
รายชื่อผู้ได้รบัอนุญาตทําสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

โรงงานสุรากลั่น 

ที่ เลขทะเบียน กลุ่ม บริษัท ที่ตั้งโรงงานสุรา ภาค ชนิดสุราที่ผลิต 
๑ 0104C00283 ไทยเบฟ บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด ๘๒ หมู่ที่ ๓ ถนนราษฎรบํารุง ตําบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี ๑ สุราปรุงพิเศษ สุราขาว และสุราผสม 
๒ 9000005026 ไทยเบฟ บริษัท อธิมาตร จํากัด ๑๗๐ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลนิคม อําเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓ สุราขาว และสุราผลม 
๓ 9000005027 ไทยเบฟ บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด ๙๙ หมู่ที่ ๔ ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ตําบลหาดคํา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔ สุราขาว และสุราผลม 
๔ 9000005179 ไทยเบฟ บริษัท ธนภักดี จํากัด ๓๑๕ หมู่ที่ ๔ ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕ สุราขาว และสุราผลม 
๕ 9000005040 ไทยเบฟ บริษัท นทีชัย จํากัด ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
๘ สุราขาว และสุราผลม 

๖ 9000005032 ไทยเบฟ บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด ๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านแดน อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๖ สุราขาว และสุราผลม 
๗ 9000004025 ไทยเบฟ บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด ๔๖ หมู่ที่ ๑ ตําบลนากลาง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗ สุราขาว และสุราผลม 
๘ 9000005041 ไทยเบฟ บริษัท กาญจนสิงขร จํากัด ๕๐ หมู่ที่ ๗ ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗ สุราขาว และสุราผลม 
๙ 9000004016 ไทยเบฟ บริษัท มงคลสมัย จํากัด ๑๔๙ หมู่ที่ ๕ ถนนวังสีสูบ – งิ้วงาม ตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕ สุราขาว และสุราผลม 
๑๐ 9000005034 ไทยเบฟ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จํากัด ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒ สุราขาว และสุราผลม 
๑๑ 9000005031 ไทยเบฟ บริษัท เอส.เอส. การสุรา จํากัด ๑๐๑ หมู่ที่ ๘ ถนนสถิตนิมานกาล ตําบลแก่งโดม กิ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
๓ สุราขาว และสุราผลม 

๑๒ 9000005025 ไทยเบฟ บริษัท แก่นขวัญ จํากัด ๓๐๙ หมู่ที่ ๖ ถนนน้ําพอง – กระบวน ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ๔ สุราขาว และสุราผลม 
๑๓ 9000004004 ไทยเบฟ บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จํากัด ๕๔ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขาภิบาล ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗ วิสกี้ สุราจีน สุราผลไม้ ไวน์  

สุราจีน และรัม 
๑๔ 9000004001 ไทยเบฟ บริษัท ประมวลผล จํากัด ๕๖ ถนนสุขาภิบาล ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗ วิสกี้ ลิเคียว ปรั่นดี ไวน์ สุราผลไม้ 

และสุราปรุงพิเศษ 
๑๕ 9000004003 โรงงานสุราอื่น บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ๙/๙ หมู่ที่ ๗ ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗ วิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุรา

ต่างประเทศอย่างอื่น สุราขาว  
สุราผสมและสุราปรุงพิเศษ 



ที่ เลขทะเบียน กลุ่ม บริษัท ที่ตั้งโรงงานสุรา ภาค ชนิดสุราที่ผลิต 
๑๖ 0710C00037 โรงงานสุราอื่น บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ๖๙ หมู่ที่ ๓ ซอยวัดเทียบตัด ถนนเพชรเกษม ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 
๗ สุราขาว สุราผสมและสุราปรุงพิเศษ 

๑๗ 9000004009 ไทยเบฟ บริษัท สุรากระทิงแดง (๑๙๘๘) จํากัด ๘ หมู่ที่ ๕ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗ สุราผสม สุราปรุงพิเศษ  
และสุราสามทับ 

