ่มสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สำยฝนสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เสน่ห์รุ่งเรือง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กันเองกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปั้นหม้อ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุขสัมพันธ์บ้ำนไร่ 2003
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณุกูลกำรค้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คีรีมำศสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนทุ่งรวงข้ำว 2
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วังลึก
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยอดเมรัยสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภิรดำสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นจอมสังข์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนูแย้ม
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อรวรรณน้ำทิพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองจอมสังข์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินทรีทองสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อนุกูลสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เหมรำชสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศิริสุรำกลั่น
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยำงเอน สุรำ ชุมชนไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินน้ำลืมสุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กัญรญำกรณ์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บุญส่ง พุทธธรรม

ที่ตั้งโรงงานสุรา
271 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
232/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
232/3 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
232/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
232/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
741 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
296/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
52/4 หมู่ที่ 4 ตำบลป่ำแฝก อำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย
36/6 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำแฝก อำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย
78/1 หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำขำว อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย
7/3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนแก่ง อำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
141 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
184/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
317/12 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
154 หมู่ที่ 4 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
11/5 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองบำงขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
21 หมู่ที่ 1 ตำบลวังลึก อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย
96/4 หมู่ที่ 4 ตำบลยำงซ้ำย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1/8 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
20/3 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
87/8 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
311/12 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
37/6 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
199/3 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
118 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีครี ีมำศ อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
10/2 หมู่ที่ 2 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
95/2 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
82/2 หมู่ที่ 3 ตำบลตำลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ภ.บ.ท.5 หน่วยที่ 1 เลขสำรวจที่ 063 หมู่ที่ 1 ตำบลวังลึก อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย
23/8 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
88/2 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
บริษัท
06435540002771001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีรุ่งเรืองกำรสุรำ
06435540003661001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โตนดสุรำไทย
06435540003661002
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โตนดสุรำไทย สำขำ 1
โดยนำงสำววำสนำ พลอยเลิศ สำขำ 1
06435560000451001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มั่งมีดี
06435560003551001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชนกันต์ สุรำกลั่น
06435560005921001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เหมรำช สุรำกลั่น 2554
06435570000221001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิรภพ 2557
06435580003011001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เงินยวง กรุ๊ป
06535450015091001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พิชบำ กำรสุรำ
06535460030251001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สำยน้ำผึ้งกำรสุรำ
06535470012981001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่มเย็นกำรสุรำ
06635490001411001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภัทรพิจิตรกำรสุรำ
06735460007351001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หล่มสักกำรสุรำ
06735460008671001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรศักดิ์กำรสุรำ
06735460009211001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เกตุแก้วกำรสุรำ
07035450005951001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ้ำคุณทิพย์สมุนไพรไทย
07035460000841001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเทพ ฟู้ดแอนดริงค์
07035460001901001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนโป่งกำรสุรำ
07035460005991001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ใจศริณไวน์เนอรี่
07035460006291001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศรีธำรทอง
07035460011451001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จิตภูธโรจน์
07035460011701001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กิ๊กเจแชมป์ เทรดดิ้งพลัส
07035460012261001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรสิงห์
07035520008991001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนอิศรำวรรณ
07035530006631001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เทวำประทำนพร
07035540026191001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไพศำลอนันท์
07035560013001001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รำงบัวกำรสุรำ
07035600011731001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนำนหยำง81
07055450000401001
บริษัท คำบุปผำสุข จำกัด
07135450007061001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมรัย ไวเนอร์ แอนด์ ลิเคอร์

ที่ตั้งโรงงานสุรา
36/7 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำแฝก อำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย
80/5 หมู่ที่ 4 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
โฉนดเลขที่ 26366 เล่ม 154 หน้ำ 66 หมู่ที่ 4 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
142 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
1/6 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
37/5 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
140/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนป้อม อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
1/9 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
396/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
193/3 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
120 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำแดง อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
55/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
4/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
192/5 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำงหิน อำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี
139 หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
94 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี
140 หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
62 หมู่ที่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
94 หมู่ที่ 4 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี
141 หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
44/28 หมู่ที่ 5 ตำบลประสำทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี
174 หมู่ที่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
152 หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
61/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
99 หมู่ที่ 9 ตำบลรำงบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี
123/1 หมู่ที่ 1 ตำบลลำดบัวขำว อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี
75 หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
235 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี

เลขทะเบียนสรรพสามิต
07135460004241001
07135460004411001
07135460008911001
07135460013821001
07135490010651001
07135500007431001
07135510003811001
07135520002361001
07135530011801001
07135540008611001
07135580004321001
07155460001751001
07155500000871001
07155510005611001
07235450005871001
07235560004191001
07255450004141002
07335450008031002
07335460002891001
07335460003431001
07335460006531001
07335460016251001
07335460016501001
07355350020911001
07435460003941001
07435460005561001
07435460006531001
07435470014671001
07435490018471001
07435520013811001
07435530002211001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมืองกำญจน์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนองสำหร่ำยสุรำพื้นบ้ำน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอ็น.ฟู้ด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คำณริน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญเฟื่องฟู กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กำญจนนคร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง เจริญ เฟื่องฟู
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มะกอกหมู่เฟื่องฟู
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนมะกอกหมู่ รุ่งเรือง กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ท่ำล้อสุรำกำญจน์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขำวผ่อง สุรำกลั่น
บริษัท สุรำเอกจีน จำกัด
บริษัท กำญมำวิน จำกัด
บริษัท เพรงภัทร กำรสุรำ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช้ำงสุพรรณ 2002
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พ.ม.ล.พัฒนำ
บริษัท บัณฑิตพัฒน์-เทคจำกัด
หจก. หอมปฐมทอง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมพิศเจริญรุ่ง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำดตำบำง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไร่ขิงสุรำกลั่นไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศิริวรรณ รุ่งเรืองเทรดดิ้ง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำเอกจีน1
บริษัท พืชผักอนำมัย จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นพันธุ์ไท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คลองตันพัฒนำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร.รักไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สำรวมทรัพย์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำกลั่นเพชรภูมินทร์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอมกำรสุรำ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
5/7 หมู่ที่ 10 ตำบลกลอนโด อำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรี
4/6 หมู่ที่ 2 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี
9/9 หมู่ที่ 2 ตำบลพังตรุ อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
27 หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
115/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
28/4 หมู่ที่ 6 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
115/2 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
115/3 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
115/4 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
83/10 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำล้อ อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
10/19 หมู่ที่ 2 ตำบลหินดำด อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี
137 หมู่ที่ 4 ตำบลสนำมแย้ อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
58/3 หมู่ที่ 4 ตำบลพังตรุ อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
48/4 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำไม้ อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
95/5 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักนำก อำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
92 หมู่ที่ 1 ตำบลเดิมบำง อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
84/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบำงปลำม้ำ อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
341/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยำยหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
69 หมู่ที่ 11 ตำบลตลำดจินดำ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
68/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบำงช้ำง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
61/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
38/49 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
37/1 หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
25/1 หมู่ที่ 9 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก
30/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
55/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
33 หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
24/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรพัฒนำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
49 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
17 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
19/10 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร

เลขทะเบียนสรรพสามิต
07435530002301001
07435530010821001
07435570008621001
07435580002891001
07435600017181001
07635530004931001
07635570005951001
07655510001021001
07735510005421001
07755560028631001
08035460010391001
08035460011791001
08035460019001001
08035460021671001
08035470002141001
08035530005061001
08035580025071001
08035590010671001
08435460022481001
08435550031541001
08435580023611001
08455460018041001
08455540019311001
09035460005711001
09035460015261001
09035460015851001
09035460016401001
09035460016661001
09035460017981001
09035460018011001
09035460018281001

บริษัท
หจก. เอกณรงค์ทรัพย์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์สุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ใฮ่กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนกร กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รัตนำ(2017)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิปุลำ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ธนำ
บริษัท เหยี่ยวทะเล จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เขำเขียว กำรสุรำ
บริษัท เจอำร์ ท๊อปปี้ ดริ้งค์ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ้งประไพ 2546
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุริยันพัฒนำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธงสุวรรณ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กำญจน์ประภำพำณิชย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แนบชัยสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บุญตำล (2010)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวฬุวัน พำนิช
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมฆจันทร์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีตะกรบ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พะงัน สปิริต
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อมรเทพ 2015
บริษัท เมจิก อัลคูล จำกัด
บริษัท อันดำมัน ดิสทิลเลอร์ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิวลีธุรกิจ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บุญถนอม
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตะพำบทอง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สะบ้ำย้อยกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำพื้นบ้ำนคลองคล้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนนำยสีนำนำกิจ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำสิงหนครรำษฎร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 3 ดำว แหลมชัน

ที่ตั้งโรงงานสุรา
13/7 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
16/7 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
66 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
13/5 หมู่ที่ 9 ตำบลนำดี อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
27/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
3 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำเด็ง อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
108/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนลำด อำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี
80/5 หมู่ที่ 5 ตำบลยำงหย่อง อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี
25 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตำแต้ม อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
201 หมู่ที่ 7 ตำบลเขำใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
202 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
13/4 หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช
36 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงเซำ อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช
4 หมู่ที่ 2 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
24/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
62 หมู่ที่ 8 ตำบลเขำพระบำท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
12 หมู่ที่ 12 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
338/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทำงพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
46 หมู่ที่ 2 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
202/27 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะพะงัน อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
โฉนดเลขที่ 3898 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
44/5 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
14/2 หมู่ที่ 2 ถนนป่ำหล่ำย ซอย 2 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
35/7 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ำหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ
63/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกระดังงำ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ
74/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขำพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
16/24 หมู่ที่ 2 ตำบลคูหำ อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ
114/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบำงเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ
16/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตำเสำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
29/3 หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำขำด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ
12/4 หมู่ที่ 9 ตำบลเกำะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลำ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09035460019681001
09035460026381001
09035460026891001
09035460041341001
09035470012521002
09035470021011001
09035470031661001
09035510020981001
09035580011781001
09135470001831001
09235460001471001
09235510006301001
09335460001631001
09335460002441001
09335460002521001
09335460002951001
09335460003681001
09335460004221001
09335460004571001
09335460004811001
09335460005201001
09335460008211001
09335460009611001
09335470003961001
09335470006041001
09335480000801001
09335480005431001
09335540005331001
09635470002641001
09920012117261001
09920012357491001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำพื้นบ้ำนไทรใหญ่
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ เบเวอเร็จ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำลำกูล
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิเดช
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรำทิพย์กมล
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกแอ๊ดกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิงห์แดนสงวน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วำสนำสุรำไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มงคลเอรำวัณ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กุคำมำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธำรงค์กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตรตรัง 2 กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมืองตะลุง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป่ำยุงสร้ำงสรรค์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำพัดพัฒนำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสนปันระสีกำรค้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เศษฐทวีป
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กิ้มตัน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป่ำห้ำมรุ่งเรือง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.ทุ่งรวงทอง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ใจเพชร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งมวงกวำงรุ่งเรือง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เขำวงศ์ขุมทรัพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สงสังข์พำนิช
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควนนกหว้ำน้ำทิพย์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นอ้อยกำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ท่ำโพธิ์ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุญรอด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นภำพงษ์
องค์กรเกษตรกร พัฒนำบ้ำนหนองนกปีกกำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเลี้ยงโคบ้ำนสระบัว

ที่ตั้งโรงงานสุรา
35/3 หมู่ที่ 3 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
26/4 หมู่ที่ 3 ตำบลฉำง อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ
170/5 หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
203/2 หมู่ที่ 14 ตำบลคูหำใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
70/5 หมู่ที่ 2 ตำบลคูหำใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
1/3 หมู่ที่ 10 ตำบลคูหำใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
105/7 หมู่ที่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช
1/8 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำโพธิ์ อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ
402/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนพรุ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
196/2 ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพิมำน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
29/2 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกยำง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
321/27 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
100 หมู่ที่ 5 ตำบลนำท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
43 หมู่ที่ 14 ตำบลเขำชัยสน อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
48 หมู่ที่ 2 ตำบลเขำชัยสน อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
285 หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง
217 หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
91 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง
72 หมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
113/3 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
220 หมู่ที่ 1 ตำบลจองถนน อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
356 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
12/4 หมู่ที่ 10 ตำบลหำรเทำ อำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง
346 หมู่ที่ 2 ตำบลหำนโพธิ์ อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
37/2 หมู่ที่ 10 ตำบลหำรเทำ อำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง
115 หมู่ที่ 5 ตำบลนำท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
213 หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
147 หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
12/4 ถนนพณำสณฑ์ 2 ตำบลบำงนำค อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
35/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
130/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920012415791001
09920012576701001
09920012576701002
09920012576701003
09920012576701004
09920012576701005
09920012576701006
09920012576701009
09920012576701010
09920012576701011
09920012576701012
09920012576701013
09920014372521001
09920015728421001
09920020563761001
09920020563761002
09920020568131001
09920020568641001
09920020585571001
09920020585571002
09920020585571003
09920021422481001
09920021422481002
09920021422481003
09920021422481004
09920021422481005
09920021422481006
09920021422481007
09920021422481008
09920021422481009
09920021422481010

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำนำทำปลำดุก
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำปรำบเสือ ม.9 ต.สะเอียบ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรบ้ำนดอนใหญ่
กลุ่มเกษตรกร ทำนำสะเอียบ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำสะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำเสือเต้น 5
วิสำหกิจชุมชน ทรัพย์ล้ำนนำ
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย

ที่ตั้งโรงงานสุรา
237 หมู่ที่ 14 ตำบลทำปลำดุก อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
137 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
139 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
141 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
290 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
380 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
257/2 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
239/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
109/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
262/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
262/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
132 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
258/4 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
109/2 หมู่ที่ 11 ตำบลบำงหมำก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
230/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
300 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
397 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
183 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
110 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
17 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
230/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
165/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
398/2 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
112/1 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
417 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
235 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
57/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
306 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
133/3 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
67/2 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
67/3 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920021422481011
09920021422481012
09920021422481013
09920021422481016
09920021422481017
09920021422481018
09920021422481019
09920021422481020
09920021422481021
09920021422481022
09920021422481023
09920021422481024
09920021462011002
09920021687511001
09920021736661001
09920021740341001
09920021816341001
09920021818801001
09920022335701001
09920022336001001
09920022336261001
09920022336261002
09920022336341001
09920022340961001
09920022341691001
09920022341771001
09920022341771002
09920022342071001
09920022421961001
09920022513221001
09920022513491001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยหม้ำย โดย นำยสนิท พร้อมสัตย์
วิสำหกิจชุมชน ปรำจีนไวน์เนอร์รี่
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำพื้นบ้ำนแม่ยวม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำห้วยสิงห์
วิสำหกิจชุมชน รื่นรมย์สุรำลัย
วิสำหกิจชุมชน สุรำชุมชนบ้ำนผำผ่ำ 2
วิสำหกิจชุมชน 5 พี่น้องเวียงเหนือ ม.17
วิสำหกิจชุมชน สักทองไวน์เนอรี่ ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำแสงเดือนทอง ม.1 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำดงสักทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำดงสักทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำธัญพืชเกษตร ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน ทองปิมิตรกำรสุรำ ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำนิยมทอง ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำเครือทอง ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำเครือทอง ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำเบญจทอง ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำสักทองแพร่
วิสำหกิจชุมชน สุรำช้ำงทอง ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นแม่ยมเสือเต้น ม.6 ต.สะเอียบ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
22/2 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
36/1 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
378/1 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
129/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
5/3 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
343 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
433 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
444 หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
411 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
1/1 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
53/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
289/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
119/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้ำนพระ อำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
83 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
458 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
158/2 หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
3/7 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
3/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
3/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
71/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเตำปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
258/2 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
401/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
401 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
398 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
398/2 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
398/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
259/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
118 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920022644671001
09920022644831001
09920022645721001
09920022646371001
09920022666051001
09920022815311001
09920023339491001
09920023339491003
09920023339491005
09920023339491007
09920023339491008
09920023339491009
09920023783811001
09920024088501001
09920024118511001
09920024472011001
09920024537071001
09920025031861001
09920025414281001
09920025415091001
09920025415331001
09920025415501001
09920025968181001
09920026005211001
09920026300991001
09920026301451001
09920026306921001
09920027358341001
09920027482191001
09920027931411001
09920027981271001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนบ้ำนหนุน
วิสำหกิจชุมชน สุตนิ กำรสุรำ ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน บุษยำมำศกำรสุรำ ม.1 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำผำทอง ม.5 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน ริมยมกำรสุรำ ม.1 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มดอนใหญ่กำรสุรำ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนห้วยหม้ำย
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนห้วยหม้ำย
วิสำหกิจชุมชน สวำทกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน โชคสว่ำง
วิสำหกิจชุมชน หนองบัวพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน ปิยชำติกำรสุรำ ม.1 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนนำไร่เดียว
วิสำหกิจชุมชน ศศิธรกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุขสวัสดิ์กำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน สุรำผำอิง ม.1 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำแก่งเสือเต้น
วิสำหกิจชุมชน สุรำน้ำเต้ำทอง ม.1 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน จำเนียงสุรำกลั่นบ้ำนสองแคว
วิสำหกิจชุมชน แมนสรวงกำรสุรำ ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำแม่เต้น
วิสำหกิจชุมชน ดำวเงิน สุรำกลั่น ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำบุษบำชัยทิพย์ ม.1 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนหนองยำรักษ์
วิสำหกิจชุมชน ลุ่มขุนงิ้ว
วิสำหกิจชุมชน ทัศนำสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนโพธิ์สุวรรณนุช

ที่ตั้งโรงงานสุรา
175/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
244/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
186 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
120 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
183/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
85/2 หมู่ที่ 11 ตำบลบำงหมำก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
128/3 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
121/1 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
166 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
122/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
443 หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
27/11 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลวันยำว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
21/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
20/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
133/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
191 หมู่ที่ 4 ตำบลเตำปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
10/5 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
109/2 หมู่ที่ 9 ตำบลหำงดง อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่
140 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
138 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
142 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
81/1 หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก
187/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
114 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
135 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
400 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
117 หมู่ที่ 12 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
32 หมู่ที่ 25 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
130/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปำงหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
134/1 หมู่ที่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
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09920029655111001
09920029673441001
09920029759831001
09920029762891001
09920029785751001
09920029803751001
09920029934931001
09920030313851001
09920030434991001
09920030727071001
09920030772291001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำเสรี หมู่ที่ 11 ต.แม่ลำว
วิสำหกิจชุมชน คงเขียวสุรำไท
วิสำหกิจชุมชน รุ่งเรืองเลิศกำรสุรำ ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน เด่นดอกอ้อสุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มคือเวียงกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน นำงกวักสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นนกขุนทอง
วิสำหกิจชุมชน สันโค้งงำม
วิสำหกิจชุมชน รุ่งอรุณสันต้นขำม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนพระอำทิตย์
วิสำหกิจชุมชน สุรำพิรำบขำวสบห้วย
วิสำหกิจชุมชน อนันท์ดำสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มลุงตำสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำธำรทิพย์ ม.5 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน ทุ่งต้อมสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน โชคดวงจันทร์
วิสำหกิจชุมชน ดงสักสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำดอนไชยเทิง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนสำมใบเถำ
วิสำหกิจชุมชน พลำยตะวัน
วิสำหกิจชุมชน สิงห์หนึ่ง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน สุพรรณีกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ตองเก้ำกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ริมกกสุรำขำว
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนสันหลวงใต้
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนใหม่พัฒนำสุรำพื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มรุ่งเรืองสุรำกลั่น ม. 1 สถำน
วิสำหกิจชุมชน ย.มีสุข
วิสำหกิจชุมชน ต้นธงสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวชำยทุ่ง

ที่ตั้งโรงงานสุรา
90 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลำว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
51/4 หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวำง อำเภอหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี
185 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
147 หมู่ที่ 20 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
55 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
136 หมู่ที่ 14 ตำบลนำงแล อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
50 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
185 หมู่ที่ 16 ตำบลนำงแล อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
237 หมู่ที่ 16 ตำบลนำงแล อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
31 หมู่ที่ 4 ตำบลผำบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
159 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
110 หมู่ที่ 7 ซอย 6 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
141/1 หมู่ที่ 4 ซอย 7 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
127 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
37 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
153 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
74 หมู่ที่ 15 ตำบลหงำว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
34 หมู่ที่ 6 ตำบลหงำว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
23 หมู่ที่ 10 ตำบลป่ำซำง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
54 หมู่ที่ 6 ตำบลดอยลำน อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
27/1 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
167 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
37 หมู่ที่ 5 ตำบลดอยงำม อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
131 หมู่ที่ 8 ตำบลดอยงำม อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
281/1 หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
19 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
55 หมู่ที่ 8 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
131/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสถำน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
66 หมู่ที่ 4 ตำบลป่ำคำย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
219 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
62 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920030784711001
09920030902171001
09920031049511001
09920031071281001
09920031450541001
09920031456741001
09920031554241001
09920031573971001
09920031580161001
09920031609831001
09920031610171001
09920031623401001
09920031624041001
09920031636051001
09920031638931001
09920031639821001
09920031648141001
09920031648221001
09920031691821001
09920031694171001
09920031701211001
09920031742591001
09920031817351001
09920031894341001
09920032602611001
09920032856621001
09920034470181001
09920034717841001
09920034717841002
09920034717841003
09920034717841004

