ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผานการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจําป 2558
ที่

รายนามสถานประกอบการ

1

หูฉลามเสือทะเล

2

ผลิตภัณฑ

ที่อยู

โทรศัพท/โทรสาร

เครื่องดื่มหูฉลาม

247/1 ม. 7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120

075-652512 /099-9044341

มะสาวไรใหญ เม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

เม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

146 ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

083-6911486

3

เม็ดมะมวงหิมพานตคั่วนองมุฮซิน

เม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

118 ม.2 ต.หวยน้ําขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่ 81120

083-3979463

4

โรงแรมอาวนางวิลลา รีสอรท

ครัวฮาลาล

113 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

075-637270-4

5

รานอาหารอิสลามสองพี่นอง

ครัวฮาลาล

147/17 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

081-9688245

6

บริษัท ไออรุณ จํากัด

7

กลุมเม็ดมะมวงหิมพานคคั่วมะแท็ง

8

รานไกยางเนื้อทอง

9

สีดาแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

10 โรงแรมกระบี่ฟรอนเบยรสี อรท
11 บริษัท สยามโมเดิรน ปาลม จํากัด
12 เรือนทะเล
13 พังกาลอดฟารม

รังนกพรอมดื่มสําเร็จรูป ลูกอม 11/7 ม.8 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่ 81120

081-9581986

เม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

53 ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

086-2768401

ครัวฮาลาล

3 ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

093-5789939/ 085-0537802

เม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

112 ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

087 – 2681013

ครัวฮาลาล

140/1 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

081-8949454/075-626777

น้ํามันปาลมดิบ

33/4 ม.2 ต.เขาตอ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110

075-667604/075-667609

ครัวฮาลาล

9/11 ม.3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

081 -5372471

30 ม.3 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120

075-652551

การเชือดนกกระทา

ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผานการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจําป 2558 (ตอ)
ที่

รายนามสถานประกอบการ

14 บริษัท สยามชิคเกนโปรดักท จํากัด
15 ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน อาวลึก
16 ครัวฮาลาล เดอะตะมะโฮเต็ล
17 ครัวฮาลาลอาหารผูปวย รพ.คลองทอม

ผลิตภัณฑ

ที่อยู

การเชือดไก และไกทรงเครื่อง 100 ม.6 ต.เขาตอ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
น้ํามันปาลมดิบ
ครัวฮาลาล
ครัวฮาลาลอาหารผูปวย

โทรศัพท/โทรสาร
075 -618 – 225

39 ซ.12 ม.1 ต.คลองยา อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110

075 -628 – 500

340 ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075 – 622 – 106

79 ม.9 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่ 81120

07- 640 -320 ตอ 139

18 ครัวฮาลาลอาวนางภูพิมานรีสอรทแอนดสปา

ครัวฮาลาล

86/8 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075 – 637 – 111

19 รานอาหารกระชังขนาบน้ําวิวซีฟูด

ครัวฮาลาล

30/1 ม.1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

085 – 9333971

20 รานอาหารกระชังเกาะกลางซีฟูด

ครัวฮาลาล

89 ม.1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

087 – 4637309

21 ครัวฮาลาล อาวนาง ซิลเวอร ออคิด

ครัวฮาลาล

672 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

075 – 695365

22 รานอาหารนิรายา

ครัวฮาลาล

275 ม.1 ต.คลองเขมา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

087 – 8225150

23 ครัวริมเลซีฟูด

ครัวฮาลาล

86 ม.3 ต.คลองเขมา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

086 – 2813795

24 รานเฟนดี้ คาเฟ

ครัวฮาลาล

291 ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

075 – 811727

25 รานเฟนดียฮาลาลฟูด

ครัวฮาลาล

83 ม.1 ต.คลองเขมา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

075 – 651052

54/1 ม.1 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จงกระบี่

092 – 6328897

26 น้ําดื่มจงรักษ

น้ําดื่มบรรจุขวดปดสนิท

ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผานการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจําป 2558 (ตอ)
ที่

รายนามสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ

ที่อยู

โทรศัพท/โทรสาร

27 ไออรุณ เบเกอรี่

คุกกี้และน้ําปลาหวาน

11/7 ม. 8 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่

081 – 9581986

28 แผนกแบงบรรจุไกและเปด (Big C Krabi)