๑๘ 9000004002 ไทยเบฟ บริษัท แสงโสม จํากัด ๔๙ หมู่ที่ ๔ ถนนพุทธมณฑลสาย ๗ ตําบลหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม ๗ รัม สุราจีน และสุราผสม 
๑๙ ยังไม่มีเลข ไทยเบฟ บริษัท แสงโสม จํากัด ๓๗/๓ หมู่ที่ ๒ ถนนแสงชูโต ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗ สุราพิเศษ สุราขาว สุราผสม  

และสุราปรุงพิเศษ 
๒๐ 1003C00020 โรงงานสุราอื่น บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ๑๖๕ หมู่ที่ ๖ ตําบลร่องจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ๔ บรั่นดี และสุราพิเศษ 
๒๑ 0203C00004 สุราสามทับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ๖๗ หมู่ที่ ๔ ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคล้า จงัหวัดฉะเชิงเทรา ๒ สุราขาว สุราผสม สุราสามทับ  

และสุราปรุงพิเศษ 
๒๒ 9000006003 ไทยเบฟ บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด ๔๘๘ หมู่ที่ ๑ ตําบลวังดัง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗ สุราขาว
๒๓ 0702C00122 โรงงานสุราอื่น บริษัท ไทย ซานมิเกล ลิเคอร์ จํากัด ๒๓๔ หมู่ที่ ๑ ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗ สุรากลั่นทุกชนิด และสุราสามทับ 
๒๔ 0702C00133 โรงงานสุราอื่น บริษัท เจริญดีการสุรา ๒๐๐๕ จํากัด ๓๕๘ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลรางสาลี่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗ สุรากลั่นทุกชนิด 
๒๕ 0301C00429 โรงงานสุราอื่น บริษัท รอยัล ไทเกอร์ ดิสทิลเลอรี่ จํากัด ๘๙ ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๕ ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ 

และสุราพิเศษ 
๒๖ 0206C00135 โรงงานสุราอื่น บริษัท นิวเวิลอู๋ (ประเทศไทย) จํากัด หมู่ที่ ๓ ถนนสาย ๓๑๙ ตําบลไผ่ชะเลือด อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ๒ สุรากลั่นทุกชนิด 
๒๗ ยังไม่มีเลข โรงงานสุราอื่น บริษัท อเบอร์ดีน เลอ อาฟวร์ จํากัด หมู่ที่ ๑๕ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔ สุรากลั่นทุกชนิด (อยู่ระหว่าง 

การก่อสร้างโรงงานฯ) 
๒๘ 0701C00156 โรงงานสุราอื่น บริษัท เพิ่มพูนไพศาล จํากัด หมู่ ๓ ถนนห้วยพลู-วัดสําโรง ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗ สุรากลั่นทุกชนิด 
๒๙ 0702C00163 โรงงานสุราอื่น บริษัท ฉัตรชัย เมรัย จํากัด หมู่ที่ ๑ ถนนแสงชูโต (สายเก่า) ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗

ณ วันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

 

 