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน สุรำศรีดอนมูล
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนไร่
วิสำหกิจชุมชน สุรำป่ำตึง
วิสำหกิจชุมชน สมพงษ์กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ขุนปล้อง
วิสำหกิจชุมชน ศรีมงคลเหมืองลึก
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบุญเรือง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นดำวลอย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นชุมชนไชยงำม
วิสำหกิจชุมชน ลำยองสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน เตำปูนสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นริมทุ่ง ม.12 ต.หัวเมือง
วิสำหกิจชุมชน คำน้ำทิพย์กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ทุ่งข่ำสัมพันธ์
วิสำหกิจชุมชน โรงเหล้ำแสงทอง
วิสำหกิจชุมชน ขวำนเงินสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน ท่ำช้ำงสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน พนำงตุงพรชัยสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน โรงสุรำกลั่นรุ่งรวงทอง
วิสำหกิจชุมชน ทุ่งยวนสัมพันธ์
วิสำหกิจชุมชน หมอกมุงเมือง
วิสำหกิจชุมชน อรอนงค์สุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้ำนปำงโม่
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเหล่ำแมว
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนน้ำทิพย์แม่ยวม
วิสำหกิจชุมชน รุ่งดำวเรืองบ้ำนครึ่งเหนือ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนม้ำแก้วมังกร
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4

ที่ตั้งโรงงานสุรา
196 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
163 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
829 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
248 หมู่ที่ 5 ตำบลปำกบ่อง อำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน
68/1 หมู่ที่ 12 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
150 หมู่ที่ 2 ตำบลทำทุ่งหลวง อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
213 หมู่ที่ 9 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
179 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หละ อำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก
9 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
334 หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
42 หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
36/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
109 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
273 หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
172 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ำแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
238 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
384 หมู่ที่ 5 ตำบลพนำงตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
296 หมู่ที่ 12 ตำบลพนำงตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
462 หมู่ที่ 10 ตำบลสถำน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
6/1 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
17 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยผำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
40 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลำหลวง อำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
291 หมู่ที่ 8 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
90 หมู่ที่ 1 ตำบลวังผำง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
28/3 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58 หมู่ที่ 2 ซอย บ้ำนครึ่ง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
19 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนด่ำน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
72 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
72/3 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
72/4 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
72/5 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920034717841005
09920034717841006
09920034717841007
09920034717841008
09920034717841009
09920034717841010
09920034717841011
09920034717841012
09920034718491001
09920034742441001
09920035069011001
09920035797041001
09920036660971001
09920036920981001
09920037241861001
09920037332071001
09920037332231001
09920037675781001
09920038087031001
09920038463891001
09920038469401001
09920038481011001
09920038482501001
09920038537171001
09920038537251001
09920038558921001
09920038559141001
09920038562101001
09920038573051001
09920038573641001
09920038576911001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวบ้ำนต้นฮ่ำง หมู่ 4
วิสำหกิจชุมชน สุรำเคียงดอย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ้ำนท่ำถ่ำน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ้ำนบำงมะเฟือง
วิสำหกิจชุมชน บ่อทองกำรสุรำ 11
วิสำหกิจชุมชน นอร์ทอีสท์บริวเวอรีแอนด์ดสิ ทิลเลอรี
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ้ำนกิ่วพร้ำว
วิสำหกิจชุมชน วันชนะชัยกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ดำวเรืองพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำท่ำเหนือ
วิสำหกิจชุมชน หงษ์หยก
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนไผ่ทองตองเก้ำ
วิสำหกิจชุมชน โชคเจริญสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนหนองสองห้อง
วิสำหกิจชุมชน ชัยมงคลสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำโรงช้ำงใต้
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนสันเจริญ 111
วิสำหกิจชุมชน เพ็ญศรีสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน ศรีวงษ์วรรณ์
วิสำหกิจชุมชน สันทรำยสุรำไทย
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นสันติสุข
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นทวีป
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่น หมู่ 24 ร้องหลอด

ที่ตั้งโรงงานสุรา
72/6 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
72/7 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
72/8 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
72/9 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
136 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
130 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
72/2 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
72/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
134 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
110 หมู่ที่ 15 ตำบลคู้ยำยหมี อำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ
212 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
17 หมู่ที่ 1 ตำบลคู้ยำยหมี อำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ
205/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
16/1 หมู่ที่ 9 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
306/1 หมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้ำใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
75/1 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองนำรำยณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
9/2 หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลำ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
43/1 หมู่ที่ 8 ตำบลผำจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
265/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่
83 หมู่ที่ 9 ตำบลป่ำแงะ อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
48 หมู่ที่ 9 ตำบลป่ำแดด อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
132 หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำแงะ อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
55 หมู่ที่ 17 ตำบลป่ำแงะ อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
173 หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้ำง อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
42 หมู่ที่ 11 ตำบลป่ำแงะ อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
162 หมู่ที่ 10 ตำบลดอยงำม อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
181 หมู่ที่ 3 ซอย 3 ตำบลเมืองพำน อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
444 หมู่ที่ 1 ซอย 13 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
36 หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
109 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงห้ำว อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
112 หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองพำน อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038577041001
09920038577121001
09920038577211001
09920038577211001
09920038577471001
09920038577631001
09920038577711001
09920038578011001
09920038578281001
09920038605861001
09920038607561001
09920038609001001
09920038633051001
09920038633811001
09920038633991001
09920038634111001
09920038637391001
09920038640511001
09920038641231001
09920038641661001
09920038642041001
09920038645221001
09920038645311001
09920038645491001
09920038648321001
09920038648831001
09920038649811002
09920038650651001
09920038650811001
09920038650901001
09920038651111001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน โชคอุดมสุข
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นดงดอนเต้ำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชวนพำนทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชวนพำนทอง
วิสำหกิจชุมชน วสันต์กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ดำรงค์กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน เอี้ยงดอยสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน ร่องคตสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำบุญสวัสดิ์
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นธำรทองดี
วิสำหกิจชุมชน เพชรมังกร
วิสำหกิจชุมชน รุ่งศักดิ์กำรสุรำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรธรรมชำติบ้ำนป่ำแดง หมู่ 2 ต.แม่ทะลบ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรธรรมชำติบ้ำนป่ำแดง หมู่ 2 ต.แม่ทะลบ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรธรรมชำติ บ้ำนดงฉิมพลี หมู่ที่ 5
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนป่ำสักยำว
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนตรำสตำงค์
วิสำหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงสันต้นหมื้อ
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ท่ำตอน
วิสำหกิจชุมชน หนองบัวเงิน
วิสำหกิจชุมชน หยดทิพย์
วิสำหกิจชุมชน เวียงละคร
วิสำหกิจชุมชน ม้ำมังกร
วิสำหกิจชุมชน ม้ำขำว
องค์กรเกษตรกร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนป่ำเหียง ม.1 ออนใต้
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรธรรมชำติบ้ำนแม่สำวเมืองหนอง
วิสำหกิจชุมชน เวียงหลวงเมรัย
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนสันป่ำสัก
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มใหม่พัฒนำแม่อำย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มประกำศกิจกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นร้องสัก

ที่ตั้งโรงงานสุรา
289 หมู่ที่ 10 ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
82 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เย็น อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
228 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงคำ อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
228 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงคำ อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
96 หมู่ที่ 15 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
91 หมู่ที่ 15 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
109 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
85 หมู่ที่ 1 ตำบลทำนตะวัน อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
94 หมู่ที่ 5 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
117 หมู่ที่ 6 ตำบลธำรทอง อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
333 หมู่ที่ 16 ตำบลนำงแล อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
255 หมู่ที่ 6 ซอย 13 ตำบลทำนตะวัน อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
6 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่
45 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่
238 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่
37/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปูคำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
442 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สำว อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
214 หมู่ที่ 5 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
40 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำตอน อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
78 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำสุด อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
36/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
78/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
57/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
264 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
16/10 หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
44 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สำว อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
191/1 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองตอง อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่
288 หมู่ที่ 18 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
90 หมู่ที่ 11 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
80 หมู่ที่ 11 ตำบลป่ำไผ่ อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
90 หมู่ที่ 1 ตำบลสันนำเม็ง อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038652351001
09920038654131001
09920038654811001
09920038655531001
09920038656001001
09920038656341002
09920038656691001
09920038656931001
09920038657741001
09920038657911001
09920038658041001
09920038658391001
09920038659101001
09920038659951001
09920038661181001
09920038661261001
09920038661421001
09920038661771001
09920038663391001
09920038663551001
09920038663801001
09920038664951001
09920038665091001
09920038665171001
09920038666061001
09920038666141001
09920038666221001
09920038666811001
09920038669321001
09920038671221001
09920038672111001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำนำสันต้นหมื้อ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นม่วงชุมสันกำแพง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสุรำล้ำนนำบ้ำนหนองหำร
วิสำหกิจชุมชน สองพี่น้อง
วิสำหกิจชุมชน รุ่งวำรี
วิสำหกิจชุมชน ดวงพรพัฒนำสุรำพื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชน สุรำไท 2014
วิสำหกิจชุมชน หกรวงข้ำวสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำไท
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนชนแดน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มหมอกฟ้ำสุรำกลั่น หมู่ 3 ต.สบเปิง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำแม่สำว
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนสหกรณ์นิคมหัวงำน
วิสำหกิจชุมชน ริมกกกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ทรัพย์อำนวย
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวรวงข้ำว
วิสำหกิจชุมชน รำกหญ้ำพอเพียง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำชุมชน(ดริ้งค์)บ้ำนใหม่ไหล่ท่ำ
วิสำหกิจชุมชน เอื้องดอยกำรสุรำแช่ช้ำง
วิสำหกิจชุมชน สุรำแม่กำษำไหล่ท่ำ
วิสำหกิจชุมชน เกียรติสกุล
วิสำหกิจชุมชน ดำวรุ่งเจริญ(2559)
วิสำหกิจชุมชน สหกรณ์กำรเกษตรกลุ่มแม่โกนเกน กลุ่มที่ 18
วิสำหกิจชุมชน ทรัพย์มหำวัน
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวแม่กุ
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวออย
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชน 6 รวงข้ำว
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นเกำะโซน ตรำต้นเคี่ยม
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนแม่ปิง
วิสำหกิจชุมชน โรงกลั่นสุรำขำวชมทุ่ง ม. 5 ต้นปล้อง
วิสำหกิจชุมชน ป.สมบุญสุรำกลั่น

ที่ตั้งโรงงานสุรา
161 หมู่ที่ 3 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
194/6 หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้ำง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
163 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
296 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
235 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
86/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
195/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
158 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
242 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
27/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมหำวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
9/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
15 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สำว อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
203 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
682 หมู่ที่ 7 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
275 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
274 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
91 หมู่ที่ 7 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
48/1 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กำษำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
194/7 หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้ำง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
25/2 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กำษำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
2/45/1 หมู่ที่ 8 ตำบลรวมไทยพัฒนำ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก
511 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กำษำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
350 หมู่ที่ 4 ตำบลมหำวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
26 หมู่ที่ 4 ตำบลมหำวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
8/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
278 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
8/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
18/4 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ำชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
300 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
261 หมู่ที่ 5 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
185 หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038672461001
09920038672891001
09920038673191001
09920038673271001
09920038675721001
09920038675811001
09920038676021001
09920038676451001
09920038678911001
09920038679801001
09920038680211001
09920038684551001
09920038684631001
09920038686251001
09920038686331001
09920038686411001
09920038686501001
09920038686681001
09920038687221001
09920038687311001
09920038687491001
09920038687571001
09920038688111001
09920038688891002
09920038689271001
09920038690011001
09920038690101001
09920038690361001
09920038690611002
09920038690791001
09920038690951001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน เสม็ดใต้
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรบ้ำนแสรออ
วิสำหกิจชุมชน ภูมิปัญญำสุรำกลั่นบ้ำนทรำยแดง
วิสำหกิจชุมชน น้ำดื่มและสุรำกลั่นตำบลหนองจอก
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นคนบ้ำนเฮำ
วิสำหกิจชุมชน ข้ำวเหนียวนุ่มบ้ำนโชคหัวแรต
วิสำหกิจชุมชน สุรำจิตต์สำรำญ
วิสำหกิจชุมชน รวมใจไทยสำมัคคี
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นสันกำแพง หมู่ 8
วิสำหกิจชุมชน สุรำบุบผำทรัพย์เจริญ
วิสำหกิจชุมชน สุรพลสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน วำสนำสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน เรือทอง
วิสำหกิจชุมชน ขวำนทองกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สว่ำงสุรำกลั่น
สหกรณ์ กำรเกษตรสวนป่ำท่ำปลำ จำกัด
วิสำหกิจชุมชน คนกันเอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำพื้นบ้ำนสระทอง
สหกรณ์ กำรเกษตรสวนป่ำท่ำปลำ จำกัด
องค์กรเกษตรกร กลุ่มนำต้นโพธิ์ 1
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นคุณสนิท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นชุมชนอำเภอรำชสำส์น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนพุนพินใต้
องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมกำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์ปำแข
วิสำหกิจชุมชน ภูเวียงวำรี
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวนัมเบอร์วัน
วิสำหกิจชุมชน หอมทอง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มบ้ำนท่ำวังโปร่ง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสวัสดิ์พัฒนำห้วยทรำย
สหกรณ์ กำรเกษตรสวนป่ำท่ำปลำ จำกัด
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนแม่ตำด อ.สันกำแพง

ที่ตั้งโรงงานสุรา
54 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
106 หมู่ที่ 8 ตำบลปรำสำททอง อำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
255/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
23 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจอก อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
65 หมู่ที่ 9 ตำบลด่ำนแม่ละเมำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
32 หมู่ที่ 4 ถนนนำตัง-ศีขรภูมิ ตำบลเขวำสินรินทร์ อำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
26/5 หมู่ที่ 9 ตำบลเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
440/1 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กำษำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
123 หมู่ที่ 8 ตำบลบวกค้ำง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
160/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยำว อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
525/1 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่กำษำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
165 หมู่ที่ 5 ตำบลพนำงตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
93 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ำตะเกียบ อำเภอท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
83 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนธิ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน
320 หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ำยงำว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
19 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำปลำ อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
338/1 หมู่ที่ 9 ตำบลด่ำนแม่ละเมำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
44/5 หมู่ที่ 8 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก
119 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำปลำ อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
5/1 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
118/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
51 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอรำชสำส์น จังหวัดฉะเชิงเทรำ
82/5 หมู่ที่ 1 ถนนพุนพินใต้ ตำบลท่ำข้ำม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
121 หมู่ที่ 7 ตำบลนำแก้ว อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
147/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ำยำว อำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
20/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
354 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
56 หมู่ที่ 2 ตำบลจริม อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
83/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทรำย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
14 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
83/1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทรำย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038691091001
09920038691841001
09920038692061001
09920038692221001
09920038692491001
09920038692571001
09920038692651002
09920038692731001
09920038692811001
09920038693711001
09920038693711002
09920038693711003
09920038693891001
09920038694431001
09920038695321002
09920038695751001
09920038695831001
09920038696211001
09920038696641001
09920038696721001
09920038696811001
09920038696991001
09920038697111001
09920038697371001
09920038697451002
09920038698421001
09920038699071001
09920038699401001
09920038699401002

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน สุรำชุมชนลำดบัว
วิสำหกิจชุมชน น้ำเมย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มโหละจังกระยั่งยืน
วิสำหกิจชุมชน ลูกชำวนำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นพร้อมมิตร
วิสำหกิจชุมชน น้ำพำยกำรสุรำ หมู่ที่ 8
ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
วิสำหกิจชุมชน เจริญกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ไสวกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปข้ำวเหนียวบ้ำนชำยเขำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มปลูกถั่วลิสง โดยนำยอำรีย์ วงค์กำไชย
องค์กรเกษตรกร กลุ่มปลูกถั่วลิสง
โดยนำงสำวดำรำวรรณ วงค์ปินจันทร์
องค์กรเกษตรกร กลุ่มปลูกถั่วลิสง โดยนำงจันทร์เพ็ญ หนิ้วหยิ่น
วิสำหกิจชุมชน ศิริพรรณ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นชุมชน ม.4 ต.บ้ำนถิ่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นจันทะคุณ
วิสำหกิจชุมชน สำยสุดำสุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน สุรำพื้นบ้ำนม่อนช้ำงทอง
วิสำหกิจชุมชน พรทิพย์สุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนถ้ำฉลอง
วิสำหกิจชุมชน สังวำลย์สุรำกลั่น 78/1 หมู่ 1 ต.ชมพู
วิสำหกิจชุมชน โรงสุรำกลั่นอรุณรุ่ง
วิสำหกิจชุมชน ป.ประดิษฐ์ไทย
วิสำหกิจชุมชน ทับท้อนกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นรำชำวดี
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นโบนัส
วิสำหกิจชุมชน ศรีทอง
วิสำหกิจชุมชน กำญจนำรุ่งเรือง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงวัวเพื่อขำย หมู่ท2ี่ ตำบลบ้ำนถิ่น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงวัวเพื่อขำย หมู่ท2ี่ ตำบลบ้ำนถิ่น

ที่ตั้งโรงงานสุรา
19/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
71 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
388 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง
89/3 หมู่ที่ 1 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
127 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำแดง อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
77/2 หมู่ที่ 8 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8951 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ำแดง อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
178 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนพร้ำว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
205 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
18/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
288/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
288 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
203 หมู่ที่ 9 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
131 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
บทภ5 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
76 หมู่ที่ 8 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
119/2 หมู่ที่ 4 ตำบลฝำยหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
24/1 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
71/2 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
78/2 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
101/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
305/3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ำทองใหม่ อำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
23/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกง อำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
189/1 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
52 หมู่ที่ 6 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
203 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้ำนโฮ่ง อำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
51 หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่ำยำว อำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
152/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
21/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038699911001
09920038700511001
09920038702711001
09920038703871001
09920038704251001
09920038706031001
09920038706111001
09920038706711003
09920038706971001
09920038707011001
09920038707191001
09920038707511001
09920038707601001
09920038707781001
09920038707941001
09920038708081001
09920038708671001
09920038708671002
09920038708671003
09920038708671004
09920038708911001
09920038709991001
09920038710221001
09920038710491001
09920038710651001
09920038711461001
09920038711621001
09920038712941001
09920038713081001
09920038713241001
09920038714051001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน ช้ำงดี
กลุ่มเกษตรกร ชำวไร่ผำเต่ำพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน แม่อำร์มกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเก๊ำจำว
วิสำหกิจชุมชน ห้วยเย็น
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่บ้ำนถิ่น(นำงพัฒนำ สกุลแอ๋)
วิสำหกิจชุมชน แสงจันทร์สุรำ
วิสำหกิจชุมชน เฮียบหลี P.K. กรุ๊ป
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเหล่ำป่ำสำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นบ้ำนทุ่งเมืองหมู่ 2 ตำบลวังตะแบก
วิสำหกิจชุมชน แสงอรุณ
วิสำหกิจชุมชน ทรัพย์รุ่งเรืองกิจต.เหมืองจี้ลำพูน
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำกลั่นบ้ำนคุยประดู่ หมู่ 7 ตำบลวังตะแบก
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวพระอำทิตย์ หมู่ 1 ต.แม่คำมี
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนหนองยอ
องค์กรเกษตรกร ยำงโทน
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนถิ่น
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนถิ่น
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนถิ่น
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนถิ่น
สหกรณ์ กำรเกษตรเมืองลับแล จำกัด
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นยอดเด็ดห้วยหว้ำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนมัจฉำ
วิสำหกิจชุมชน โพธิเจริญรุ่งเรืองพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวม.7
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มร้องธำร
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษรตรกรทำสวนเหล่ำปงเสือ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นโพธิ์ทอง
วิสำหกิจชุมชน แสงทองสุรำกลั่นฝำยหลวง
วิสำหกิจชุมชน ที.แอน.วำย
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเครือข่ำยเหล้ำพื้นบ้ำนจังหวัดลำปำง

ที่ตั้งโรงงานสุรา
1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำเสำ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
71 หมู่ที่ 5 ตำบลผำเลือด อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
84/7 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
39/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังผำง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
17 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้ำนโฮ่ง อำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
157 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
2/3 หมู่ที่ 2 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
97/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนำเมืองเพชร อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง
150 หมู่ที่ 7 ตำบลขุนฝำง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
8/5 หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดกำแพงเพชร
143 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้ำนด่ำน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
146 หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
52/2 หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดกำแพงเพชร
166/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
89 หมู่ที่ 1 ถนนสุรำษฎร์-นครศรีฯ ตำบลช้ำงขวำ อำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
194 หมู่ที่ 4 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
64/7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
26/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
26/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
165/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
95/2 หมู่ที่ 11 ตำบลฝำยหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
62 หมู่ที่ 18 ตำบลท่ำช้ำง อำเภอบำงกล่ำ จังหวัดสงขลำ
82/2 หมู่ที่ 7 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ
43/2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
94/4 หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้ำ อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
299 หมู่ที่ 1 ตำบลวังผำง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
194 หมู่ที่ 2 ตำบลวังผำง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
25 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
40/6 หมู่ที่ 4 ตำบลฝำยหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
6/1 หมู่ที่ 9 ตำบลป่ำพลู อำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
74 หมู่ที่ 1 ตำบลนำครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038714051002
09920038714051003
09920038714051004
09920038714051005
09920038714481001
09920038716421001
09920038717401001
09920038718121001
09920038718981001
09920038719011001
09920038719361001
09920038719791001
09920038719951001
09920038720021001
09920038720291001
09920038720611001
09920038722401001
09920038722741001
09920038723121001
09920038723471001
09920038723551001
09920038723801001
09920038724281001
09920038724361001
09920038726141001
09920038726221001
09920038726311001
09920038727111001
09920038727201001
09920038727381001
09920038728271001