แบงบรรจุไกและเปด

349 ม.11 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่

075 – 610411

29 รานอาวทาเลน ซีฟูด

ครัวฮาลาล

64 ม.3 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่

081 – 3262688

30 รานฟารีดา ขาวหมกแพะ

ครัวฮาลาล

1 ถ.ศรีบารมี 1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

081 – 0916745

31 รานอาหารอับดุลลอฮฺ

ครัวฮาลาล

75-77 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

081 3262688

182/6 ม.4 ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่

086 – 2785347

32 น้ําดื่มเจนี่พลัส
33 วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีบานเขาตั้ง
34 จะปก เม็ดมะมวงหิมพานตคั่วแบบโบราณ
35 กลุมแมบานเกษตรกรบานนาพรุ
36 ครัวพังกาลอดฟารม
37 วิสาหกิจชุมชนกลุมเครื่องแกงบานคลองเนียง
38 บริษัท เอเชียนน้ํามันปาลม จํากัด

น้ําดื่มบรรจุปดสนิท

กลวยฉาบรสหวานและเค็ม 140/1 ม.8 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่
เม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

083 -6327792

109 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

089 – 5928161

147 ม.2 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่

089 – 2929558

น้ําพริก ขนมผูกรัก

28 ม.7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

082 – 2816350

เครื่องแกง

47/2 ม.12 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่

085 – 0686420

น้ํามันปาลมดิบ

99 ม.2 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบี่

075 – 681354 – 5

เครื่องแกง

ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผานการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจําป 2558 (ตอ)
ที่

รายนามสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ

ที่อยู

39 รานปากน้ํากระบี่ซีฟูด

ครัวฮาลาล

140 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

40 โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน

ครัวฮาลาล

135/13 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

โทรศัพท/โทรสาร
081 -8949454
075 – 612201 – 2

41 น้ําดื่ม เคเอ็มบีซี

น้ําดื่มบรรจุปดฝาสนิท

125 ม.1 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

42 สุกัญญา เม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

เม็ดมะมวงหิมพานตคั่ว

321 ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

086 – 2791761

43 หมั่นคากรุป

การเชือดไก

93/10 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม

086 – 2771490

44 รานอาหารอะฮัด ซีฟูด

ครัวฮาลาล

13 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

089 – 8717789

45 ลันตา การเดนฮิลล สปดโบท

ครัวฮาลาล

213 ม.3 ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

089 – 8672866

กะป

125 ม.4 ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบี่

087 - 8373518

46 กลุมแมบานเกษตรกรทุงหยีเพ็งรวมใจ
47 รานอาหารซอฝยะ ธารา

ครัวฮาลาล

87 89 91 ถ.คงคง ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

081- 8913402

48 กลุมแปรรูปสัตวน้ําและเครื่องแกงคลองรั้ว

เครื่องแกง

211 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

087 – 2662612

ไขเค็ม

331/11 ซ.เพชรจีน ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ํา อ.เมือง

091 – 8050752

แบงบรรจุไกและเนื้อวัว

119 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

075 – 700100 – 5

49 ไขเค็มแมเจริญ
50 บ. สยามแม็คโคร จํากัด
51 กลุมแมบานเกษตรกรบานหินเพิง

เครื่องแกง

10/1 ม.8 ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบี่

084 – 8431602

ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผานการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจําป 2558 (ตอ)
ที่

รายนามสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ

52 กลุมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบานคลองเตาะ

น้ําพริก

55 กระบี่สินโอชาเบเกอรี่

โทรศัพท/โทรสาร

170 ม.1 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

085 – 7871733

ครัวฮาลาล

544 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

075 – 637964

พาย เคก ขนมปง

149 ม.6 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

075 – 644463

86 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

075 – 612246

53 ไรเลยวิลเลจ รีสรอท แอนด สปา
54 กอบัว เบเกอรี่

ที่อยู

พาย เคก คุกกี้ เปยะ

56 กลุมสตรีอาสาพัฒนาบานทุง

เครื่องแกง

446 ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

086 - 2661420

57 เครื่องดื่มวุนอันดาผสมรังนก

เครื่องดื่มวุน

205 ม.5 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

087 – 8967200

58 ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน คลองทอม
59 กลุมแปรรูปกาแฟสดคลองทอมเหนือ
60 กวิณนาน้ําดื่ม

น้ํามันปาลมดิบ

88 ม.5 ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม จ.กระบี่

075 -628555 - 94

กาแฟสําเร็จรูปชนิดผง

99/4 ม.2 ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม จ.กระบี่

086 - 9499160

น้ําดื่มบรรจุขวด

246 ม.6 ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

086 – 9617147

หมายเหตุ : 1. ขอมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น.
2. ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลประจําป 2558 - 2559