โรงงานสุราแช่ชนิดไวน์และสุราแช่ผลไม้ 

ที่ เลขทะเบียน กลุ่ม บริษัท ที่ตั้งโรงงานสุรา ภาค ชนิดสุราที่ผลิต 
๑ 9000004004 ไทยเบฟ บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จํากัด ๕๔ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขาภิบาล ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗ สุราผลไม้ และไวน์ 
๒ 9000004001 ไทยเบฟ บริษัท ประมวลผล จํากัด ๕๖ ถนนสุขาภิบาล ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗ สุราผลไม้ และไวน์ 
๓ 1003C00020 โรงงานสุราอื่น บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ๑๖๕ หมู่ที่ ๖ ตําบลร่องจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ๔ ไวน์ 
๔ 9000004016 โรงงานสุราอื่น บริษัท สยามไวเนอรี่ จํากัด ๙/๒ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗ สุราผลไม้ และไวน์ 
๕ 1003C00019 โรงงานสุราอื่น บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ จํากัด ๑๐๒ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓ ไวน์ 
๖ 0201C00201 โรงงานสุราอื่น บริษัท ซี.วาย.บอสส์.ฟู้ด จํากัด ๕๙/๘ ถนนรอบอ่างเก็บน้ําหนองค้อ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒ สุราผลไม้ 
๗ 0606C00506 โรงงานสุราอื่น บริษัท พีค อีเกิ้ล – วีคโนเบิลส์ รีอูนีส์ จํากัด ๗๐ หมู่ที่ ๕ ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตําบลแคมป์สน อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ สุราผลไม้ 
๘ 0112C00229 โรงงานสุราอื่น บริษัททิพทิพา จํากัด ๑๓/๕ ถนนรังสติ-นครนายก ตําบลบึงน้ํารักษ์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ สุราผลไม้ 
๙ 0502C00469 โรงงานสุราอื่น  บริษัท เชียงรายไวน์เนอรี่ จํากัด ๑๖๐ หมู่ที่ ๗ ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๕ สุราผลไม้ และสุราแช ่
๑๐ 0606C00024 โรงงานสุราอื่น  บริษัท ทรัพย์สินแก้ว จํากัด ๗๗ ถนนแคมป์สน-สะเดาะพง ตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ สุราผลไม้ 
๑๑ 0207C00063 โรงงานสุราอื่น  บริษัท บี.เจ. การ์เด้น ไวเนอรี่ จํากัด ๑๐๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒ สุราผลไม้ 
๑๒ 0301C00095 โรงงานสุราอื่น  บริษัท วิลเลจฟาร์มไวน์เนอรี่ จํากัด ๑๐๙/๗ ถนนบ้านไผ่งาม ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ๓ สุราผลไม้ 
๑๓ 0203C00211 โรงงานสุราอื่น  บริษัท ไทย สฟิริท อินดัสทรี จํากัด ๗๑/๒๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒ สุราผลไม้ 
๑๔ 605000001 โรงงานสุราอื่น  บริษัท ชาละวัน ไวน์เนอรี่ จํากัด ๓๘/๑๑ ตําบลวังงิ้ว กิ่งอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๖ สุราผลไม้ และไวน์ 
๑๕ 0502C00768 โรงงานสุราอื่น  บริษัท แม่จัน ไวน์เนอรี่ จํากัด ๒๓ ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕ ไวน์ 
๑๖ 0701C00156 โรงงานสุราอื่น  บริษัท พูนเพิ่มไพศาล จํากัด ๘๘/๘ ถนนห้วยพลู-วัดสําโรง  ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗ สุราผลไม้ 
๑๗ 0702C00163 โรงงานสุราอื่น  บริษัท ฉัตรชัย เมรัย จํากัด หมู่ที่ ๑ ถนนแสงชูโต (สายเก่า) ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗ สุราผลไม้ และไวน์ 

   
ณ วันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

 



โรงงานสุราแช่อื่น (เครื่องปรุงอาหาร) 

ที่ เลขทะเบียน กลุ่ม บริษัท ที่ตั้งโรงงานสุรา ภาค ชนิดสุราที่ผลิต 
๑ 9000004021 โรงงานสุราอื่น บริษัท ไทยมิรินฟู้ดส์ จํากัด ๙๕ ถนนปทุม – บางเลน ตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑ สุราแช่อื่น (เครื่องปรุงอาหาร) 
๒ ไม่มีเลข โรงงานสุราอื่น บริษัท ซันฟูดส์ จํากัด ๑๐๑/๔ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตําบลคลอง ๑ อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
๑ สุราแช่อื่น (เครื่องปรุงอาหาร) 

๓ ไม่มีเลข โรงงานสุราอื่น บริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) จํากัด ๕๓ หมู่ที่ ๙ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ สุราแช่อื่น (เพื่อนําไปผลิตสินค้าเพื่อ
ใช้ผสมอาหาร)  

๔ ไม่มีเลข โรงงานสุราอื่น บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ 
จํากัด 

๙๙/๓ หมู่ที่ ๑ ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ตําบลแม่กรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕ สุราแช่อื่น (ทําน้ําส้มสายชูโดย
วิธีการหมัก) 

๕ ไม่มีเลข โรงงานสุราอื่น บริษัท สยาม คิงส์ จํากัด ภายในเขตอุตสาหกรรม ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒ ทําสุราแช่เพื่อทําสินค้า 
    

ณ วันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 



โรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์ (โรงใหญ่) 