บริษัท
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเครือข่ำยเหล้ำพื้นบ้ำนจังหวัดลำปำง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเครือข่ำยเหล้ำพื้นบ้ำนจังหวัดลำปำง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเครือข่ำยเหล้ำพื้นบ้ำนจังหวัดลำปำง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเครือข่ำยเหล้ำพื้นบ้ำนจังหวัดลำปำง
วิสำหกิจชุมชน สมปองสุรำไทย
วิสำหกิจชุมชน คงคำรุ่งเรืองพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำก้ำวนคร
องค์กรเกษตรกร กลุ่มบ้ำนวังชมภู ม.7
สหกรณ์ กำรเกษตรสวนป่ำท่ำปลำ จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรสวนป่ำท่ำปลำ จำกัด
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนชัยมงคล
วิสำหกิจชุมชน อ่ำวน้อยสหกิจ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนควนหยี
วิสำหกิจชุมชน นำหมื่นศรีกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน เกษมรุ่งเรืองพัฒนำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มนำต้นโพธิ์ 3
วิสำหกิจชุมชน น้ำรักพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน เพิ่มทรัพย์กำรสุรำ
องค์กรเกษตรกร บ้ำนค่ำยรวมกลุ่ม ม.12
วิสำหกิจชุมชน โชคภัทรชนนสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน หรินฟำกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนทุ่งหวัง
วิสำหกิจชุมชน พรพัฒนำสุรำกลั่น
องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอำชีพปลูกกุหลำบตัดดอก บ้ำนม่วงชุม ม.2
วิสำหกิจชุมชน อำไพสุรำบ้ำนโพธิ์
วิสำหกิจชุมชน เทพพนมสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นแม่จุนพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนโชคสิทธิชัยกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนพรุชบำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนดอนไทรงำม
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนหมู่ที่ 10 กุดหมำกไฟ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
273/1 หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
178/3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้ำนกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
65/1 หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
96/4 หมู่ที่ 6 ตำบลนำครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
43/4 หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1/2 หมู่ที่ 9 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
39 หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข้ำวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
69/2 หมู่ที่ 7 ตำบลจริม อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
89/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำปลำ อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
30 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำปลำ อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
23 หมู่ที่ 8 ตำบลจริม อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
7/2 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
63 หมู่ที่ 18 ตำบลท่ำช้ำง อำเภอบำงกล่ำ จังหวัดสงขลำ
1/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนำหมื่นศรี อำเภอนำโยง จังหวัดตรัง
27 หมู่ที่ 5 ตำบลวันยำว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
61 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
46/4 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ำหลวง อำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี
158/2 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ำแดง อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
113 หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
61/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกำะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลำ
30/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเนินมะปรำง อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
201/2 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
170 หมู่ที่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
43 หมู่ที่ 2 ตำบลแช่ช้ำง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
64/1 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก
172/1 หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
132/3 หมู่ที่ 2 ตำบลนำข้ำวเสีย อำเภอนำโยง จังหวัดตรัง
11/6 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
49/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบำงหมำก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
9 หมู่ที่ 10 ตำบลกุดหมำกไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038731221001
09920038732201001
09920038732461001
09920038733191001
09920038733271001
09920038735051001
09920038735811001
09920038735991001
09920038735991002
09920038735991003
09920038735991004
09920038737181001
09920038737181002
09920038737851001
09920038737851002
09920038738581001
09920038738661001
09920038739551001
09920038739551002
09920038739551003
09920038740211001
09920038740641001
09920038742931001
09920038743231001
09920038743401001
09920038743661001
09920038743741001
09920038744391001
09920038744471001
09920038744551001
09920038744631001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน ภูมิปัญญำเทพรักษ์
วิสำหกิจชุมชน โคกหล่อสัมพันธ์
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสองแควพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน ปำกสระรวมใจ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรกิ่วแก้ว
วิสำหกิจชุมชน จรัลเหล้ำไทย
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนคลองบำงไผ่
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนหนองครอบ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนหนองครอบ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนหนองครอบ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนหนองครอบ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มธนำคำรหมู่บ้ำนฮ่อง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มธนำคำรหมู่บ้ำนฮ่อง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้ำวเหนียวหม้อดินลำปำง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้ำวเหนียวหม้อดินลำปำง
วิสำหกิจชุมชน เกวียนทองพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มยักษ์เขียวผลิตสุรำขำวกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน สยำมเบฟเวอเรจ
วิสำหกิจชุมชน สยำมเบฟเวอเรจ 2
วิสำหกิจชุมชน สยำมเบฟเวอเรจ 3
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนริมคลอง
วิสำหกิจชุมชน ควนท้อนพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน เหล้ำดีบ้ำนใหม่
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นทองมี บ้ำนวัด
วิสำหกิจชุมชน นำรีรัตน์กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สำมิต
วิสำหกิจชุมชน สันลมจอย
องค์กรเกษตรกร กลุ่มพัฒนำเกษตรบ้ำนอ้อนเหนือ
วิสำหกิจชุมชนบ้ำนเขำหลัก
วิสำหกิจชุมชน สำกลเหล้ำไทย
วิสำหกิจชุมชน โรงกลั่นสุรำชุมชนบ้ำนโหล๊ะพันหงษ์

ที่ตั้งโรงงานสุรา
196/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนขำว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
56 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
34 หมู่ที่ 5 ตำบลนำแส่ง อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
179 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
58/3 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยข้ำวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
140/2 หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลำ
46/8 หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง
68/5 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
107 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
25/1 หมู่ที่ 4 ซอย บ้ำนหนองครอบ ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
66 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
44 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนเอื้อม อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
84 หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
129 หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
2/1 ถนนมำบพวำ-หินแท่น ตำบลวังหว้ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
72 หมู่ที่ 1 ตำบลคีรีวง อำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบี่
97 หมู่ที่ 11 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
133 หมู่ที่ 6 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
160 หมู่ที่ 6 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
17 หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
67 หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
89/6 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
64 หมู่ที่ 5 ตำบลประกอบ อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ
186/2 หมู่ที่ 3 ตำบลพระธำตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
285 หมู่ที่ 5 ตำบลพญำขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
13/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
106 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนอ้อน อำเภองำว จังหวัดลำปำง
107/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเขำใหญ่ อำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่
99/3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนพรุ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
218 หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038744711001
09920038745441001
09920038745611001
09920038746171001
09920038746331002
09920038746841001
09920038748541001
09920038748621001
09920038748711001
09920038749191001
09920038749271001
09920038749351001
09920038749511001
09920038749781001
09920038749781002
09920038749781003
09920038749781004
09920038750361001
09920038750611001
09920038750791001
09920038750951001
09920038751091001
09920038751331001
09920038751761001
09920038752731001
09920038753201001
09920038753891001
09920038754011001
09920038754601001
09920038755161001
09920038755411001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำนำป่ำแดง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มหนองภูเขียว
องค์กรเกษตรกร กลุ่มครอบครัวสมำชิกสหกรณ์บ้ำนสบปรง
วิสำหกิจชุมชน สุรำพื้นบ้ำนตรำช้ำงทองบ้ำนพรุเตียว
วิสำหกิจชุมชน รักษ์เขำสุรำกลั่น
องค์กรเกษตรกร กลุ่มธนำคำรข้ำวเพื่อกำรพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นปำกพนัง
วิสำหกิจชุมชน เอ็น พี ฟรุต
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ้
่ ำนเขำวังชิง
องค์กรเกษตรกร บ้ำนเจริญสุขกำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน เรวดีสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน จันทรำ โดยนำยนรินทร์ อุมำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มปรับปรุงคุณภำพไม้ผลบ้ำนคลองแคว
กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงสัตว์โพธิสุนทร โดย นำยลอย ขันเพชร
กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงสัตว์โพธิสุนทร โดย นำยสนั่น จินดำมณี
กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงสัตว์โพธิสุนทร โดย นำยหล่อ กำวีวัง
กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงสัตว์โพธิสุนทร โดย นำงแสงหล้ำ นุ่มเนื้อ
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวชุมชน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นชุมชนจริม
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นตะเคียนทอง
วิสำหกิจชุมชน จันดำรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำสัมพันธ์บ้ำนคลองน้อย
องค์กรเกษตรกร กลุ่มพัฒนำอำชีพวังผำปูน
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจแบบพอเพียง
วิสำหกิจชุมชน ฟ้ำใสกำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน สุรำพื้นบ้ำนเนินธัมมัง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นเบตง
วิสำหกิจชุมชน ม้ำทองตำบลบ้ำนผือ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มจุ้มปะกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนอำเภองำว
วิสำหกิจชุมชน รุ่งนภำดำวจรัสแสงสุรำไทย

ที่ตั้งโรงงานสุรา
14/4 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ำแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
70 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
96 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำผำ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
7 หมู่ที่ 5 ตำบลนำทวี อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ
23/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนนำ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
155/2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
138 หมู่ที่ 8 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
141 หมู่ที่ 12 ตำบลรำงหวำย อำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี
136/2 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำโพธิ์ อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ
56/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหำดล้ำ อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
279/4 หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
68 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงศำล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก
73/8 หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช
169/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
86/6 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
103/5 หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
115/6 หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
62 หมู่ที่ 7 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
27 หมู่ที่ 8 ตำบลจริม อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
45 หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
184 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
26/4 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
111/1 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
100 หมู่ที่ 7 ตำบลผำเลือด อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
36 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
214 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจ้ำอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
129/3 หมู่ที่ 5 ตำบลตำเนำะแมเรำะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ
72 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
237 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหำใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
4/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนโป่ง อำเภองำว จังหวัดลำปำง
อำคำรไมำมีเลขที่ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมช้ำง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038755671001
09920038755831001
09920038755831002
09920038755831003
09920038756051001
09920038756051002
09920038756131001
09920038756301001
09920038756811001
09920038756991001
09920038757021001
09920038757111001
09920038757291001
09920038757371001
09920038757451001
09920038757531001
09920038757881001
09920038757961001
09920038758511001
09920038758931001
09920038759401001
09920038759741001
09920038760321001
09920038760411001
09920038760591001
09920038760751001
09920038760831001
09920038761211001
09920038761811001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน ใจดีพัฒนำสุรำดำว
วิสำหกิจชุมชน ป่ำฝำงแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน ป่ำฝำงแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน ป่ำฝำงแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนตำบลห้วยอ้อ โดย นำงนงครำน สนแก้ว
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนตำบลห้วยอ้อ โดย นำงทองศุกร์ ทำปัน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอำชีพผลิตสุรำกลั่นชุมชน
องค์กรเกษตรกร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนนำ
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ กลุ่มเพื่อนเกษตรกรเมืองเพชร
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นวังหงส์
องค์กรเกษตรกร กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ชุมชนคีรีวง
วิสำหกิจชุมชน ทิพย์สุรำบ้ำนกวำงชุมชน
โดย นำงพันธ์ทิพย์ ธำตุน้ำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำต้นธงชัย
วิสำหกิจชุมชน ชุมชนกำรเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนเนิน
วิสำหกิจชุมชน สิงห์ทองบ้ำนนำหมอศรี
องค์กรเกษตรกร กลุ่มปรับปรุงคุณภำพไม้ผล
องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร
บ้ำนในอ่ำว ต.บ้ำนเนิน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มกันใหญ่กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ร่มไทร
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนบ่อโพ
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปน้ำตำลจำกเป็นสุรำกลั่นพื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชน สุรำแทรกเตอร์
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ทอนหงส์
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำพื้นบ้ำนระวะร่วมใจ
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปน้ำตำลจำกเป็นเหล้ำพื้นบ้ำนบ้ำนป่ำขลู
วิสำหกิจชุมชน กำรผลิตสุรำพื้นบ้ำน
องค์กรเกษตรกร กลุ่มพัฒนำเกษตรก้ำวหน้ำบ้ำนร้อง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนบนเนิน
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปสุรำพื้นบ้ำน

ที่ตั้งโรงงานสุรา
อำคำรไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมช้ำง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
66 หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
2 หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
64 หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
43/4 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
231 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
151/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ำบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
164/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนเกำะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช
103/3 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ำคอย อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี
67/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนเกำะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช
320 หมู่ที่ 9 ตำบลกำโลน อำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
48 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนกวำง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
86/1 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
15/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
60/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนำหมอศรี อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ
48/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช
21 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
293/1 หมู่ที่ 14 ตำบลคูหำใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
207 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำงทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
น.ส.3 เลขที่ 2355 หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
54 หมู่ที่ 7 ตำบลหูล่อง อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
17/1 หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
197/12 หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช
89/6 หมู่ที่ 1 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
17 หมู่ที่ 2 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
10/5 หมู่ที่ 3 ตำบลนำสำร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช
272 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบำท อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
5 หมู่ที่ 4 ตำบลปำกพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
41/1 หมู่ที่ 3 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038762291001
09920038762371001
09920038762611001
09920038763181001
09920038763261001
09920038763261002
09920038763341001
09920038763421001
09920038763691001
09920038763851001
09920038764231001
09920038764401001
09920038764911001
09920038765121001
09920038765551001
09920038765711001
09920038765801001
09920038766101001
09920038767251001
09920038767331001
09920038767841001
09920038767921001
09920038768571001
09920038768731001
09920038772331001
09920038772761001
09920038772841001
09920038772921001
09920038773651001
09920038774111001
09920038774381001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปน้ำตำลจำกเป็นสุรำพื้นบ้ำนคลองน้อย
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรตำบลทุ่งปรัง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนบำงสุขขี
วิสำหกิจชุมชน สมพรธรรมเถียรสุรำกลั่น
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรก้ำวใหม่
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรก้ำวใหม่
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำไร่จำกขนำบนำก หมู่ที่ 5
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำชุมชนหัวไทรดอน
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นสร้อยทองทุ่งตำเสำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำชุมชนบ้ำนนำล่ำง
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ขนำบนำก
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งปรัง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนในไร่
องค์กรเกษตรกร ธรรมชำติบ้ำนบำงนำว
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรสมบูรณ์เพื่อสุขภำพ
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวบำงแก้ว
วิสำหกิจชุมชน ทุ่งรวงทอง
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปน้ำตำลโตนด
วิสำหกิจชุมชน อ้อยทิพย์สุรำขำว
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มกลั่นสุรำวิสำหกิจชุมชนเขำพังไกร
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยข้ำวก่ำ
วิสำหกิจชุมชน ปำกแพรกสุรำชุมชน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำโพธิ์ทองตำบลเขำพระบำท
องค์กรเกษตรกร กลุ่มพัฒนำเจ้ำของสวนสงเครำะห์บ้ำนอินทนิน
วิสำหกิจชุมชน ต้นหมำก
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปน้ำตำลจำกเป็นสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นตำลคู่
วิสำหกิจชุมชน ร่วมมิตรเกษตรกรรม
วิสำหกิจชุมชน พัฒนชัย บ้ำนบำงวุน
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปน้ำตำลจำกเป็นน้ำตำลผง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรยังชีพ 43

ที่ตั้งโรงงานสุรา
196 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
11/5 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช
234/2 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
227 หมู่ที่ 10 ตำบลพนำงตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
24 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนอ้อน อำเภองำว จังหวัดลำปำง
96/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนอ้อน อำเภองำว จังหวัดลำปำง
23 หมู่ที่ 5 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
182/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขำพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช
44/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
51 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
40 หมู่ที่ 3 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
77/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช
13/3 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช
38 หมู่ที่ 4 ตำบลบำงพระ อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
331 หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปำง
51 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำขนำน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
45 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
113/1 หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช
1/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนกลำง อำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่
70/2 หมู่ที่ 3 ตำบลรำมแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช
23/1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้ำวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
63 หมู่ที่ 5 ตำบลปำกแพรก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
52 หมู่ที่ 9 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
73/1 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงเซำ อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช
47 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ำพยำ อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
2 หมู่ที่ 5 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
105/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
7 หมู่ที่ 2 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
29/1 หมู่ที่ 3 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
30 หมู่ที่ 4 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
49/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09920038774461001
09920038774541001
09920038774711001
09920038775011001
09920038780011001
09920038781411001
09920038781591001
09920038781671001
09920038784261001
09920038790661001
09920038795711001
09920038796271001
09920038798301001
09920038805521001
09920038819231001
09920038830711001
09920038857321001
09920038857411001
09920038873011001
09920038909901001
09920038910071001
09920038910231001
09920038910401001
09920038910821001
09920038911121001
09920038920621001
09920038940221001
09920038941711001
09920038948041001
09920038999891001
09928000007851001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำตำลจำก
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำกลั่นชุมชน
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ วิสำหกิจชุมชนไทเกอร์สุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน สุรำพื้นบ้ำนหว้ำหลังพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตเกษตรพระธำตุขิงแกง
วิสำหกิจชุมชน ปลำทอง
กลุ่มเกษตรกร อนุรักษ์โคกระบือพื้นเมืองบ้ำนลำนควำย
วิสำหกิจชุมชน ไผ่สีทองน้ำทิพย์
วิสำหกิจชุมชน โนนศิลำ
วิสำหกิจชุมชน ภูมิปัญญำตะเครียะหนองลำน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำชมชนบ้ำนมำบผักแว่น
วิสำหกิจชุมชน จินตรัตน์สุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน คนไม้หลำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำพื้นบ้ำนกันใหญ่ ม.14 คูหำใต้
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรบ้ำนบำงกรูด
วิสำหกิจชุมชน ฟ้ำบันดำลสุรำไทย
วิสำหกิจชุมชน กิตมงคล
วิสำหกิจชุมชน คู่เสือ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มม่วงแก้วสุรำ
วิสำหกิจชุมชน รุ่งแสงวันสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน รุ่งเจริญสุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน เสำร์ ๕ สุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน ทุ่งสันป่ำตองสุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน รุ่งตะวันสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน ห้วยปล้องสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นจำรุกร
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มยูงทองสุรำกลั่นชุมชน
ร.ต.ต. ทองคำ เหมืองทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นคนเมือง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นตรำสิงห์คู่
วิสำหกิจชุมชน ป่ำแงะ 2497 กำรสุรำ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
34/1 หมู่ที่ 2 ตำบลขนำบนำก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
6/7 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตำเสำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
95/1 หมู่ที่ 13 ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
49/4 หมู่ที่ 5 ตำบลสะท้อน อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ
96 หมู่ที่ 9 ตำบลพระธำตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
38/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลำสะวำย อำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
66/1 หมู่ที่ 7 ตำบลกำระเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
1 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
อำคำรไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
151/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
16/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
127 หมู่ที่ 5 ตำบลหำนโพธิ์ อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
270/1 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
51/3 หมู่ที่ 14 ตำบลคูหำใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
162 หมู่ที่ 1 ตำบลบำงพระ อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
188/4 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ำบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
280 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
280/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
91/1 หมู่ที่ 15 ตำบลหงำว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
93 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
259 หมู่ที่ 2 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
234 หมู่ที่ 5 ตำบลสถำน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
96 หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
241 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
61/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
234 หมู่ที่ 3 ซอย 1 ตำบลสันติสุข อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
406/1 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่
72 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย
31/1 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขุนหวำน อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
23/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำปลำ อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
208 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ำแงะ อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000024781002
09928000027111001
09928000027291001
09928000028931002
09928000030081001
09928000031301001
09928000031481001
09928000031561001
09928000034231001
09928000034741001
09928000035041001
09928000035121001
09928000036361001
09928000036441001
09928000036611001
09928000036791001
09928000036871001
09928000037091001
09928000037251001
09928000037411001
09928000037681001
09928000037761001
09928000037841003
09928000038061001
09928000038491001
09928000038811001
09928000039031001
09928000039111002
09928000039201002
09928000039541001
09928000039971001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มไม้ยำตำดทอง ม.6ไม้ยำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสักรุ่งเรืองสุรำกลั่นหนองสองห้อง
วิสำหกิจชุมชน จันทรำสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นสมุนไพรเดิมบ้ำนแม่หะ
วิสำหกิจชุมชน รำชสีห์ทองสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นอุดมทิพย์
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มโป่งคำ ม.2 แม่เปำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำตรำกวำง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นศรีดอนมูล
วิสำหกิจชุมชน เกษตรพอเพียงเศรษฐกิจชุมชน
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนทับกุมำรทอง
วิสำหกิจชุมชน หนองซงสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนทุ่งรวงทองบ้ำนปำงสัก
วิสำหกิจชุมชน โรงกลั่นสุรำปิ่นทอง
วิสำหกิจชุมชน ลิขิตสวรรค์สุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน เอื้องผำ
วิสำหกิจชุมชน สำมัคคีชุมชนบ้ำนสันคะมอก
วิสำหกิจชุมชน แม่จะเรำสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนดำวลอยเมืองตืน
วิสำหกิจชุมชน พญำเต่ำทอง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มทำสุรำกลั่นชุมชนกุญแจทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนหนองป่ำก่อ
วิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจชุมชนแม่สูนสำมัคคี
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นช้ำงทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชน 30 ดีกรี
วิสำหกิจชุมชน ชำวนำสุรำกลั่นบ้ำนเกียง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่น ก.ชัย 46
วิสำหกิจชุมชน รุ่งทิวำสุรำกลั่นบ้ำนหนองปึ๋ง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นดอยเต่ำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำชุมชนพื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชน เหนือสยำมสุรำขำว

ที่ตั้งโรงงานสุรา
65 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ยำ อำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย
235 หมู่ที่ 3 ตำบลเม็งรำย อำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย
668 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
337/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำข้ำวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
39/1 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
716 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
167/1 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เปำ อำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย
65 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำก่อดำ อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
115 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
275 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
203 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ำข้ำวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
129 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
128 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สูน อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนตำล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
99 หมู่ที่ 2 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
204 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนตำล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
145 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ำตุ้ม อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
323/3 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จะเรำ อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
18 หมู่ที่ 13 ตำบลหำงดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
377 หมู่ที่ 7 ตำบลดอยเต่ำ อำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่
194/1 หมู่ที่ 11 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
56 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองป่ำก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย
46 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สูน อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
177 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หละ อำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก
12 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ำตุ้ม อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
12 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
121 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผำก อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
77 หมู่ที่ 5 ตำบลจันจว้ำใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
49 หมู่ที่ 1 ตำบลมืดกำ อำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่
36 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผำก อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
288 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งงำม อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000040041001
09928000040121001
09928000040471001
09928000040551001
09928000040981001
09928000041361001
09928000041521001
09928000041611001
09928000042681001
09928000042761001
09928000042841001
09928000043141001
09928000043311001
09928000043571001
09928000043811001
09928000043901001
09928000044031001
09928000044111001
09928000044201001
09928000044461001
09928000044541001
09928000044621001
09928000044711001
09928000044891001
09928000045431001
09928000045511001
09928000045601001
09928000046241001
09928000046751001
09928000046831001
09928000047051001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน ไร่เจริญ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนห้วยมะแกง
วิสำหกิจชุมชน ฟ้ำสวรรค์
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นสุขสยำม
วิสำหกิจชุมชน สำยรุ้ง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนสันธำตุ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ้ำนเวียงแหง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นชุมชนเปียงหลวง
วิสำหกิจชุมชน กำรทำสุรำพื่นบ้
้ ำน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนเนตรนำรี
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตกำรเกษตรบ้ำนยำง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มภูมิปัญญำพื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนดอยธง
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนหัวนำสำมัคคีภูมิปัญญำไทย
วิสำหกิจชุมชน แม่แพงเหล้ำหวำน
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นพื้นบ้ำนหนองบัวเหนือ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นสิงหรำชสันทรำยน้อย
วิสำหกิจชุมชน ดอนทองกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นแสงทรัพย์
วิสำหกิจชุมชน พิพัฒน์เจริญ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นป่ำเป่ำ 2003
วิสำหกิจชุมชน ดอกลำดวนสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน ปงหลวงกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นแม่บ้ำนเกษตรกรหนองบัวเหนือ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนำสุรำพื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ่อทิพย์ ม.1 ต.เมืองคอง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ่อส้ม ม.1 ต.เมืองคอง
วิสำหกิจชุมชน เพชรจอมหมอก
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำห้วยแสนคำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นภูเขำชี
วิสำหกิจชุมชน ห้วยไคร้สุรำกลั่น

ที่ตั้งโรงงานสุรา
177 หมู่ที่ 15 ตำบลป่ำแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
33 หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
26 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
197 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
229 หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
9 หมู่ที่ 9 ซอย 5 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
529 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
829 หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
140 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
150 หมู่ที่ 11 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
233/1 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
1/6 หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยำยหมี อำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ
302 หมู่ที่ 3 ตำบลพระธำตุ อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
344 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยำยหมี อำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ
125 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำข้ำวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
113/4 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
174 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนด้ำย อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
15 หมู่ที่ 7 ตำบลป่ำแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
151 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
85 หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย
2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
210 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จะเรำ อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
139 หมู่ที่ 6 ซอย บ้ำนปง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย
21/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
207 หมู่ที่ 14 ตำบลคู้ยำยหมี อำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ
82 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
12 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
39 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
72 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนโคก อำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
73 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนโคก อำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
96 หมู่ที่ 6 ตำบลนำขุม อำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000047131001
09928000047301001
09928000047481001
09928000047561002
09928000047561003
09928000047641001
09928000047721001
09928000047811001
09928000048021001
09928000048291001
09928000048371001
09928000048451001
09928000048531001
09928000048611001
09928000048701001
09928000048881001
09928000049001001
09928000049181001
09928000049261001
09928000049341001
09928000049421001
09928000049511001
09928000049691001
09928000049771001
09928000049851001
09928000049931001
09928000050011001
09928000050191001
09928000050271001
09928000050351001
09928000050431001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน ภูน้ำริน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำชุมชนบ้ำนแม่คะตวน
วิสำหกิจชุมชน สุรำชลดำ
วิสำหกิจชุมชน รวมเกษตรกรแปรรูปข้ำว อ.สบปรำบ
วิสำหกิจชุมชน รวมเกษตรกรแปรรูปข้ำว อ.สบปรำบ
วิสำหกิจชุมชน ท่ำก๊อสปิริต
วิสำหกิจชุมชน วีโก้สุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกตร ม.10 ต.เวียง
วิสำหกิจชุมชน โพธิ์ไทรทองสุรำกลั่นบ้ำนต๋อม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นเสกระฆัง
วิสำหกิจชุมชน ทองคำ สุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำมำลี
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวเมืองปอน
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นหนองม่วงไข่1
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำบ้ำนแม่คะตวน
วิสำหกิจชุมชน จันทรำสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำวันทนำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนน้ำเปื๋อย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำเสรี หมู่ที่ 6 ต.แม่ลำว
วิสำหกิจชุมชน ข้ำวหอม แม่เต้น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นมำลี
วิสำหกิจชุมชน ปรำงหมู่สุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่น หมู่ 7 ต.บ้ำนใหม่
วิสำหกิจชุมชน สุรำฟ้ำใส
วิสำหกิจชุมชน สุรำสุภำภรณ์ แม่เต้น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นวังหลวง1
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนเกษตรชำวนำอ่ำงทอง
วิสำหกิจชุมชน เกรียงไกรกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน โรงกลั่นชุมชนแม่น้ำน่ำน
วิสำหกิจชุมชน สุรำนกขุนทอง แม่เต้น
วิสำหกิจชุมชน สุรำภูเขำทอง แม่เต้น

ที่ตั้งโรงงานสุรา
56 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนโคก อำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
308 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
133/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
76/1 หมู่ที่ 13 ตำบลสบปรำบ อำเภอสบปรำบ จังหวัดลำปำง
218 หมู่ที่ 8 ตำบลสบปรำบ อำเภอสบปรำบ จังหวัดลำปำง
116 หมู่ที่ 14 ซอย 1 ถนนเชียงใหม่-เชียงรำย ตำบลท่ำก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
72/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนต๋อม อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
136 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
195 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้ำนต๋อม อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
52 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำปลำ อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
194/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนต๋อม อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
119 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
79/1 หมู่ที่ 1 ซอย 1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
275 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
13 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
67 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
46/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
275 หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
91 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลำว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
112 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
166 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
299 หมู่ที่ 7 ตำบลปรำงหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
49/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
111 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
110 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
305 หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
111 หมู่ที่ 12 ตำบลอ่ำงทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
113 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
51 หมู่ที่ 2 ตำบลจริม อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
117 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
115 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000050511001
09928000050601001
09928000050781001
09928000050861001
09928000050941001
09928000051241001
09928000051321001
09928000051411001
09928000051591001
09928000051671001
09928000051751001
09928000051751002
09928000051831001
09928000051911001
09928000051911002
09928000051911003
09928000052051001
09928000052051002
09928000052131001
09928000052131002
09928000052481001
09928000052561001
09928000052641001
09928000052721001
09928000052811001
09928000052991001
09928000053021001
09928000053111001
09928000053291001
09928000053371001
09928000053451001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน ทรัพย์สมบูรณ์สุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นน้ำแวน หมู่ที่ 5
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตเกษตรภูชี้ฟ้ำ
วิสำหกิจชุมชน กำรทำสุรำกลั่นชุมชน หมู่ 1 ต.ฟำกท่ำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชน ม.8 ปำำสัก
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชน ตรำน้ำพุ
วิสำหกิจชุมชน กำรทำสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนฟำกท่ำ
สหกรณ์ กำรเกษตรฟำกท่ำ จำกัด
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนำกำรเกษตรบ้ำนศรีบังวัน
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำกลั่นชุมชน ม.5 ต.น้ำหมัน
วิสำหกิจชุมชน น้ำหว้ำกำรสุรำ ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน น้ำหว้ำกำรสุรำ ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน ศรีบุญมำป่ำซำงกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำพรทิพย์ ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำพรทิพย์ ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำพรทิพย์ ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุวรรณำ
วิสำหกิจชุมชน สุวรรณำ
วิสำหกิจชุมชน ธัญชำติกำรสุรำ ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน ธัญชำติกำรสุรำ ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนธงน้อย โดย นำยสมศักดิ์ เลิศเมือง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชน ม.8 ทุ่งกล้วย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชน ม.2 ป่ำสัก
วิสำหกิจชุมชน ตะวันฉำย ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนปงใหม่
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นชุมชนสำยน้ำลี้
วิสำหกิจชุมชน ภูอรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สมวงค์อินทร์กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุขอำรมณ์สุรำไทย
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนห้วยไร่
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนท่ำวังโปร่ง

ที่ตั้งโรงงานสุรา
41 หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
94 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
64 หมู่ที่ 11 ตำบลภูซำง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
415/1 หมู่ที่ 1 ตำบลฟำกท่ำ อำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
114 หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำสัก อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
191 หมู่ที่ 1 ตำบลฟำกท่ำ อำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
115/1 หมู่ที่ 1 ตำบลฟำกท่ำ อำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
123 หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
84/3 หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
128/3 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
285/4 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
285/5 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
151 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน
260/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
260/2 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
260/3 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
285/2 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
285/3 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
260/5 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
260/4 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
191 หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
15 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
134 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ำสัก อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
65/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
180 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
2 หมู่ที่ 17 ตำบลนำทรำย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
126 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
125 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
57 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนค่ำย อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
46/1 หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดลำพูน
69 หมู่ที่ 2 ตำบลจริม อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000053531001
09928000053611001
09928000053701001
09928000053881001
09928000053961001
09928000054001001
09928000054181001
09928000054261001
09928000054341001
09928000054421001
09928000054511001
09928000054691001
09928000054771001
09928000054851001
09928000054931001
09928000055071001
09928000055151001
09928000055311001
09928000055401001
09928000055401002
09928000055401003
09928000055401004
09928000055581001
09928000055661001
09928000055661002
09928000055741001
09928000055821001
09928000055911001
09928000056041001
09928000056211001

บริษัท
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนน้ำพำย จำกัด
องค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้ำนน้ำไผ่ ม.7
วิสำหกิจชุมชน ดอนทรำยงำม ม.9 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มอำชีพวิสำหกิจชุมชนจำมเทวี
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนน้ำพำย จำกัด
วิสำหกิจชุมชน สุรำดงเสือดำว
วิสำหกิจชุมชน ส.สิงห์ทอง โดย นำงพัชรำภรณ์ ชุ่มเย็น
สหกรณ์ นิคมฟำกท่ำ จำกัด
วิสำหกิจชุมชน ใจรักเกษตรกร
สหกรณ์ นิคมฟำกท่ำ จำกัด
องค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง
วิสำหกิจชุมชน สุรำตะวันรอน หมู่4 ต.น้ำรัด
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้ำนดอนมูล
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ป่ำสัก
สหกรณ์ นิคมฟำกท่ำ จำกัด
วิสำหกิจชุมชน พำเพลิน
วิสำหกิจชุมชน ทุ่งโพธิ์พัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำพื้นบ้ำนหนองสระ
วิสำหกิจชุมชน สุรำเครือทองสอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำเครือทองสอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำเครือทองสอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำเครือทองสอง
สหกรณ์ กำรเกษตรฟำกท่ำ จำกัด
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มทำสุรำกลั่นชุมชนดู่ใต้ โดยนำยชัยธวัช คำสิทธิ์
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มทำสุรำกลั่นชุมชนดู่ใต้ โดยนำยคำปัน ดู่มณี
วิสำหกิจชุมชน โหล๊ะจังกระสัมพันธ์
วิสำหกิจชุมชน สุรำบัวหลวง
วิสำหกิจชุมชน เครือข่ำยสมัชชำเกษตรกรรำยย่อย
ปรำงค์กู่ 1 บ้ำนจำนแสนไชย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นทองสุข โดย นำงทองสุข ยะฟู
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำเสรี หมู่ 1 ต.ฝำยกวำง

ที่ตั้งโรงงานสุรา
10 หมู่ที่ 2 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์
10/3 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์
279/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
17/3 หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
3 หมู่ที่ 2 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์
136/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
113/4 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
196 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนเสี้ยว อำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
283/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
41/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเสี้ยว อำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
149 หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์
31/2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
88 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
23 หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำสัก อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
207/9 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนเสี้ยว อำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
336 หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
179 หมู่ที่ 1 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
85 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
399 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
124 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
399/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
400/2 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
62/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนเสี้ยว อำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
250 หมู่ที่ 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
236 หมู่ที่ 2 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
135 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนพร้ำว อำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง
60 หมู่ที่ 1 ตำบลจำนแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
213/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
109 หมู่ที่ 13 ตำบลฝำยกวำง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000056211002
09928000056391001
09928000056551001
09928000056631001
09928000056801001
09928000056981001
09928000057011001
09928000057101001
09928000057441001
09928000057871001
09928000057951001
09928000058091001
09928000058171001
09928000058251001
09928000058331002
09928000058331003
09928000058331004
09928000058331005
09928000058331006
09928000058331007
09928000058331008
09928000058331009
09928000058331010
09928000058331011
09928000058331012
09928000058331013
09928000058331014
09928000058331015
09928000058331016
09928000058331017
09928000058331018

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำเสรี หมู่ 1 ต.ฝำยกวำง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนแสงทอง
วิสำหกิจชุมชน เงินออมทรัพย์บ้ำนป่ำผึ้ง หมู่ 5 โดย นำงทองพิมพ์ กองหิน
วิสำหกิจชุมชน ถุงทรัพย์ขุนยวมสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน หนองชันเมรีสุรำไทย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นโปงทุ่ง
วิสำหกิจชุมชน Lanna Culture Spirits L 19
วิสำหกิจชุมชน สุรำไทลื้อ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนน้ำงิม
วิสำหกิจชุมชน สุรำสลิลทิพย์
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวส่องแสง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชน บ้ำนทุ่งหล่ม หมู่ 6 ต.ฝำยกวำง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มโหนดทอง
องค์กรเกษตรกร เกษตรก้ำวหน้ำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำยทัพ กิ่งก้ำน
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำยประยูร เงินมูล
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำยพล สุดซำง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำยชะวิก เหล็กดี
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงสำวดวงใจ กองแก้ว
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงสมใจ โปด้วง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงเตอะ ปลำป๊อก
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงทับทิม พิมเหมือน
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงบุญมำ กันจะนะ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงทับ ดิบทิพย์
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำยศรำวุธ หำน้อย
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงบัวคำ สีแก้ว
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำยวิระพล สำยเพชร
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงวิชุดำ สีกำวี
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำยประยุทธ์ แซ่ตั้ง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงจำลอง ดิบทิพย์
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำยปัญญำ อ่อนจำ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
182 หมู่ที่ 1 ตำบลฝำยกวำง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
339 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จะเรำ อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
185/8 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวฝำย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
358/1 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19 หมู่ที่ 9 ตำบลบำงบุตร อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
120/2 หมู่ที่ 1 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่
246 หมู่ที่ 4 ถนนแม่สรวย-ฝำง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
289 หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงบำน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
41 หมู่ที่ 11 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
290/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
10/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยำว อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
52 หมู่ที่ 6 ตำบลฝำยกวำง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
242 หมู่ที่ 7 ตำบลแป-ระ อำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล
106 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
207/3 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
30/3 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
160/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
142/3 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
170 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
153/2 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
96/5 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
204/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
113/5 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
76/2 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
196/3 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
49/2 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
218/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
163/5 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
226/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
79/3 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
173/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000058331019
09928000058331020
09928000058331021
09928000058331022
09928000058411001
09928000058501001
09928000058681001
09928000058921001
09928000058921002
09928000059061001
09928000059221001
09928000059571001
09928000059651001
09928000059731001
09928000059811002
09928000060071001
09928000060151001
09928000060661001
09928000060741001
09928000060821001
09928000061121001
09928000061211001
09928000061391001
09928000061471001
09928000061551001
09928000061631001
09928000061711001
09928000061711002
09928000061801001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงฐิตกิ ำนต์ กุดเมือง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงโสภำ ปัญญำทิพย์
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงประนอม สังเวียนวงศ์
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลนำพูน โดย นำงประนอม เขียวสี
วิสำหกิจชุมชน แม่สมบัติ
วิสำหกิจชุมชน สุรำทินทองแม่เต้น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มบ้ำนกลำงทุ่งตำบลริมปิง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้ำวเหนียวน้ำเงิน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้ำวเหนียวน้ำเงิน
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนปำยสตำงค์ทอง9
วิสำหกิจชุมชน รุ้งดำวสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นริมอิง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำพื้นบ้ำนห้วยเจริญรำษฎร์
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนสันคะมอก
วิสำหกิจชุมชน เอื้องเงินกำรสุรำ บ้ำนป่ำเลำ ม.3 ต.สะเอียบ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชน ต.ร่มเย็น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำไร่งิม
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นดอยหลวง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำไร่-ทำนำ-เลี้ยงสัตว์
และแปรรูปอำหำรสัตว์จำกกำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำพื้นบ้ำนฝำยแก้ว
วิสำหกิจชุมชน เกษตรหมุนเวียน
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลสรอย โดย นำงสำคร สำยมัญ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นนำป่ำแปก (กลุ่มคำรำวะ)
วิสำหกิจชุมชน เหล้ำพื้นบ้ำนเกษตรอินทรีย์สำยน้ำผึ้ง
โดย นำยสมคิด สะเอียบคง
วิสำหกิจชุมชน สุรำสำยน้ำผึ้งหมู่ 9
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร หมู่ที่ 9 บ้ำนโป่งพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรบ้ำนโป่ง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรบ้ำนโป่ง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนร่องไฮ ม.5 ตำบลบ้ำนใหม่

ที่ตั้งโรงงานสุรา
234/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
163/4 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
40/3 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
174 หมู่ที่ 4 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
61/3 หมู่ที่ 7 ตำบลผำเลือด อำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
136 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
189/3 หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
150 หมู่ที่ 12 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
150/1 หมู่ที่ 12 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
22 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยำว อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
125 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นำเติง อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
249 หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญรำษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
217 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ำตุ้ม อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
99/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
141 หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
87 หมู่ที่ 2 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
58/1 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย
177 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนขอ อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
102 หมู่ที่ 7 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
132 หมู่ที่ 21 ตำบลท่ำก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
69/3 หมู่ที่ 9 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
18/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
181 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
169/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนโป่ง อำเภองำว จังหวัดลำปำง
117 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนโป่ง อำเภองำว จังหวัดลำปำง
107 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนโป่ง อำเภองำว จังหวัดลำปำง
105 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000061981001
09928000062011001
09928000062101001
09928000062361001
09928000062521001
09928000062611001
09928000063091001
09928000063171001
09928000063251001
09928000063411001
09928000063681001
09928000063761001
09928000063921001
09928000064061002
09928000064141001
09928000064221001
09928000064311001
09928000064491001
09928000064571001
09928000064731001
09928000064811001
09928000064811002
09928000064811003
09928000064811004
09928000064811005
09928000064811007
09928000065381001
09928000065461001
09928000065461002