ที่ บริษัท ที่ตั้งโรงงานสุรา ภาค 
๑ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จํากัด ๒ หมู่ที่ ๙ ซอยใจเอื้อ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ 
๒ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จํากัด ๓๓๓ หมู่ที่ ๑๙ ถนน ๒๐๘ (ขอนแก่น-มหาสารคาม) ตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔ 
๓ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จํากัด ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑ 
๔ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ๗๗ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๔ ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ 
๕ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จํากัด ๖๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลน้ําเต้า อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรียุธยา ๑ 
๖ บริษัท เบียร์ไทย ๑๙๙๑ จํากัด (มหาชน) ๓๔๙ หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่ลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ๖ 
๗ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ๘๙ หมู่ที่ ๒ ถนนติวานนท์ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑ 
๘ บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จํากัด ๙๙ ตําบลบัวปากท่า อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗ 

ณ วันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อโรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทผลิตเพื่อจําหน่าย ณ สถานที่ผลิต (BREWPUB) 

ลําดับที่ บริษัท ที่ตั้งโรงงานสุรา ภาค 
๑ บริษัท เชียงใหม่บรูเฮ้าส์ จํากัด โครงการเชียงใหม่บิซิเนสพาร์ค ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.หนองป่าคลั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕ 
๒ บริษัท เดอะลอนดอน บริวเวอรี่ จํากัด เลขที่ B ๑๐๔ ชัน้ใต้ดินที่ ๑ อาคารสมัชชาวาณชิ ๒ 

เลขที่ ๕๙๑ ซ.สุขุมวิท ๓๓ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
๑๐ 

๓ บริษัท เบียร์เฟสต์ จํากัด เลขที่ ๗๘/๓๗-๓๘ ม.๘ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒ 
๔ บริษัท ฟลูมูนบริวเวอรี่ จํากัด เลขที่ ๑๙๓ ห้อง ๒๑๑๐ และ ๒๒๑๐ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ๘ 
๕ บริษัท ไมโคร-บริว เอเชีย จํากัด เลขที่ ๒๑๙ ม.๑๐ ถ.ริมหาดพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒ 
๖ บริษัท เยอรมัน คันทรี จํากัด เลขที่ ๙ ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑ 
๗ บริษัท โรงเบียร์ ภูเก็ต จํากัด 

(ฉบับที่ ๒) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ.ภูเก็ต บริวเวอรี่ จก. 
เลขที่ ๙๙/๙๙ ม.๑ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (บายพาส) ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ๘ 

๘ บริษัท โรงเบียร์ ฮอลแลนด์ จํากัด เลขที่ ๑๒๙/๙ ม.๖ ถ.พระรามที่ ๒ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรงุเทพฯ ๑๐ 
๙ บริษัท โรงเบียร์ ตะวันแดง จํากัด เลขที่ ๔๖๒/๖๑ ถ.พระรามที่ ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐ 
๑๐ บริษัท โรงเบียร์เยอรมัน ตะวันแดง จํากัด 

(ฉบับที่ ๒) เปลี่ยนแปลงเลขที่ตั้ง 
เลขที่ ๕๑/๑๙๙-๒๐๐ ม.๑ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
๖๔๕,๖๔๗ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

๑๐ 

๑๑ บริษัท โรงแรมราชาออคิด จํากัด โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด ขอนแก่น เลขที่ ๙/๙ ถ.ประชาสําราฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔ 
๑๒ บริษัท บริวเวอรี่ เฮ้าส์ พัทยา จํากัด เลขที่ ๗๘/๕๔-๕๖ ห้องเลขที่ เอ ๑๐๓/๑-๒ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒ 
๑๓ บริษัท อโศกมนตรีอินเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด 

(ฉบับที่ ๒) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท เอส คอมพานี (๑๙๓๓) จํากัด 
เลขที่ ๑๔๒๐/๑ ซ.ลาดพร้าว ๘๗ (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 

๑๐ 

๑๔ บริษัท เอส คอมพานี (๑๙๓๓) จํากัด ๙๙๙/๔ ถ.พระราม ๙ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐ 
๑๕ บริษัท ฮ๊อพเบียร์เฮ้าส์ จํากัด เลขที่ ๑๑๑๗/๑ ม.๑ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓ 
๑๖ บริษัท ลพบุรี กิจวัฒนา จํากัด ๑ 