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนนำเกียง
วิสำหกิจชุมชน ล้ำนนำแพร่กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน เสือเต้นแพร่
วิสำหกิจชุมชน ไวน์ข้ำวสีทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นจินตนำปำย
วิสำหกิจชุมชน แม่ปำย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำพื้นบ้ำนดอนเฟือง โดยนำยค่ำย ทองนำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนปงหนึ่ง โดยนำยณัฐติพงษ์ หำญต๊ะ
วิสำหกิจชุมชน บุญเหลือ 2550
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่โทน
วิสำหกิจชุมชน หมู่ 5 กำรเกษตร
กลุ่มองค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนหนองสะบ้ำ
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนใหม่สุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน รุ่งอรุณสุรำกลั่น หมู่ 14 ต.ห้วยหม้ำย
โดย นำยบรรเลง บุญสิทธิ์
วิสำหกิจชุมชน สุรำสู่ขวัญ โดยนำยสะอำด ศรีคำภำ
วิสำหกิจชุมชน น้ำรินกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่น ญำดำสุรำไทย
วิสำหกิจชุมชน สุรำชุมชนตำบลซึ้ง
วิสำหกิจชุมชน สุรำเสือเต้น 111
วิสำหกิจชุมชน รุ่งโรจน์กำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำนำรี
วิสำหกิจชุมชน สุรำนำรี
วิสำหกิจชุมชน สุรำนำรี
วิสำหกิจชุมชน สุรำนำรี
วิสำหกิจชุมชน สุรำนำรี
วิสำหกิจชุมชน สุรำนำรี
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปเกษตรนำหมื่นก้ำวหน้ำ
โดย นำยต่อศักดิ์ กันทะมัง
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ปอน โดยนำงละออ เกียรติมีแสง
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ปอน โดยนำงสำวพวงผกำ คำยันต์

ที่ตั้งโรงงานสุรา
199 หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
183/3 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
183/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
71/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเตำปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
81 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
41 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
250 หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
111 หมู่ที่ 11 ตำบลตำลชุม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
25/10 หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี
73 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่
105 หมู่ที่ 5 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
40 หมู่ที่ 4 ตำบลคันธุลี อำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
86 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
109 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
255 หมู่ที่ 4 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลวันยำว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
307/2 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
15 หมู่ที่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
27/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
95/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเตำปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
274/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
285/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
274/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
285/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
284/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
280/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
155 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน
52/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
102/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน

เลขทะเบียนสรรพสามิต
บริษัท
09928000065541001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชบ้ำนนำหิน
โดยนำยอะนัน สำยปำทำ
09928000065621001
กลุ่มเกษตรกร ทำนำแม่ป้ำก โดย นำงสมคิด แสงทอง
09928000065621002
กลุ่มเกษตรกร ทำนำแม่ป้ำก โดย นำยธงไชย อินดี
09928000065711001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นเต้ำทอง 2006
09928000065971001
วิสำหกิจชุมชน ดอกข้ำว
09928000066191001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ้ำนโคกเจ๊ก
09928000066191001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ้ำนโคกเจ๊ก
09928000066271001
สหกรณ์ กำรเกษตรบ้ำนโคก จำกัด
09928000066351001
วิสำหกิจชุมชน ตรังพัฒนำยำงพำรำ
09928000066511001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นแสงยม
09928000066601001
วิสำหกิจชุมชน หมอเฒ่ำสุรำกลั่น
09928000066781001
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนศรีบุญเรืองพัฒนำ โดยนำงวิไล วงศ์เรียบ
09928000066941001
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำบลป่ำคำ โดยนำยบุญเติง พระญำศรี
09928000067081001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นคือเวียง
09928000067161001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรบ้ำนกำใส โดย นำงเกียงคำ มำชมภู
09928000067321001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นหนองคู ม.7
09928000067411001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มควนเงินสุรำกลั่น
09928000067591001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนดอนแก่ง โดยนำยอินสนธ์ ปันคำ
09928000067671001
วิสำหกิจชุมชน ร่วมมิตรสุรำพื้นบ้ำน
09928000067831001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นเมืองยม โดยนำยวิมำณ ศรีหะ
09928000067911001
วิสำหกิจชุมชน สุรำน้ำทอง
09928000068131001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำนำนำเวียง ม.3 บ้ำนหนองคู
09928000068211001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดยนำยส่วย สิทธิตำคำ
09928000068211003
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดย นำงพกำย ทะเกียง
09928000068211004
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดยนำงบัวลอย ปรีชำวงศ์
09928000068211005
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดยนำงบัวจันทร์ สิทธิตำคำ
09928000068211006
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดยนำงสมพร แสวงทรัพย์
09928000068211007
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดยนำยสันติ์ สิทธิตำคำ
09928000068211008
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดย นำยประวิตร สุริยำ
09928000068211009
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดย นำยเวี่ยน ซ้อนกัน

ที่ตั้งโรงงานสุรา
155 หมู่ที่ 3 ตำบลนำซำว อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
90/2 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ป้ำก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
2/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เกิง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
128 หมู่ที่ 6 ตำบลสันทรำย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
110/1 หมู่ที่ 10 ตำบลดงเจน อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
4 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
4 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนโคก อำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
41 หมู่ที่ 4 ตำบลย่ำนตำขำว อำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง
184/1 หมู่ที่ 6 ตำบลจำป่ำหวำย อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
234 หมู่ที่ 5 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
80/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน
143 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
173 หมู่ที่ 4 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
259 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
62 หมู่ที่ 7 ตำบลนำเวียง อำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอำนำจเจริญ
68/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช
189 หมู่ที่ 6 ตำบลตำลชุม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
63 หมู่ที่ 3 ตำบลชำกบก อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
54 หมู่ที่ 1 ตำบลยม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
156 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
9 หมู่ที่ 3 ตำบลนำเวียง อำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอำนำจเจริญ
197 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
200 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
196 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
198 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
191 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
194 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
179 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
164 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000068211010
09928000068211011
09928000068211012
09928000068481001
09928000068561001
09928000068721001
09928000069111001
09928000069451001
09928000069611001
09928000069611003
09928000069611004
09928000069881001
09928000070031001
09928000070031002
09928000070111001
09928000070381001
09928000070461001
09928000070541001
09928000070541002
09928000070711001
09928000070891001
09928000071011001
09928000071011002
09928000071011004
09928000071011005
09928000071011006
09928000071191001
09928000071511001
09928000071601001
09928000071861001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดยนำงสมภูมิ สิทธิตำคำ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดยนำยศรีวรรณ จันคำยำ
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำแก่น โดยนำยอิ่นคำ อนันต๊ะ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรนำเวียง 2
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตกำรเกษตรบ้ำนนวรำษฎร์
โดยนำงคำนำ สมพรมปัน
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนำบ้ำนพงสะตือ
วิสำหกิจชุมชน สหกำรสุรำแพร่
วิสำหกิจชุมชน อิงดอยก้ำวหน้ำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรสุรำแช่พื้นเมืองและเลี้ยงสุกร
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรสุรำแช่พื้นเมืองและเลี้ยงสุกร
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรสุรำแช่พื้นเมืองและเลี้ยงสุกร
กลุ่มเกษตรกร ทำนำแสนทอง โดยนำยถนอม แหวนหลวง
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนบ้ำนนำแหน โดยนำยประสิท อุดอิน
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนบ้ำนนำแหน โดยนำยวีระ แสงธิ
วิสำหกิจชุมชน น้ำกว๊ำน
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ม.3 โดยนำยชุมพล คำปันปู่
วิสำหกิจชุมชน ทัดดำสุรำกลั่น
กลุ่มเกษตรกร ทำนำม่วงตึ๊ด โดยนำยสุพล กุศล
กลุ่มเกษตรกร ทำนำม่วงตึ๊ด โดยนำยวีระ อุ่นเรือน
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่เจริญรำษฎร์
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มทำสุรำกลั่นบ้ำนทุ่งต้อม
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนฟ้ำ โดยนำงรัตนำ ทิพย์ปัญญำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนฟ้ำ โดยนำยจำรุวัฒ กวำงอิน
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนฟ้ำ โดยนำงยวน ทิพย์ปัญญำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนฟ้ำ โดย นำยคำ ทิพย์ปัญญำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนฟ้ำ โดยนำงศรีทอน แก้วปัญญำ
วิสำหกิจชุมชน ตนำกำรสุรำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรพัฒนำบ้ำนเชียงยืน โดย นำยทำ สมหน่อ
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำชุมชนเพื่อจำหน่ำย หมู่ที่ 4
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนนำทะนุง โดย นำยพิพัฒน์ อินนันใจ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
199 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
41/1 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
83/1 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
22 หมู่ที่ 7 ตำบลนำเวียง อำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอำนำจเจริญ
244 หมู่ที่ 5 ตำบลนำซำว อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
35/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
267/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
81 หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
144/3 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
182 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
204/2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
236 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
202 หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
203 หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
182 หมู่ที่ 15 ตำบลดงเจน อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
431 หมู่ที่ 3 ตำบลฝำยแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
170 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้ำนต๊ำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
412 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
217/1 หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
180 หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญรำษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
77 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
125 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนฟ้ำ อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
166 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนฟ้ำ อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
98 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนฟ้ำ อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
165 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนฟ้ำ อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
117 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนฟ้ำ อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
83/3 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งค่ำย อำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง
127 หมู่ที่ 4 ตำบลยม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
20 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
52 หมู่ที่ 2 ตำบลนำทะนุง อำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน

เลขทะเบียนสรรพสามิต
บริษัท
09928000072161001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์กำรเกษตรบ้ำนล้อมกลำง
โดยนำงคำเสำร์ อุ่นเรือน
09928000072321001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนจงพะไล
09928000072411001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนตูม
09928000072671001
วิสำหกิจชุมชน หล่ำยทุ่งรุ่งเรือง
09928000072831001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มบ้ำนบกสุรำทิพย์
09928000073051001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนบ้ำนเหล่ำ
09928000073211001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรบ้ำนนำเซีย โดยนำยสุริยนต์ ลีเพ็ญ
09928000073301001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนโนนตำล
09928000073481001
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำพื้นบ้ำนสันกลำง
09928000073561001
กลุ่มเกษตรกร ทำนำหมอเมือง โดยนำยอินผ่อง กำมินทร์
09928000074021001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นพ.เจริญ
09928000074111001
วิสำหกิจชุมชน แข็งแรง
09928000074371001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำนำขำมป้อม
09928000074451001
วิสำหกิจชุมชน หนองสทิต
09928000074961001
วิสำหกิจชุมชน ไผ่หน้ำกระดำน หมู่ 11 ต.บ้ำนเบิก
09928000075001001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนปัว โดยนำยสมพงษ์ ลือยศ
09928000075181001
วิสำหกิจชุมชน จันทร์หอม โดย นำงสำวปรีดำภรณ์ แสนสำร
09928000075691001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นเดือนรุ่ง
09928000075771001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มป่ำแฝกใต้กำรสุรำ
09928000075851001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมพัฒนำกำรปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
ต.ถืมตองโดยนำยหลุย ปัญญำวัย
09928000076311001
วิสำหกิจชุมชน บ่อพุกำรสุรำ
09928000076401001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มประสิทธิภำพพืชไร่บ้ำนเชียงแล
ม.4,ม.6 โดย ร.ต.เด็จ ยศอินทร์
09928000076401002
องค์กรเกษตรกร กลุ่มประสิทธิภำพพืชไร่บ้ำนเชียงแล
ม.4,ม.6 โดยนำยวิทยำ ธนะวงค์
09928000077041001
วิสำหกิจชุมชน ร่องช้ำงทองสุรำกลั่น
09928000077471001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนเมืองจัง โดยนำยสมำน จุมปำ
09928000077471002
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนเมืองจัง โดย นำยสมศักดิ์ มงคล

ที่ตั้งโรงงานสุรา
119 หมู่ที่ 3 ตำบลยม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
19 หมู่ที่ 12 ถนนบ้ำนจงพะไล ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลรำชธำนี
66 หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลรำชธำนี
286 หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
2 หมู่ที่ 4 ตำบลพะลำน อำเภออำเภอนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
220 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
134 หมู่ที่ 2 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน
67 หมู่ที่ 10 ตำบลนำตำล อำเภออำเภอนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
97 หมู่ที่ 12 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
1 หมู่ที่ 3 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน
221 หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภออำเภอนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
39 หมู่ที่ 11 ตำบลนำม่วง อำเภอประจักษ์ศลิ ปำคม จังหวัดอุดรธำนี
77 หมู่ที่ 12 ตำบลขำมป้อม อำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี
102/2 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
67 หมู่ที่ 11 ถนนบ้ำนไผ่หน้ำกระดำน ตำบลบ้ำนเบิก อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
108 หมู่ที่ 6 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
104 หมู่ที่ 14 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
76 หมู่ที่ 5 ตำบลกองโพน อำเภออำเภอนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
82 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
139 หมู่ที่ 3 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
29 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
160/1 หมู่ที่ 5 ตำบลริม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
109/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแสนทอง อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
145/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
205 หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
117 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน

เลขทะเบียนสรรพสามิต
บริษัท
09928000077631001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรพัฒนำก้ำวไกลบ้ำนดอนตัน
โดยนำงปิง บัณฑิต
09928000078011001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นตัน
09928000078101001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนดอน โดยนำยอดิศกั ดิ์ ต๊ะพรหม
09928000078361001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์บ้ำนน้ำใส
โดยนำงเอื้อง นิลอุปำ
09928000078441001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนบ้ำนใหม่
09928000078871001
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนสันป่ำพำด
09928000078951001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นลุ่มน้ำห้วยโป่ง
09928000079091001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรบ้ำนใหม่สำมัคคี โดยนำยพัฒ อุปละ
09928000079171001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสำโทม้ำขำว
09928000079251001
วิสำหกิจชุมชน แสงเดือนสุรำกลั่น
09928000079331001
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนเหล่ำสุรำกลั่นแม่นำเรือ
09928000079411001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนเฮำ
09928000079501001
วิสำหกิจชุมชน วังใหญ่
09928000079841001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหมู่ 1 ต.แม่คะ
09928000079921001
วิสำหกิจชุมชน วรวินัน
09928000080001001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นดำวเรือง
09928000080181001
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเมืองลี โดย นำงเทียมจิต บัตริยะ
09928000080181002
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเมืองลี โดยนำงลำดวน เจริญพืชผลไทย
09928000080261001
วิสำหกิจชุมชน ปรำสำทเยอ
09928000080341001
วิสำหกิจชุมชน กุงไม้สักกำรสุรำ
09928000080691001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำไร่เชียงม่วน
09928000080771001
องค์กรเกษตรกร สินทรัพย์มั่นคงบ้ำนปำงหมอปวง 10 สำขำ 4
09928000080771003
องค์กรเกษตรกร สินทรัพย์มั่นคงบ้ำนปำงหมอปวง 10 สำขำ 5
09928000080771004
องค์กรเกษตรกร สินทรัพย์มั่นคงบ้ำนปำงหมอปวง 10 สำขำ 6
09928000081071001
วิสำหกิจชุมชน สุขใสมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง
09928000081231001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สบสำสุรำกลั่น
09928000081661001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนและ โดยนำงรัตติญำ ดีบำง
09928000081661002
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนและ โดยนำงจินดำ เทพจันตำ
09928000081741001
วิสำหกิจชุมชน เจริญศรีสุรำไท(2)

ที่ตั้งโรงงานสุรา
120 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
110 หมู่ที่ 11 ตำบลพังเคน อำเภออำเภอนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
321 หมู่ที่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน
156 หมู่ที่ 5 ตำบลฝำยแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
94 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
161 หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
161 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
293 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
192/4 หมู่ที่ 2 ตำบลธำรทหำร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
362 หมู่ที่ 10 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
104/2 หมู่ที่ 18 ตำบลแม่นำเรือ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
201 ตำบลสะแกรำบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
87/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
235 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่คะ อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
123 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
177 หมู่ที่ 19 ตำบลพังเคน อำเภออำเภอนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
85 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลี อำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน
96 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน
69 หมู่ที่ 1 ตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
149 หมู่ที่ 2 ตำบลปำงหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
191 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
229 หมู่ที่ 9 ตำบลป่ำสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
81/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
348 หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
171 หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส
108 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแปง อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
173 หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
86/1 หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
41 หมู่ที่ 9 ตำบลบำงบุตร อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000081911001
09928000081911002
09928000081911003
09928000082041001
09928000082041002
09928000082121001
09928000082211001
09928000082211002
09928000082211003
09928000082211004
09928000082391001
09928000082801001
09928000083441001
09928000083521001
09928000083871001
09928000083951001
09928000084091001
09928000084171001
09928000084251001
09928000084251002
09928000084251003
09928000084501001
09928000084921001
09928000085061001
09928000085311001
09928000085311002
09928000085811001
09928000086111001
09928000086461001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเปือ โดย นำงบุญเตียง สิงห์ธนะ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเปือ โดย นำยวิเชียร โนรำช
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเปือ โดย นำยผล พรมคำ
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่พระธำตุ โดยนำยศรีลัย เพตะกร
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่พระธำตุ โดยนำงประภำภรณ์ บุญเกิด
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นเหยี่ยวทอง ม.1 ต.ฝำยกวำง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเชียงกลำง โดย นำงเตือนใจ อินทำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเชียงกลำง โดย นำยอินสอน ขอดเตชะ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเชียงกลำง โดยนำยศรีวร ขอดเตชะ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเชียงกลำง โดยนำยติณณ์ ปันคำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มบ้ำนสบจ้อม หมู่ที่ 1
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ 2 ต.บ่อทอง
วิสำหกิจชุมชน T.O.P โปรดักส์
วิสำหกิจชุมชน เมรัยนำจลอง
องค์กรเกษตรกร เวียงเก่ำกำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนผัง 14
วิสำหกิจชุมชน เกษตรผสมผสำน หมู่ที่9 ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โดย นำงมนัชญำ ปัญญำฉลำด
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเพื่อกำรผลิตสุรำพื้นบ้ำน
โดยนำยสำรำญ ตำละ
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่เวียงต้ำ โดย นำงประทุม โพธิตำ
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่เวียงต้ำ โดย นำยคำมูล เขียวปิง
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่เวียงต้ำ โดย นำงเบญจวรรณ วะรินทร์
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำขำวกระดิ่งทอง
วิสำหกิจชุมชน แม่ปิงกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน ปำริฉัตต์สุรำทิพย์
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนเจดีย์ชัย โดย นำยสังข์ ตนภู
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนเจดีย์ชัย โดยนำยมี มีบุญ
วิสำหกิจชุมชน ส.ช้ำงกลำง
วิสำหกิจชุมชน สุรำชุมชนตองเก้ำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำสวด โดยนำยนรำทิพย์ แก้วใหม่

ที่ตั้งโรงงานสุรา
175 หมู่ที่ 3 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
35 หมู่ที่ 4 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
192 หมู่ที่ 2 ตำบลพระธำตุ อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
83/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระธำตุ อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
249 หมู่ที่ 1 ตำบลฝำยกวำง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
508/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงกลำง อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
78/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงกลำง อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
140 หมู่ที่ 4- ตำบลเชียงกลำง อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
34/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงกลำง อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
237 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
96 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
135 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
133 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นำเติง อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
146 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
126 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนำ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
166 หมู่ที่ 3 ตำบลสถำน อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
76 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
236/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
25/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยำว อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
550 หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
200/3 หมู่ที่ 9 ตำบลควนกำหลง อำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล
10/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
7/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
482 หมู่ที่ 1 ตำบลช้ำงกลำง อำเภอกิ่งอำเภอช้ำงกลำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
213 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
114 หมู่ที่ 7 ตำบลสวด อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000086461002
09928000086461003
09928000086541001
09928000086891001
09928000086971001
09928000087191001
09928000087191002
09928000087271001
09928000087351001
09928000087431001
09928000087601001
09928000087781001
09928000087861001
09928000088081001
09928000088241001
09928000088411002
09928000088591001
09928000088671001
09928000089051001
09928000089211001
09928000089301001
09928000089481001
09928000089481002
09928000089561001
09928000089561002
09928000089641001
09928000089811001
09928000089991001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำนำสวด โดยนำยเสริม เชื้อหมอ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำสวด โดยนำยธนำวุฒิ จันทร์หำญ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนเจริญรุ่งเรือง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้ำวบ้ำนป่ำเป้ำ โดยนำยสัมพันธ์ ธิเขียว
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นผนำสวรรค์ โดยนำยณรงค์ นันทิยำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำไชยสถำน โดย นำยสอน ปัญญำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำไชยสถำน โดยนำยสมบุญ หล้ำเรียน
วิสำหกิจชุมชน สุรำตำปี
กลุ่มเกษตรกร ทำนำสันทะ โดยนำยมูล กำยำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงสัตว์บ้ำนก่อมก้อ
ต.ศรีษะเกษ โดยนำงสลิด ใจบุญมำ
วิสำหกิจชุมชน สุวรรณสุรำขำว
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นหงษ์ขำวอ่ำวตง
วิสำหกิจชุมชน แม่อิงพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มทำนำนำน้อย โดยนำยนิรันดร์ งำนนันใจ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นแม่อิง
วิสำหกิจชุมชน โรงกลั่นสุรำชุมชนธงใหม่พัฒนำ
โดยนำยทวี ตันปำ
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตเกษตรไผ่ทอง
วิสำหกิจชุมชน ดวงตะวัน
วิสำหกิจชุมชน ชวนกำรสุรำหัวสำโรงท่ำวุ้ง
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ภูซำง
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ป่ำกลำง โดยนำยวัฒนำ โชติชัยพิบูล
กลุ่มเกษตรกร ทำนำป่ำแลวหลวง โดย นำยบุญมำ เสนนันตำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำป่ำแลวหลวง โดยนำยอุดม รำชสำร
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำลชุม โดย นำงบี้ คำเรือง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำลชุม โดย นำยนพพร ปัญญำ
วิสำหกิจชุมชน โรงกลั่นสุรำกันเอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำโขลงเสือใหญ่
วิสำหกิจชุมชน พนำไพรกำรสุรำ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
121 หมู่ที่ 8 ตำบลสวด อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
30 หมู่ที่ 1 ตำบลสวด อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
80 หมู่ที่ 2 ตำบลผำบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
84 หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน
236 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
87/1 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
14/1 หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถำน อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
70 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ำชนะ อำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
85/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสันทะ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
110 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
116 หมู่ที่ 3 ตำบลวังมะปรำงเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
77 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ำวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
147 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
368/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนำน้อย อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
207 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
210 หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
165 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
258/3 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
21 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
130 หมู่ที่ 6 ตำบลภูซำง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
200 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ำกลำง อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
156 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน
152 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ำแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน
6/1 หมู่ที่ 6 ตำบลตำลชุม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
61/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตำลชุม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
232 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
397/2 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
91/1 หมู่ที่ 8 ตำบลผำบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขทะเบียนสรรพสามิต
บริษัท
09928000090061001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนส้มสีทอง ตำบลบ่อ
โดยนำยกมล ผำแก้ว
09928000090061002
องค์กรเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนส้มสีทอง ตำบลบ่อ
โดยนำยวงค์ จันต๊ะ
09928000090141001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรยั่งยืน ต.บ้ำนฟ้ำ โดย นำยวินัย มงคล
09928000090141002
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรยั่งยืน ต.บ้ำนฟ้ำ โดย นำยศรี ขัดสีลำ
09928000090311001
วิสำหกิจชุมชน สรวิศกำรสุรำ
09928000090491001
กลุ่มเกษตรกร ทำนำนำปัง โดยนำยศรี ศรีธิยศ
09928000090491002
กลุ่มเกษตรกร ทำนำนำปัง โดยนำยชำติ ถำทะนะ
09928000090731001
กลุ่มเกษตรกร ทำนำพญำแก้ว โดยนำยสมพร เมืองเล็น
09928000090811001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นอ้อยควั่นบ้ำนห้วยแขม โดยนำงบุญยวง ฟั้นเฝือ
09928000090901001
วิสำหกิจชุมชน สำยน้ำแพม
09928000091031001
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่พระพุทธบำท โดยนำยธัชชัย กิตลำศ
09928000091111001
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรเกษตรบ้ำนดอนดู่พงษ์
โดยนำยรัตน์ อภิวนัสบดี
09928000091381001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสถำน โดยนำยเคลื่อน อุดอ้ำย
09928000091381002
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสถำน โดยนำยธนกร จิตอำรี
09928000091381003
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสถำน โดยนำยหยัด จิตอำรี
09928000091971001
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่สวก โดย นำยนวล อุทธำ
09928000091971002
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่สวก โดย นำยเมืองชัย พรมฟู
09928000091971003
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่สวก โดยนำยเสริฐ ติ๊บสร้อย
09928000092011001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นสุพิน โดยนำงสุพิน มะโนวรณ์
09928000092191001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้ำวเหนียวบ้ำนร้อง
09928000092351001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนไชยวัฒนำ โดยนำยทิพย์ กันธุระ
09928000092511001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนสำ ตำบลทุ่งกล้วย
09928000092601001
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่บัวใหญ่ โดยนำยไสว อินสบหลม
09928000093081001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชน ม.9 ต.บ้ำนปิน
09928000093161001
กลุ่มเกษตรกร ทำนำแม่อิง
09928000093241001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนห้วยไม้ไผ่
09928000093411001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนแหลมยำงวิวัฒน์
09928000093671001
กลุ่มเกษตรกร ทำนำทุ่งแค้ว

ที่ตั้งโรงงานสุรา
79 หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
80 หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
67/1 หมู่ที่ 2- ตำบลบ้ำนฟ้ำ อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
106 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนฟ้ำ อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
397/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
158 หมู่ที่ 1 ตำบลนำปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
289 หมู่ที่ 6 ตำบลนำปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
195 หมู่ที่ 2 ตำบลพญำแก้ว อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
171 หมู่ที่ 10 ตำบลตำลชุม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
87 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยำว อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
106 หมู่ที่ 4 ตำบลพระพุทธบำท อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
189/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน
171 หมู่ที่ 13 ตำบลสถำน อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
160 หมู่ที่ 7 ตำบลสถำน อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
10/1 หมู่ที่ 11 ตำบลสถำน อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
303 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
255 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
109 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
289 หมู่ที่ 8 ตำบลกองควำย อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
49 หมู่ที่ 15 ตำบลดงเจน อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
78 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยวัฒนำ อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
292 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
65/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
59 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
306 หมู่ที่ 12 ตำบลเกำะเต่ำ อำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง
87/12 หมู่ที่ 3 ตำบลเกำะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลำ
180/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000093751001
09928000093751002
09928000093831001
09928000093911001
09928000094211001
09928000094481001
09928000094561001
09928000094561002
09928000094561003
09928000094641002
09928000094721002
09928000094721003
09928000094991001
09928000095021001
09928000095111001
09928000095291001
09928000095291002
09928000095371001
09928000095531001
09928000095611001
09928000095701001
09928000095701002
09928000095881001
09928000096001001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรบ้ำนหล่ำยหนอง โดย นำยพล คำมินทร์
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรบ้ำนหล่ำยหนอง โดย นำยเดิน สุธรรมจำ
วิสำหกิจชุมชน ยอดรวงข้ำวสำยเหนือ โดยนำงบัวผัน อินต๊ะวิชัย
วิสำหกิจชุมชน รสชนะ
กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์นำทะนุง โดยนำยสนิท ดวงเสำร์
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเลี้ยงวัวบ้ำนทุ่งศรีบุญยืน
โดยนำยมงคล จันดำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนำดอนแก้ว
โดยนำยจำนงค์ เนตรทิพย์
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนำดอนแก้ว
โดยนำยวิเชียร วำรีทิพย์
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนำดอนแก้ว
โดยนำยบุญชัย วำรีทิพย์
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำพื้นบ้ำนนำเคียน
โดยนำงนันท์นภัส เพชรใจศักดิ์
กลุ่มเกษตรกร ทำนำศิลำแลง โดยนำงลัย ธะนะขว้ำง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำศิลำแลง โดยนำงเยำวณี โนพวน
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำกลั่นไร่ 70
วิสำหกิจชุมชน นทีสุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นเพ็ญแข
กลุ่มเกษตรกร ทำนำขุนแงง โดยนำยยศ อินต๊ะกัน
กลุ่มเกษตรกร ทำนำขุนแงง โดยนำยป๋อน วังแสง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มหัวดงสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผสมผสำนบ้ำนสัน
โดยนำยบรรเจิด หล้ำเชียงของ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงสัตว์ โดยนำยควง อินนะใจ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงสัตว์ ม.5 โดยนำงสีมุ่ย ถำตุ้ย
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงสัตว์ ม.5 โดยนำยนพ กองพรม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรบ้ำนดอนแท่น
โดยนำงบุญยงค์ กันทะวงศ์
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนทุ่งหญ้ำคำ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
167 หมู่ที่ 3 ซอย สถำน ตำบลสถำน อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
93 หมู่ที่ 9 ตำบลสถำน อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
219 หมู่ที่ 4 ตำบลป่ำคำหลวง อำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน
54/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
35 หมู่ที่ 14 ตำบลนำทะนุง อำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน
77 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลำเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
207 หมู่ที่ 8 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
205 หมู่ที่ 8 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
206 หมู่ที่ 8 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
14 หมู่ที่ 2 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
30 หมู่ที่ 6 ตำบลศิลำแลง อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
126 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลำแลง อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
39/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะเต่ำ อำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง
146 หมู่ที่ 5 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
76 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
235 หมู่ที่ 2 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
214 หมู่ที่ 1 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
210 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นำเรือ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
120/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงของ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
124/1 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
191 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
136/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคำน อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
368 หมู่ที่ 5 ตำบลปำล์มพัฒนำ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000096181001
09928000096261001
09928000096341001
09928000096691001
09928000096851001
09928000096931001
09928000097071001
09928000097151001
09928000097231001
09928000097311001
09928000097401001
09928000097661001
09928000097741001
09928000097821001
09928000098041001
09928000098121001
09928000098211001
09928000098471001
09928000098631001
09928000098711001
09928000098801001
09928000098801002
09928000098981001
09928000098981002
09928000099281001
09928000099361001
09928000099521001
09928000099611001

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน มะขำมหลวง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นบ้ำนแม่ตำบุญโยง ม.5
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มศรีจันทร์ทรำ โดย นำงสำวสุชำวดี จันทำ
วิสำหกิจชุมชน โฟยูนนำนสุรำกลั่น
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรบ้ำนพรุตน้ อ้อ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำเจดีย์ชัย โดยนำยอินไหว อินต๊ะกัน
วิสำหกิจชุมชน แสงสว่ำง
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตกำรเกษตรบ้ำนพวงพยอม
โดยนำยธีรพงษ์ ศรีมำเหล็ก
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่งอบ โดยนำยสมคิด คำรังษี
วิสำหกิจชุมชน บำงเหรียงสุรำพื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชน ประจ่ำสุรำกลั่น (นกเขำทอง)
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำเกียน โดยนำงเงินตรำ จินบู
วิสำหกิจชุมชน ค่ำนิยมเพียงพอ
วิสำหกิจชุมชน โชคชัย
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ร่มเย็น
องค์กรเกษตรกร กลุ่มพืชผักสวนครัวบ้ำนน้ำครกใหม่
โดยนำงอรุณวรรณ กำรินทร์
วิสำหกิจชุมชน ร่มโพธิ์เงิน โดยนำยทรัพย์ โนรำช
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นแท่นคำพัฒนำ หมู่ 3 ตำบลห้วยลำน
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ขึ่ง โดยนำยไสว สมอินทร์
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนจอมจันทร์ โดยนำงบุญเรือง อนุมำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำน้ำมวบ โดยนำยเปลี่ยน อุตมูล
กลุ่มเกษตรกร ทำนำน้ำมวบ โดยนำงยองใย นันตำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำอ่ำยนำไลย โดยนำยพิเชษฐ์ ปริกเพชร
กลุ่มเกษตรกร ทำนำอ่ำยนำไลย โดยนำงพัชรินทร์ อิ่นคำแสง
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจำกข้ำวเหนียวบ้ำนต้นฮ้ำง หมู่ 4
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนยำบหัวนำ โดยนำยเสน่ห์ สีคำภำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนสนำมชัยเขตต์
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรผสมผสำนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำบ้ำนไผ่งำม
โดยนำยจัด วิละขันคำ

ที่ตั้งโรงงานสุรา
151/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
139 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
145 หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
266 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
192 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ำเรือ อำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล
331 หมู่ที่ 1 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
135 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี
144 หมู่ที่ 1 ตำบลพระธำตุ อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
86 หมู่ที่ 6 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
92/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบำงเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ
29/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนำหว้ำ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ
137/1 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกียน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
ฉ.19446 หมู่ที่ 2 ตำบลรำมรำช อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม
ฉ.13688 หมู่ที่ 2 ตำบลรำมรำช อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม
148 หมู่ที่ 17 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ
278 หมู่ที่ 9 ตำบลกองควำย อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
210 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
34 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยลำน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
58 หมู่ที่ 3 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
53 หมู่ที่ 7 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
6 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
สปก.4-119 ระวำงที่4145l0442 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
10/1 หมู่ที่ 10 ตำบลอ่ำยนำไลย อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
27 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่ำยนำไลย อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
149 หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรำยคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
43/1 หมู่ที่ 4 ตำบลยำบหัวนำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
91/3 หมู่ที่ 2 ตำบลสนำมชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ
276/1 หมู่ที่ 1 ตำบลส้ำน อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000099871001
09928000099871002
09928000099871003
09928000099951001
09928000099951002
09928000099951003
09928000099951004
09928000099951005
09928000099951006
09928000099951007
09928000099951008
09928000100121001
09928000100211001
09928000100391001
09928000100471001
09928000100471002
09928000100551001
09928000100551002
09928000100551003
09928000100551004
09928000100631001
09928000100801001
09928000102921001
09928000103141001
09928000103311001
09928000103491001
09928000104971001
09928000105781001
09928000105941001
09928000108881001
09928000111411001

บริษัท
กลุ่มเกษตรกร ทำนำส้ำน โดย นำยสิทธิ์ อุดคำเที่ยง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำส้ำน โดยนำยเผ่น วิละขันคำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำส้ำน โดยนำยกิตติชัย ศรีสวรรค์
กลุ่มเกษตรกร ทำนำกลำงเวียง โดยนำยต่วน สมฤทธิ์
กลุ่มเกษตรกร ทำนำกลำงเวียง โดยนำยศักดนันทณ์ เหรียญศิริทองคำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำกลำงเวียง โดยนำยสกุล ปัญทะอิน
กลุ่มเกษตรกร ทำนำกลำงเวียง โดยนำยถึง เชียงทำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำกลำงเวียง โดยนำยประเสริฐ กันคำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำกลำงเวียง โดยนำยชุมพล หงษ์สำม
กลุ่มเกษตรกร ทำนำกลำงเวียง โดยนำยบุญยงค์ จรจรัญ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำกลำงเวียง โดยนำยจันทร์ ชุ่มขันธ์
วิสำหกิจชุมชน เกษตรพัฒนำศรีนำชื่น ต.ทุ่งศรีทอง โดยนำยชลทิศ คำซำว
วิสำหกิจชุมชน เกษตรพอเพียงปงสนุก โดยนำงปุณยวีร์ ฤกษ์วัฒนอำไพ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำนำเหลือง โดยนำยถนอม ถำรถเงิน
กลุ่มเกษตรกร ทำนำแม่สำ โดยนำงสำวพัชรี คำลือ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำแม่สำ โดยนำยสวิง สุภำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำลชุม โดยนำงบุปผำ ละวันนำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำลชุม โดยนำงละมุด ทะริ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำลชุม โดยนำงอ้อม ทนะด้วง
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตำลชุม โดยนำงสำวกรรณิกำร์ ปัญญำทิพย์
วิสำหกิจชุมชน ไตรกำลำย(TAIKALAI)สุรำกลั่นชุมชน
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำสวนเจดีย์ชัย โดยนำยสังข์ ธัญญะ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำแสงประดิษฐ์
วิสำหกิจชุมชน ม้ำขำวบิน
สหกรณ์ ผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ จำกัด
วิสำหกิจชุมชน ห้วยหลวงสุรำกลั่นชุมชน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นพื้นบ้ำน ต.จำป่ำหวำย
วิสำหกิจชุมชน ผำบ่องกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน นทีทอง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงสัตว์และสุรำพื้นบ้ำน โดย นำงณัชพร เขียวปิง
วิสำหกิจชุมชน สุรำไทยบ้ำนหัวควน

ที่ตั้งโรงงานสุรา
150/1 หมู่ที่ 2 ตำบลส้ำน อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
93/1 หมู่ที่ 2 ตำบลส้ำน อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
228 หมู่ที่ 9 ตำบลส้ำน อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
207/1 หมู่ที่ 8 ตำบลกลำงเวียง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
4/1 หมู่ที่ 12 ตำบลกลำงเวียง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
140/1 หมู่ที่ 13 ตำบลกลำงเวียง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
69/1 หมู่ที่ 12 ตำบลกลำงเวียง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
152/1 หมู่ที่ 7 ตำบลกลำงเวียง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
123 หมู่ที่ 8 ตำบลกลำงเวียง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
17/2 หมู่ที่ 8 ตำบลกลำงเวียง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
178 หมู่ที่ 1 ตำบลกลำงเวียง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
22 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
192/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
162 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเหลือง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
6/4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
26/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
183 หมู่ที่ 6 ตำบลตำลชุม อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
183 หมู่ที่ 1 ตำบลตำลชุม อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
40/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตำลชุม อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
196 หมู่ที่ 6 ตำบลตำลชุม อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
45 หมู่ที่ 7 ตำบลนำปู่ป้อม อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
289 หมู่ที่ 9 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
50/2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ
140 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
54 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
140 หมู่ที่ 20 ตำบลยำงฮอม อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
33 หมู่ที่ 6 ตำบลจำป่ำหวำย อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
261 หมู่ที่ 12 ตำบลผำบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
263 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนมำง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
282 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
13 หมู่ที่ 11 ตำบลท่ำหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000112301001
09928000116551001
09928000119571001
09928000120741001
09928000121711001
09928000124731001
09928000126351001
09928000126781001
09928000127591001
09928000129881001
09928000131861001
09928000132591001
09928000136741001
09928000150491001
09928000165501001
09928000172201001
09928000189431001
09928000213081001
09940001479961001
09940001479961002
09940001573631001
09940003514451001
09940004565221001
09940004683001001
09940005844311001
09940008619311001
09940008619311002
09940008619311003
09940008619311004

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปบ้ำนควนเคร็งพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน โรงกลั่นสุรำ กลุ่มสุรำนำโชค 2
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนดอยเต่ำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำขำวสมใจ โดย นำงจันทร์สม พรมปัญญำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนดอนมูล หมู่ที่ 10
โดย นำยเหวี่ยง ปิยะวัฒนำกุล
วิสำหกิจชุมชน น้ำจันทร์รุ่งเรือง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นขวัญรำวัณ
วิสำหกิจชุมชน โรงสีข้ำวชุมชนบ้ำนเหล่ำกล้วย ม.4 ต.ปำฝำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนนำทอง โดย นำงบุญจันทร์ ไชยขันแก้ว
วิสำหกิจชุมชน โรงกลั่นสุรำชุมชนบ้ำนนำซำว โดยนิเวศน์ ปันจะ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนทุ่งหนักยอ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นสิงห์บรูไน โดย นำยทอง ปัญญำเกษมสันต์
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชน ม.1 ต.ห้วยอ้อ
โดย นำงบุญช่วย ปินตำมูล
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนเหรียญบ้ำนเดื่อ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นไทลื้อบ้ำนหนองบัว โดยนำยปฏิพล ปรำรมภ์
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนน้ำแหน โดยนำยสมนึก รักษำ
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนสันติสุข ม.9
สหกรณ์ กำรเกษตรจอมทอง จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรจอมทอง จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรบ้ำนโคก จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรเดชอุดม จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรปัว จำกัด โดยนำยอรุณ ทนุ
สหกรณ์ กำรเกษตรลอง จำกัด โดย นำงวันดี โพธิตำ
สหกรณ์ กำรเกษตรนิคมฯ เทพำ จำกัด
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำบ้ำนสวนหลวง จำกัด โดย นำงนงลักษณ์ สุจิรังกุล
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำบ้ำนสวนหลวง จำกัด โดย นำงลัดดำ มำก๋อง
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำบ้ำนสวนหลวง จำกัด โดย นำงไพรินทร์ เวียงทอง
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำบ้ำนสวนหลวง จำกัด โดย นำงบัวผัน อินต่อม

ที่ตั้งโรงงานสุรา
72/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช
39 หมู่ที่ 10 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
307 หมู่ที่ 7 ตำบลดอยเต่ำ อำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่
151/3 หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
137/1 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
111 หมู่ที่ 2 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
53 หมู่ที่ 14 ซอย 10 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลยำงฮอม อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
187 หมู่ที่ 11 ตำบลปำฝำ อำเภอจังหำร จังหวัดร้อยเอ็ด
229 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
146 หมู่ที่ 1 ตำบลนำซำว อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
144 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
120 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
6 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
50/3 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
110/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้ำนแหวน อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่
245 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำคำ อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
สปก.4-119 ระวำงเลขที่5147 lll 8420 หมู่ที่ 1 ตำบลผำทอง อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
214 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
321 หมู่ที่ 8 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
51/1 หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
62 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนโคก อำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
17 หมู่ที่ 18 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี
111 หมู่ที่ 6 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่ำน
63/5 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงต้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
90/2 หมู่ที่ 14 ตำบลท่ำม่วง อำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ
27/2 หมู่ที่ 3 ตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
58/1 หมู่ที่ 9 ตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
58/2 หมู่ที่ 9 ตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
50/9 หมู่ที่ 3 ตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09940008619311005
09940008619311006
09940010072251001
09940020407221001
09940020439421001
09940020439421003
09940020439421004
09940020439421005
09940020439421006
09940020439421008
09940020439421009
09940020439421010
09940020439421011
09940020439421012
09940020439421014
09940020439421015
09940020439421016
09940020439421017
09940020439421018
09940020439421019
09940020439421020
09940020439421023
09940020439421025
09940020439421026
09940020439421027
09940020439421028
09940020439421029
09940020439421030
09940020439421031
09940020439421033
09940020439421034

บริษัท
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำบ้ำนสวนหลวง จำกัด โดย นำงเกตน์นิภำ เวียงทอง
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำบ้ำนสวนหลวง จำกัด โดย นำงปรำนอม แมตหก
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตเกษตรภูซำง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นห้วยก้ำง
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 141
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 42
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 135
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 103
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 81
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 67
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 70
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 51
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 121
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 91
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 157
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 131
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 87
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 52
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 133
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 58
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 38
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 110
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 129
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 17
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 6
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรืองจำกัด สำขำ 150
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 98
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 139
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 83
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 132