   
ณ วันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗ 



รายชื่อผู้ประกอบการโรงงานผลิตสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อการส่งออก 

ลําดับที่ บริษัท ที่ตั้งโรงงานสุรา ภาค 
๑ บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จํากัด เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๖ ต.หนองอีรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบรุี ๒ 
๒ บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ถนนบางเลน-บางหลวง ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ๗ 
๓ บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จํากัด ม.๑ ถนนท่าเรือ-วังแดง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ 
๔ บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จํากัด หมู่ที่ ๗ ต.ทุงหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ๗ 
๕ บริษัท สยาม เอทานอล เอกซ์ปอร์ท จํากัด หมู่ที่ ๘ ต.หนองละลอย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ๒ 
๖ บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนอิควิปเม้น จํากัด เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ๑ 
๗ บริษัท ไทยซานมิเกล ลิเคอร์ จํากัด หมู่ ๑ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗ 
   

ณ วันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง แยกตามประเภทวัตถุดิบ 

ลําดับที่ ผู้ประกอบการ ที่ตั้งโรงงาน วัตถุดิบ จังหวัด ภาค 
๑ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ อ้อย/กากน้ําตาล ชัยภูมิ ๓ 
๒ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๔ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ กากน้ําตาล นครสวรรค์ ๖ 
๓ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ถนนบัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อ้อย/กากน้ําตาล กาฬสินธุ์ ๔ 
๔ บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด เลขที่ ๑ หมู่ ๘ ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อ้อย/กากน้ําตาล กาญจนบุรี ๗ 
๕ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จาํกัด เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ดาว อ.แม่สอด จ.ตาก อ้อย ตาก ๖ 
๖ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑๐ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อ้อย/กากน้ําตาล สุพรรณบุรี ๗ 
๗ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด เลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๐ ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น อ้อย/กากน้ําตาล ขอนแก่น ๔ 
๘ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากดั เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑ ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี อ้อย/กากน้ําตาล สระบุรี ๑ 
๙ บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๘ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กากน้ําตาล นครราชสีมา ๓ 
๑๐ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด เลขที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๖ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อ้อย/กากน้ําตาล กาญจนบุรี ๗ 

รวม
กากน้ําตาล/มันสําปะหลัง 

๑๑ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี กากน้ําตาล/มันสําปะหลัง สุพรรณบุรี ๗ 
๑๒ บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ถนนบางเลน-บางหลวง ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม กากน้ําตาล/มันสําปะหลัง นครปฐม ๒ ๗ 
๑๓ บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด  หมู่ที่ ๖ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กากน้ําตาล/มันสําปะหลัง ราชบุรี ๗ 
๑๔ บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จํากัด เลขที่ ๔๗๐ หมู่ ๑ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กากน้ําตาล/มันสําปะหลัง สระแก้ว ๒ 
๑๕ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๙ ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มันสําปะหลัง มันเส้น 

กากน้ําตาล 
อุบลราชธานี ๓ 

รวม



มันสําปะหลัง
๑๖ บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด เลขที่ ๘๘/๑๑ หมู่ ๑๔ ต.ศาลาลําดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มันสําปะหลัง สระแก้ว ๒ 
๑๗ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด เลขที่ ๔๙ หมู่ ๖ ต.นิคมลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มันสําปะหลัง ลพบุรี ๑ 
๑๘ บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ๙๙๙ หมู่ ๕ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี มันสําปะหลัง ชลบุรี ๒ 
๑๙ บริษัท ไทยง้วน เอทานอล จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๖ ต.โนนศิลา กิ่งอ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น มันสําปะหลัง ขอนแก่น ๔ 
๒๐ บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง 

จํากัด 
เลขที่ ๕๕/๕ ม.๑ ถนนท่าเรือ-วังแดง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา มันสําปะหลัง อยุธยา ๑ ๑ 

๒๑ บริษัท อี ๘๕ เอทานอล จํากัด เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มันสําปะหลัง ปราจีนบุรี ๒ 
รวม

รวมกําลังการผลิต
ณ วันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 