ที่ตั้งโรงงานสุรา
58 หมู่ที่ 9 ตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
60/6 หมู่ที่ 3 ตำบลปงป่ำหวำย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
181 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
32 หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ยำ อำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย
189 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
40 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
93 หมู่ที่ 3 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
108 หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย
90 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
206 หมู่ที่ 10 ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
210 หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
355 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
142 หมู่ที่ 1 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย
61/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
234 หมู่ที่ 3 ซอย 1 ตำบลสันติสุข อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
38 หมู่ที่ 7 ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
7 หมู่ที่ 3 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย
467 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
90/1 ตำบลต้ำ อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
102 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำข้ำม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
52 หมู่ที่ 15 ตำบลตับเต่ำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
196/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
129 หมู่ที่ 1 ตำบลยำงฮอม อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
29 หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
206 หมู่ที่ 15 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
103 หมู่ที่ 12 ตำบลป่ำแงะ อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
40 หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลำน อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
138 หมู่ที่ 11 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
1 หมู่ที่ 10 ตำบลป่ำก่อดำ อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
8 หมู่ที่ 10 ตำบลหงำว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตับเต่ำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09940020439421035
09940020439421036
09940020439421038
09940020465691001
09940020469251001
09940020470931001
09940020473951001
09940020474171001
09940020474411001
09940020474501001
09940020477861001
09940020479211001
09940020480141001
09940020485021001
09940020485611001
09940020491341001
09940020492911001
09940020496491001
09940020497031001
09940020498511001
09940020498601001
09940020500781001
09940020500941001
09940020503881001
09940020504181001
09940020504261001
09940020507951001
09940020507951002
09940020507951003
09940020507951004
09940020508841001

บริษัท
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 144
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 61
สหกรณ์ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด สำขำ 101
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นกวำงทิพย์
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนมะขำมหลวง หมู่ 2
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนำผลิตผลเกษตรทุ่งศำลำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำตรำนก 4 ตัว
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนดงขี้เหล็ก
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนป่ำจู้
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรสำมัคคีสุรำกลั่นหนองครอบ 101
วิสำหกิจชุมชน สง่ำกำรสุรำแม่กุ้งน้อย
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนต้นตันกอโชค
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นตั๊กแตนเขียว
วิสำหกิจชุมชน จิตตรำสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นห้ำดำว
วิสำหกิจชุมชน หนองครอบกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน บุญอำนวยสุรำกลั่นแม่กุ้งน้อย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นดอยหนอก
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นแฮปปี้ฮัท
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำบ้ำนเหล่ำป่ำฝำง
องค์กรเกษตรกร เครือข่ำยกลุ่มส่งเสริมอำชีพเกษตรกรบ้ำนเหล่ำป่ำยำง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนหัวริน
วิสำหกิจชุมชน พระจันทร์เต็มดวง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรสำมัคคีสุรำกลั่นหนองครอบ 100
วิสำหกิจชุมชน นงครำญพำนิช
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนคลองบำงกุ้ง
สหกรณ์ กำรเกษตรดอยหล่อ จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรดอยหล่อ จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรดอยหล่อ จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรดอยหล่อ จำกัด
วิสำหกิจชุมชน สำรำญสุรำกลั่น

ที่ตั้งโรงงานสุรา
128 หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้ำใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
221 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
89 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ำซำง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
81/5 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขำมหลวง อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
179 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขำมหลวง อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
193/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปำ อำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
60/4 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
101/1 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
81/3 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขำมหลวง อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
116/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
93/1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
140 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
153/4 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขำมหลวง อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
8/2 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
88/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
67 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
19/1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
93/2 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปำ อำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
124 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
93/1 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปำ อำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
92 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปำ อำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
34/3 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
121/2 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
100/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊ำ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
34/3 หมู่ที่ 7 ตำบลมะขุนหวำน อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
27/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
26 หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
343 หมู่ที่ 25 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
192 หมู่ที่ 7 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
22 หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
112 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้ำนแม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09940020509901001
09940020509901002
09940020509901003
09940020509901004
09940020512361001
09940020513251001
09940020514491001
09940020516511001
09940020519451001
09940020521781001
09940020522591001
09940020525181001
09940020527981001
09940020530001001
09940020533521001
09940020536891001
09940020541711001
09940020541711002
09940020541711003
09940020541711004
09940020541711005
09940020548801001
09940020552911001
09940020552911003
09940020552911004
09940020552911005
09940020552911006
09940020552911007
09940020552911008
09940020553711001
09940020553981001

บริษัท
สหกรณ์ กำรเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงรำย จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงรำย จำกัด สำขำ 2
สหกรณ์ กำรเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงรำย จำกัด สำขำ 7
สหกรณ์ กำรเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงรำย จำกัด สำขำ 20
วิสำหกิจชุมชน แชมป์สุรำ
วิสำหกิจชุมชน ดำวสยำมสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสุรำพื้นบ้ำนขุนวิน 1
วิสำหกิจชุมชน แม่ขำนทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่น 35 ดีกรี ตรำสับปรด
วิสำหกิจชุมชน ตำลทอง ม.2 ป่ำตำล
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนสัน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำพื้นบ้ำนริมอ่ำง
สหกรณ์ ไทยผลิตผล จำกัด
องค์กรเกษตรกร บ้ำนพิกุลทองพัฒนำอำชีพ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนบ้ำนหนองหวำย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนำกำรเกษตรท่ำเดื่อ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรเชียงใหม่
องค์กรเกษตรกร กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรเชียงใหม่
องค์กรเกษตรกร กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรเชียงใหม่
องค์กรเกษตรกร กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรเชียงใหม่
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรเชียงใหม่
วิสำหกิจชุมชน โคกพยอมเหล้ำไทย
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ 11 บ้ำนหมัด สำขำบ้ำนผึ้ง หมู่ 8
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ 11 บ้ำนหมัด สำขำบ้ำนผึ้ง หมู่ 5
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ 11 บ้ำนหมัด สำขำบ้ำนเปือย
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ 11 บ้ำนหมัด สำขำแสงใหญ่โรง 1
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ 11 บ้ำนหมัด สำขำแสงใหญ่โรง 2
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ 11 บ้ำนหมัด สำขำบ้ำนหัวนำ
องค์กรเกษตรกร สหกรณ์ 11 บ้ำนหมัด สำขำหนำมแท่ง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้ำนหัวนำ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นหนำมแท่ง

ที่ตั้งโรงงานสุรา
10 หมู่ที่ 16 ตำบลป่ำอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
209 หมู่ที่ 9 ตำบลป่ำอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
62 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
325 หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
305 หมู่ที่ 15 ตำบลต้ำ อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
47 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้ำนแม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
184/1 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
180/1 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปำ อำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
123/23 หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้ำย้อย อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ
89 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ำตำล อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
78 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนแม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
120/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
203/1 ถนนพระยำศรีสุนทร ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
26/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
268/2 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
63 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้ำนแม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
130 หมู่ที่ 6 ตำบลขัวมุง อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่
81 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแฝก อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่
92 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
22 หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่
122 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2/3 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลำน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ
- หมู่ที่ 8 ตำบลทำม อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- หมู่ที่ 5 ตำบลทำม อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
5262 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- หมู่ที่ 9 ซอย 9 ถนน9 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
16 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09940020557111001
09940020558601001
09940020558601002
09940020560091001
09940020563011001
09940020568661001
09940020569041001
09940020569041002
09940020569041003
09940020569041004
09940020569041005
09940020569041006
09940020569041009
09940020569041010
09940020569041011
09940020569041012
09940020569041013
09940020569041014
09940020569041015
09940020569041016
09940020569041017
09940020569041018
09940020569041019
09940020569041021
09940020569041022
09940020569041023
09940020569041024
09940020569041025
09940020569041026
09940020569041027
09940020569041028

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นบ้ำนแม่กุ้งน้อย หมู่ 8
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนถ้ำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำบ้ำนถ้ำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นธำรดง
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำหนองหงส์ร่วมใจ
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นพื้นบ้ำนทุ่งสังเวียน
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำงเกียง คำนวล)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยหวัน วงค์มูล)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยยงยุทธ พรมใบ)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยเจริญ สุพรม)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำงนงเยำว์ กองแก้ว)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำงธนัช ท้ำวศรี)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยหลง ธรรมปัญญำ)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำงทอง วงค์สม)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยแก้ว อุธรณ์ )
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยเอนก ต๊ะป้อม)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยเสำร์ จันเอ้ย)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยเรือน เขื่อนแก้ว)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยสีทอง เกตุรัตน์)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยสวิง พรมจักร์)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำงทองหลั่น ดวงแก้ว)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยต่วน แก้วสืบ)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยสมเสียร พำนทอง)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยยศ ลือยศ)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยมี ปินใจ)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยสมบูรณ์ ไชยำโส)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำงทองใบ ขยัน)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยมี กำรเร็ว)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยสงัด ต่อมคำ
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยธนำวุฒิ อินสมบัติ)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยบุญศรี หมื่นแก้ว)

ที่ตั้งโรงงานสุรา
45/1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
287 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
198 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
245/5 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขำมหลวง อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
95 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
96 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
135 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำนถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
275/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
124 หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
173 หมู่ที่ 1 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
109 หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
17 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
298 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
87 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ
128 หมู่ที่ 7 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
110 หมู่ที่ 8 ตำบลป่ำแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
91 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
116 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
402 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
38 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
140 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นำเรือ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
64 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
162 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
178 หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
99 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
6 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
175 หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
127 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
3 หมู่ที่ 16 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
35/1 หมู่ที่ 8 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
79 หมู่ที่ 8 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยำ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09940020569041029
09940020569041031
09940020569041032
09940020570301001
09940020584941001
09940020589911001
09940020590591001
09940020598221001
09940020598221002
09940020605531001
09940020636841001
09940020654661001
09940020656611003
09940020665191001
09940020672561001
09940020685541002
09940020692161001
09940020694531001
09940020694881001
09940020694881002
09940020695261001
09940020699841001
09940020711051001
09940020711641001
09940020717091001
09940020719541001
09940020728291001
09940020729421001
09940020730511001

บริษัท
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยโยง ฝั้นจุมปู)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยลัย ยำวิละ)
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรป่ำแดง จำกัด (นำยสุทัด ใหญ่วงค์)
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นแก้วทอง
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนควร
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ออย
วิสำหกิจชุมชน ผลิตสุรำพื้นบ้ำนรวงผึ้ง
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่จุน
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่จุน
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชัยอนันต์
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่พญำลอ
วิสำหกิจชุมชน เซียนสุรำตำบลรำแดง
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นเคียนตะวัน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มมำบโสม โดยนำงสมจิตร ตะเคียนงำม
กลุ่มเกษตรกร ทำนำนำเหลือง โดย นำยศักดิ์ดำ ปันแก้ว
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนลอ
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนไหล่น่ำน จำกัด
โดยนำยไสว ธิอวน
สหกรณ์ ชำวสวนลำไยจอมทอง จำกัด
สหกรณ์ ชำวสวนลำไยจอมทอง จำกัด
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ทุ่งรวงทอง
วิสำหกิจชุมชน พรภัทรสุรำไทย
วิสำหกิจชุมชน บ่อโพธิ์ก้ำวหน้ำ
วิสำหกิจชุมชน ไสวสุรำกลั่น
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนสังทวี
วิสำหกิจชุมชน หนองมวงกำรสุรำ
วิสำหกิจชุมชน คูหำสำกล
องค์กรเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้ำนรำมรำช
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มพิสุทธิ์สุรำกลั่น

ที่ตั้งโรงงานสุรา
51 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
165 หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
173 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนต๊ำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
102/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ
171/1 หมู่ที่ 1 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
22 หมู่ที่ 3 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
255 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
114 หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
29 หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
47 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
107 หมู่ที่ 10 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ
3/2 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
โฉนดเลขที่ 13354 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
16 หมู่ที่ 4 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
97 หมู่ที่ 2 ตำบลนำเหลือง อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
43/1 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
60 หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่น่ำน อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
72 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
148 หมู่ที่ 1 ตำบลข่วงเปำ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
59 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
107/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเกำะสะบ้ำ อำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ
42/6 หมู่ที่ 7 ตำบลปำกพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช
140 หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
3/3 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช
84/8 หมู่ที่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ
20/2 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหำ อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ
ฉ.69742 หมู่ที่ 9 ถนนอ่ำงคำ-นำผักปอด ตำบลนำทรำย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
39/12 หมู่ที่ 3 ตำบลเขำแดง อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
บริษัท
09940020731241001
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนห้วยแก้ว -สถำน จำกัด
โดยนำยศรีมูล กองดี
09940020735231001
วิสำหกิจชุมชน สุรำร่มไผ่
09940020735581001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้ำวเพื่อจำหน่ำย บ้ำนน้ำแคม
09940020736391001
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนสระ
09940020741211001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสรำกลั่นลือชัย
09940020741471001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรชุมชนบ้ำนพรุ
09940020751781001
นำย ประเยียร ทัพธำนี
09940020751781002
นำย จำลอง นำถมทอง
09940020751781003
นำย นิคม สร้อยวงษำ
09940020772271001
วิสำหกิจชุมชน สุรำไททอง โดย นำงศิรินรัตน์ วันมหำใจ
09940020773831001
วิสำหกิจชุมชน อุทิศกำรสุรำ
09940020782231001
กลุ่มเกษตรกร ทำไร่ห้วยลำน
09940020792891001
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนพรุก้ำวหน้ำ
09940020845411001
วิสำหกิจชุมชน สุรำกลั่นชุมชนตรำเต่ำทอง
09940020867311002
วิสำหกิจชุมชน บินหลำดงสุรำกลั่น
09940020895431001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นแม่สิน โดย นำยสมเดช เขียวสี
09940020921961001
วิสำหกิจชุมชน โคกม่วงเหล้ำไทย
09940020949971001
วิสำหกิจชุมชน มะพร้ำวเหล้ำไทย
09940020950551001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำกลั่นบ้ำนคลองนุ้ยตำบลพะตง
09940020978211001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผลิตสุรำกลั่นร่องฟอง
09940021490231001
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสุรำกลั่นชุมชนบ้ำนคลองจิก
33501002028631001
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนทุ่งนำงโอก โดยนำยลุน สำยงำม
34305002458871001
วิสำหกิจชุมชน สำรำญทองสุรำกลั่น
34305006166721001
วิสำหกิจชุมชน ดำวสยำมคำเสน
34305006182761001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทองเสนสุรำกลั่น
34305010304341001
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภัชรำสุรำกลั่น
34305010307101001
99990301000021001
99990301000031001

วิสำหกิจชุมชน ต้นยอสุรำกลั่น
กลุ่มเกษตรกร ทำนำพุดซำ (หน่วยที่ 19)
กลุ่มเกษตรกร ทำนำพุดซำ (หน่วยที่ 15)

ที่ตั้งโรงงานสุรา
146/1 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
39/6 หมู่ที่ 1 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ
53/1 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย
123 หมู่ที่ 2 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
11/9 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
19 ถนนคลองยำเหนือ 3 ตำบลบ้ำนพรุ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
01 ตำบลโคกสะอำด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
กส.676/2550 ตำบลโคกสะอำด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
12 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอำด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
7/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ำข้ำม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
10/2 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
257 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลำน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ
40 ถนนมณีโต 4 ตำบลบ้ำนพรุ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
27/6 หมู่ที่ 5 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ
22/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคูหำ อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ
98/2 หมู่ที่ 11 ตำบลนำพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
102/3 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ
55/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งลำน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ
215 หมู่ที่ 5 ตำบลพะตง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
46 หมู่ที่ 3 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
84/3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
200 หมู่ที่ 3 ซอย บ้ำนทุ่งนำงโอก ตำบลทุ่งนำงโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
อำคำรไม่มี หมู่ที่ 5 ซอย เลขที่ ถนนสำรวจ 65 ตำบลเหล่ำต่ำงคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
อำคำรไม่มี หมู่ที่ 10 ถนนหน้ำ 56 ตำบลชุมช้ำง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
อำคำรไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้ำงนำงขำว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
อำคำรไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 ซอย บนที่ดนิ น.ส.3ก. เลขที่ 1394 ถนนเล่ม 14ข. หน้ำ 44
ตำบลสร้ำงนำงขำว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
79 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้ำงนำงขำว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย
- หมู่ที่ 13 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
- หมู่ที่ 18 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
99990301000041001
99990301000041002
99990301000041003
99990301000051001
99990301000061001
99990301000071001
99990301000081001
99990301000091001
99990302000031001
99990302000031002
99990403000031001
99990403000031001
99990502000011001
99990704000021001
99990801000011001

01035440133891002
01035440133891003
01055391340941001
01055400202001002
01055510011121001
01255590235221001
01355400021631001
01355510115841001

บริษัท
สหกรณ์ กำรเกษตรประชำพัฒนำ จำกัด (กลุ่มที่ 1)
สหกรณ์ กำรเกษตรประชำพัฒนำ จำกัด (กลุ่มที่ 2)
สหกรณ์ กำรเกษตรประชำพัฒนำ จำกัด (กลุ่มที่ 3)
กลุ่มเกษตรกร ทำนำพุดซำ (หน่วยที่ 23)
กลุ่มเกษตรกร ทำนำพุดซำ (หน่วยที่ 18)
กลุ่มเกษตรกร ทำนำพุดซำ (หน่วยที่ 3)
กลุ่มเกษตรกร ทำนำพุดซำ (หน่วยที่ 16)
กลุ่มองค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรพัฒนำ สกย.อ.(๑)
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตลำดแร้ง โดย นำยสรำวุธ สัพโส
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตลำดแร้ง โดย นำงทอง วรรณชัย
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตะกั่วป่ำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตะกั่วป่ำ
องค์กรเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนดอนชุม
กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร
กลุ่มเลี้ยงโคบ้ำนบำงกระบือ หมู่ที่ 6
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนเมืองจัง โดยนำยเกตุ ใจเดช
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
วิสำหกิจชุมชน แซตอมออร์แกนิคฟำร์ม สุรินทร์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สงขลำธนภูมิ
บริษัท ภูเก็ต ไวน์ จำกัด
บริษัท สเปซ ไอแลนด์ดริ้งกิ้งจำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปิยะสตรี
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปิยะสตรี
บริษัท วอลวิกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท บำงกอกพัฒนำไวน์เนอรี่ จำกัด
บริษัท ดิ อิสสระ จำกัด
บริษัท นนทบุรีบรูอิ้ง จำกัด
บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เจ.บี.เบฟเวอเรจ จำกัด

01455460001381001

บริษัท สยำมสพิริทส์ แอนด์ ไวน์ จำกัด

ที่ตั้งโรงงานสุรา
255 หมู่ที่ 13 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
90 หมู่ที่ 18 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
55 หมู่ที่ 2 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
248 หมู่ที่ 7 ตำบลสุรนำรี อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
28/3 หมู่ที่ 18 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
168 หมู่ที่ 18 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
147 หมู่ที่ 18 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
81 หมู่ที่ 11 ตำบลพุดซำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
310 หมู่ที่ 15 ตำบลตลำดแร้ง อำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
โฉนดที่ดนิ เลขที่ 4341 หมู่ที่ 4 ตำบลตลำดแร้ง อำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
27 หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่ำ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
27 หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่ำ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
159 หมู่ที่ 21 ซอย 16 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
13/4 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ำไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช
125 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
74 หมู่ที่ 5 ซอย บ้ำนหนองหวำย ตำบลนำมำลำ อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย
174 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
218/2 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
16 ซอย นิมิตร 2 ถนนอ๋องซิมผ่ำย ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
88/88 หมู่ที่ 8 ซอย สมเอก ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
53 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
398 ถนนบำงบอน 1 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร
199/2 หมู่ที่ 7 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง ก.ม.8 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
116 ซอย เทียนทะเล 20 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร
71 หมู่ที่ 8 ตำบลมิตรภำพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
105/1 ซอย ติวำนนท์24 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
36/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
24/11 หมู่ที่ 3 ซอย ตะวันออก 11 ถนนเลียบคลองสี่ฝั่งตะวันออก
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
57 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรำกน้อย อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

เลขทะเบียนสรรพสามิต
01635520004441001
01655600007271001
01935470007681001
01955440002621001
02135450006971001
02235460012551001
02255470001221001
02335450002801001
03035450015611001
03035450018971001
03035490019811001
03035500035331001
03035530038011001
03035560022701001
03055480017921001
03055510004411001
03055510006611002
03055510017141001
03135580010921002
03155550003211001
03235570002381001
03255580003731002
03255600009621001
03435460008351001
03635480001581001
04035450013311001
04235610004321001
04735450001211001
04735460001091001
04735460002221001
04735460004191001

บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฮิร์บ วอเตอร์
บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเถำ
บริษัท ภูอมรเมรัย จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนเนินพยอม
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สอยดำวไวน์เนอรี่
บริษัท หนุมำนไวเนอรี่ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วำนิชบริวเวอรี่ (ตรำด)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อังเคิลเฮง แอนด์ ซัน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สัมฤทธิ์มั่นคง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ ซี รำชพฤกษ์ เทรดดิ้ง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กรีน วิลลำ ฮิล
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอสเค ไวน์เนอรี่
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คำวตอง ยศสุนทร
บริษัท อัลซิดนิ ี่ ไวน์เนอรี่จำกัด
บริษัท ปำกช่องมิริน จำกัด
บริษัท ทวีสุขไวน์เนอรี่จำกัด
บริษัท อโศกวัลเล่ย์ ไวน์เนอร์รี่ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปอแก้ว เทรดดิ้ง (2015)
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส 2012 จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจเจริญ สุรินทร์
บริษัท ลไมย์ ดิสทิลเลอรี่ส์ จำกัด
บริษัท ไร่ทวนลม ไร่อิ่มเอมจำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หกพันนำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำนฉันท์ กำรสุรำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวชสำโท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำร์มแลนด์ ไวน์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีชัยฟรูทไวน์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วรรณวงศ์ฟรูทไวน์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รัฐพงษ์ ธัญญพืช สำโทแอนด์ไวน์

ที่ตั้งโรงงานสุรา
100/49 หมู่ที่ 1 ตำบลเขำสำมยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
45 หมู่ที่ 1 ตำบลสนำมแจง อำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี
87 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
44 ถนนมิตรภำพ ตำบลมิตรภำพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
36/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โฉนดเลขที่ 8538 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งเบญจำ อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
6 หมู่ที่ 6 ตำบลคมบำง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
122/3 หมู่ที่ 11 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
248 หมู่ที่ 13 ตำบลกลำงดง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
174 หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งตำลอง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
122 หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
201 หมู่ที่ 7 ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
47/4 ซอย กิ่งสวำยเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
259 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำอ่ำง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
176 หมู่ที่ 22 ตำบลวังกะทะ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
87 หมู่ที่ 13 ตำบลวังกะทะ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
77 หมู่ที่ 2 ตำบลหมูสี อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
52/2 หมู่ที่ 9 ถนนผ่ำนศึก-กุดคล้ำ ตำบลพญำเย็น อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
94 หมู่ที่ 18 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
24 หมู่ที่ 6 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
35/1 หมู่ที่ 7 ถนนปัทมำนนท์ ตำบลเมืองแก อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์
290 หมู่ที่ 9 ตำบลแนงมุด อำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์
128 หมู่ที่ 7 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
99 หมู่ที่ 5 ซอย เกษมสมบัต5ิ ถนนเกษมสมบัติ ตำบลขุหลุ อำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี
77 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนตำล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
26/1 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
262 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกชม อำเภอปำกชม จังหวัดเลย
48 หมู่ที่ 17 ซอย บ้ำนไทรทอง ตำบลสร้ำงค้อ อำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร
7 หมู่ที่ 6 ซอย บ้ำนนำคำกลำง ถนนสกลนคร-กำฬสินธุ์ ตำบลสร้ำงค้อ อำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร
50 หมู่ที่ 20 ซอย บ้ำนโพธิ์ชัยพัฒนำ ถนนสร้ำงค้อ-นำคู ตำบลสร้ำงค้อ อำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร
32 หมู่ที่ 1 ซอย บ้ำนหนองบัวใหญ่ ตำบลธำตุนำเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เลขทะเบียนสรรพสามิต
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บริษัท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยไวน์เนอรี่
บริษัท หมำใจดำ จำกัด
บริษัท มิทำเกะ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนไวน์เนอรี่
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.ไอ.อุตสำหกรรม
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟรุ๊ต แอนด์ เฮิรบ ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท อี.เอช.ไอ.โตไกจำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เปรมประสิทธิ์ สุรำพื้นเมือง โดย นำงคำผิว วงค์ก๋ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แม่นำยส์ ไวน์เนอรี่
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันซำโต้ เอนริช
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลีไวน์รักไทย
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด น้ำขำวตำ-ยำย
บริษัท น้ำชีวิต จำกัด
บริษัท ปัญจพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สองแควไวน์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อุทัยสิริรัตน์
บริษัท คำบุปผำสุข จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมรัย ไวเนอร์ แอนด์ ลิเคอร์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไฮแลนด์ เบฟเวอเรจ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำนสำโท
บริษัท บัณฑิตพัฒน์-เทคจำกัด
บริษัท อมริชเกษตรศำสตร์ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อุตสำหกรรมไวน์วังหิน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีวิชัย พี.พี.
ผลิตภัณฑ์พืชผลสมุย
วิสำหกิจชุมชน ปรำจีนไวน์เนอร์รี่
วิสำหกิจชุมชน สุรำสักทองแพร่
นำย วัชรินทร์ อินทรผล
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนโพธิ์สุวรรณนุช
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสตรอเบอรี่
วิสำหกิจชุมชน พรีมโปรดักส์

ที่ตั้งโรงงานสุรา
139 ซอย บ้ำนดงสมบูรณ์ ตำบลพังขว้ำง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
141 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปูคำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
630/1 หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดำว อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
8 หมู่ที่ 7 ตำบลทำขุมเงิน อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
124/2 หมู่ที่ 14 ตำบลป่ำสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
265 หมู่ที่ 19 ซอย ฮ่องแฮ่ ตำบลบ้ำนธิ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน
30 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
32/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
189 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
35 หมู่ที่ 16 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
จ.03 หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
220 หมู่ที่ 14 ตำบลตำคลี อำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์
144 หมู่ที่ 3 ตำบลสุขสำรำญ อำเภอตำกฟ้ำ จังหวัดนครสวรรค์
289 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำอ้อ อำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี
59/37 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
10/5 หมู่ที่ 7 ตำบลเตำปูน อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
75/1 หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
235 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
88 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
203/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
84 หมู่ที่ 8 ตำบลบำงปลำม้ำ อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
20/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
70/8 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตะโก อำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
191 หมู่ที่ 2 ตำบลเขำหัวควำย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
36/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
119 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้ำนพระ อำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
3/5 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
137/2 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
134/1 หมู่ที่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
212 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
123/9 หมู่ที่ 5 ตำบลหินดำด อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี
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บริษัท
วิสำหกิจชุมชน นอร์ทอีสท์บริวเวอรีแอนด์ดสิ ทิลเลอรี
วิสำหกิจชุมชน เวียงหลวงเมรัย
วิสำหกิจชุมชน สุรำแช่พื้นเมือง หมู่ 5 ตำบลแม่ปูคำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้ำไหมบำรู
วิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจชุมชนผลิตสำโทพื้นเมือง บ้ำนเป็นเย็น
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำพื้นบ้ำนสำโท
วิสำหกิจชุมชน วังพิกุลไวน์
วิสำหกิจชุมชน เฮียบหลี P.K. กรุ๊ป
องค์กรเกษตรกร ศูนย์สำธิตวิสำหกิจชุมชนเครือข่ำยสมัชชำเกษตรกรรำยย่อย
ปรำงค์กู่ 1 สำขำ บ้ำนหนองสะแตง
วิสำหกิจชุมชน บ้ำนสะโทย
วิสำหกิจชุมชน อำไพสุรำบ้ำนโพธิ์
วิสำหกิจชุมชน กุลเว่ไวน์ผลไม้
วิสำหกิจชุมชน มัลเบอร์รี่ขุนต้ำ
วิสำหกิจชุมชน แอ๋วอุ โคกลำพำน
วิสำหกิจชุมชน สุรำแช่แปรรูปผลไม้บ้ำนอ่ำวอ้ำยไทร
วิสำหกิจชุมชน เกษตรเพื่อสุขภำพบ้ำนปัถวี
วิสำหกิจชุมชน ก้องกะโรม
วิสำหกิจชุมชน อุบลไวท์ไทย
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรบ้ำนหัวด่ำน
วิสำหกิจชุมชน ไทรงำมพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชน ทำไวน์แม่สำยไวน์เนอรี่
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มวิสำหกิจชุมชนสุรำแช่ชุมชนสำโทแหวนเพชร
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตกำรเกษตรบ้ำนยำง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มปลูกข้ำวหอมมะลิบ้ำนสมสะอำด
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำแช่พื้นเมือง
วิสำหกิจชุมชน Siam Northern Winery
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสุรำแช่พื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชน Maesai One Winery
วิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจชุมชนสำโทโบรำณ
วิสำหกิจชุมชน ภูมิปัญญำผู้ไทเรณูนคร

ที่ตั้งโรงงานสุรา
16/1 หมู่ที่ 9 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
191 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองตอง อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่
148/5 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นเปำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
106 หมู่ที่ 9 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
92 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนำรำยณ์ จังหวัดสุรินทร์
35 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนำรำยณ์ จังหวัดสุรินทร์
88/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
149 หมู่ที่ 2 ตำบลนำเมืองเพชร อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง
45 หมู่ที่ 15 ตำบลตำโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
15 หมู่ที่ 1 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2/5 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจำ อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
139 หมู่ที่ 13 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
50 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกลำพำน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
182 หมู่ที่ 6 ตำบลเขำแก้ว อำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
5 หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี
250 หมู่ที่ 3 ตำบลเขำแก้ว อำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
129 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลำง อำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี
38 หมู่ที่ 2 ตำบลนำมำลำ อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย
73 หมู่ที่ 4 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
46 หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งผำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
8/1 หมู่ที่ 8 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
233/1 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
119 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนครก อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์
241 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนครก อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์
11/1 หมู่ที่ 5 ซอย 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลโป่งผำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
64 หมู่ที่ 8 ตำบลยำง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
76/2 หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งผำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
1 หมู่ที่ 8 ตำบลคำละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
222 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09928000046411001
09928000047211001
09928000053881002
09928000059311001
09928000060311001
09928000060911001
09928000062361002
09928000064811006
09928000069021001
09928000069611002
09928000079171001
09928000079681001
09928000082471001
09928000083361001
09928000084761001
09928000085901001
09928000088321001
09928000097581001
09928000097911001
09928000099011001
09928000103901001
09928000104031001
09928000116471001
09928000128301001
09928000148081001
09928000153751001
09940000274861001
09940000274861002
09940000274861003

บริษัท
วิสำหกิจชุมชน ไร่องุ่นหวำนซึ้งไวน์
วิสำหกิจชุมชน เรณูผลิตภัณฑ์ 2557
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มอำชีพวิสำหกิจชุมชนจำมเทวี
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเหล้ำผู้ไทยเรณู
วิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเมืองเวเรณู
องค์กรเกษตรกร เกษตรก้ำวหน้ำ
วิสำหกิจชุมชน ไวน์ข้ำวสีทอง
วิสำหกิจชุมชน สุรำนำรี
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผลิตไวน์บ้ำนในเขำ
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตกรสุรำแช่พื้นเมืองและเลี้ยงสุกร
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มสำโทม้ำขำว
กลุ่มเกษตรกร ทำนำโพนทอง
องค์กรเกษตรกร เกษตรก้ำวหน้ำ
วิสำหกิจชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตรระเบียงดิน
โดยนำงสำวนิดำ ธรรมดุล
วิสำหกิจชุมชน พอเพียงบ้ำนแพมกลำง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง
วิสำหกิจชุมชน แม่บ้ำนเกษตรกำรบ้ำนใหม่ชัยมงคลไวน์จุฑำรส
วิสำหกิจชุมชน อมรำสำโททองหลำง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ไทก้ำวหน้ำ
วิสำหกิจชุมชน เมืองเกินไวน์เนอรีแอนด์ไฟน์เนอรี
กลุ่มเกษตรกร ทำนำแมดนำท่ม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่ำเหนือ
วิสำหกิจชุมชน แม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนโนนสว่ำง
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มรักษ์เกษตรเพชรเมืองแพร่
โดย นำงสำวจิตรำภรณ์ งอกขึ้น
วิสำหกิจชุมชน อุห้วยเอียน
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มโคกเจริญสุรำแช่ชุมชน
สหกรณ์ สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด สำขำ 1
สหกรณ์ สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด สำขำ 2
สหกรณ์ สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด สำขำ 3

ที่ตั้งโรงงานสุรา
19/4 หมู่ที่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
167 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
17 หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ฉ.5437 หมู่ที่ 3 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ฉ.15006 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
108 หมู่ที่ 6 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
71/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเตำปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
285/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
48 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำหวี อำเภอหำดสำรำญ จังหวัดตรัง
144/2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้ำย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
192/4 หมู่ที่ 2 ตำบลธำรทหำร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ฉ.23686 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
124 หมู่ที่ 1 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
307 หมู่ที่ 8 ตำบลฝำยแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
79 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยำว อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
113 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลรำชธำนี
10 หมู่ที่ 9 ตำบลวังอิทก อำเภอบำงระกำ จังหวัดพิษณุโลก
72 หมู่ที่ 3 ตำบลทองหลำง อำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
219 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
323 หมู่ที่ 6 ถนนร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
64 หมู่ที่ 6 ซอย บ้ำนโคกนำดี ตำบลแมดนำท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
81 หมู่ที่ 7 ซอย บ้ำนเหล่ำเหนือ ตำบลเหล่ำโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
39 หมู่ที่ 8 ตำบลนำมำลำ อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย
174/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
289 หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ำยงำว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
165 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองย่ำงชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
98 หมู่ที่ 12 ซอย 3 ตำบลโป่งผำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
178 หมู่ที่ 11 ตำบลโป่งผำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
- หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งผำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย

เลขทะเบียนสรรพสามิต
09940000658921001
09940003514451002
09940004299321001
09940020537941001
09940020552311001
09940020588181002
09940020673611001
09940020689701001
09940020699331001
09940020720711001
09940020726241001
09940020846141001
09940020944071001
31907000036511002

บริษัท

99990403000031001
99990403000031001
01054970011301001
01055200018971001

สหกรณ์ ไวน์อุโมงค์ลำพูน จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรเดชอุดม จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรสะเมิง จำกัด
สหกรณ์ กำรเกษตรชัยบุรี จำกัด
วิสำหกิจชุมชน FARMLAND (ฟำร์มแลนด์)
วิสำหกิจชุมชน หม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ำฝำยยำงแม่จั๊วะ จำกัด โดย นำยพรชัย อำนวยเดชกร
วิสำหกิจชุมชน ผลิตไวน์บ้ำนวังพะ
วิสำหกิจชุมชน ไวน์กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรศรีชุมแสง
วิสำหกิจชุมชน ภูพำนกำรเกษตร หมู่ที่ 7
สหกรณ์ กำรเกษตรโนนหัวช้ำง จำกัด
กลุ่มเกษตรกร ไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว
กลุ่มเกษตรกร ทำสวนกุดบำก
สหกรณ์ แปรรูปผลิตผลกำรเกษตรสระบุรี
โดยนำงบังอร กองทิพย์ (สุรำแช่ชุมชน)
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตะกั่วป่ำ
กลุ่มเกษตรกร ทำนำตะกั่วป่ำ
บริษัท ประมวลผล จำกัด
บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด

01055250111571001
01055250111571001
01055270220241001
01055290144611001
01055290144611001
01055310300871001
01055321197311001
01055370408741001
01055390023251002
01055390023251002
01055420103681001

บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เขำใหญ่ไวน์เนอรี่ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท สยำม ไวเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทยมิรินฟูด จำกัด
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จำกัด
บริษัท ฉัตรชัย เมรัย จำกัด

ที่ตั้งโรงงานสุรา
198 หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- หมู่ที่ 18 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี
78 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
40/2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
262 หมู่ที่ 3 ตำบลปำกชม อำเภอปำกชม จังหวัดเลย
43/3 หมู่ที่ 6 ตำบลพะตง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
452 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
89 หมู่ที่ 8 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
8 หมู่ที่ 13 ตำบลท่ำไม้รวก อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี
1/4 หมู่ที่ 7 ซอย บ้ำนสวนสวรรค์ ถนนกำฬสินธุ์ -สกลนคร ตำบลโคกภู อำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร
0 หมู่ที่ 8 ซอย บ้ำนโนนหัวช้ำง ตำบลสร้ำงค้อ อำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร
137 หมู่ที่ 4 ซอย บ.หนองบง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
149/7 หมู่ที่ 8 ซอย บ้ำนบัว ถนนบ้ำนบัว-บ้ำนงิ้ว ตำบลกุดบำก อำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร
31 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
27 หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่ำ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
27 หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่ำ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
56 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
101/4 หมู่ที่ 20 ซอย นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
165 หมู่ที่ 10 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
165 หมู่ที่ 10 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
102 หมู่ที่ 5 ตำบลพญำเย็น อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
9/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบำงโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
95 หมู่ที่ 5 ถนนปทุมธำนีบำงเลน ตำบลรำษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
55 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
88/8 หมู่ที่ 3 ถนนห้วยพลู-วัดสำโรง ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
88/8 หมู่ที่ 3 ถนนห้วยพลู-วัดสำโรง ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
234/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี

เลขทะเบียนสรรพสามิต
01055420103681001
01055430018181001
01055430296741001
01055430800251001
01055440462971001
01055450628311001
01055451177241001
01055490583661001
01355530040381001
01355560010641001
02455450002731001
05755430002141001
07455310003791001
09940004354951001
01055321086081001
01055330826021001
01055390175431001
01055400621231001
01055420196161001
01055451078341001
01055471192791001
01055471241671001
01055471352071001
01055480891871001
01055480891871002
01055480891871003
01055490841711001
01055491298911001
01055500537711001
01055581940301001
01075450003811001

บริษัท
บริษัท ฉัตรชัย เมรัย จำกัด
บริษัท ซี.วำย.บอสส์ ฟู้ด จำกัด
บริษัท เชียงรำยไวน์เนอรี จำกัด
บริษัท วิลเลจฟำร์ม ไวน์เนอรี่ จำกัด
บริษัท บี.เจ.กำร์เด้นไวน์เนอรี่ จำกัด
บริษัท ซิลเวอร์เลค วินยำร์ด จำกัด
บริษัท ชำละวัน ไวน์เนอรี จำกัด
บริษัท สยำม คิงส์จำกัด
บริษัท ไทย โปรดักส์ แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด
บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด
บริษัท แม่จัน ไวเนอรี่ จำกัด
บริษัท สุรำกระทิงแดง(1988) จำกัด จำกัด
สถำบัน วิจัยและฝึกอบรมกำรเกษตรลำปำง
บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ไทย ซำน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
บริษัท อีเอส เพำเวอร์ จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ที พี เค เอทำนอล จำกัด
บริษัท น้ำตำลไทยเอทำนอล จำกัด
บริษัท รำชบุรีเอทำนอล จำกัด
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงำน จำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอลจำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล ชัยภูมิ จำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
บริษัท ไท่ผิง เอทำนอล จำกัด
บริษัท แม่สอดพลังงำนสะอำด จำกัด
บริษัท อิมเพรส เอทำนอล จำกัด
บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล (กุฉินำรำยณ์) จำกัด
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งโรงงานสุรา
234/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
59/8 หมู่ที่ 11 ถนนรอบอ่ำงเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
160 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
109 หมู่ที่ 7 ตำบลไทยสำมัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
99/19 หมู่ที่ 7 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
31/62 หมู่ที่ 7 ตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
38/11 หมู่ที่ 6 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
252 หมู่ที่ 1 ตำบลเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
58 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกำสำม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี
21/21 หมู่ที่ 5 ซอย บงกช 45 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
71/25 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำข้ำม อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
23 ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย
8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนำดี อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
202 หมู่ที่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
55/5 หมู่ที่ 1 ถนนท่ำเรือ-วังแดง ตำบลศำลำลอย อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
234 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนำย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี
49 หมู่ที่ 6 ถนนสุระนำรำยณ์ ตำบลนิคมลำนำรำยณ์ อำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี
470 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
121 หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท
222/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ
1/104 หมู่ที่ 8 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ำไม้ อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
5 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี
188 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพรำน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
109 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี
99 หมู่ที่ 10 ถนนชุมแพ-ภุ่เขียว ตำบลโคกสะอำด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
99 หมู่ที่ 1 ถนนบัวขำว-โพนทอง ตำบลสมสะอำด อำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
88/11 หมู่ที่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลศำลำลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
123 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตำว อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
279 หมู่ที่ 13 ตำบลเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
99/63 หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอำด อำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
2 หมู่ที่ 5 ตำบลบำงไทรป่ำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

เลขทะเบียนสรรพสามิต
บริษัท
01075480001021001
บริษัท พี.เอส.ซี. สตำร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
01075490001311001
บริษัท ไทยเอทำนอล พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน)
01075500001571001
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหำชน)
01075590004861001
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหำชน)
01075590004861002
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหำชน)
01155450050391001
บริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จำกัด
02455590011701001
บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด
02555500000811002
บริษัท อี 85 จำกัด จำกัด
03055460009691001
บริษัท เค ไอ เอทำนอลจำกัด
03455500003151001
บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด
06055410001011001
บริษัท เคทิส ไบโอเอทำนอล จำกัด
ณ วันที่ 12 มิถน
ุ ายน 2561

ที่ตั้งโรงงานสุรา
999 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
88 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภำพ ตำบลโนนศิลำ อำเภอโนนศิลำ จังหวัดขอนแก่น
9 หมู่ที่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี
99/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี
88 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
468 หมู่ที่ 4 ถนนสันตัน-วังดินสอ ตำบลเขำไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
96/10-11 หมู่ที่ 7 ตำบลเกำะขนุน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
78 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ำตูม อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี
222 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
333 หมู่ที่ 9 ซอย บ. หนองแปน ตำบลนำดี อำเภอนำเยีย จังหวัดอุบลรำชธำนี
9 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์

