9/10/2562

ข ้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับเจ ้าหน ้าที สอจ.พัทลุง -

ข้ อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสํ าหรับเจ้ าหน้ าที
หากมีข ้อคิดเห็นหรือข ้อแนะนํ าเกี

ลําด ับ

เลขทะเบียน

1 3-3(4)-97/59พท

2 3-34(1)-60/59พท

3 3-34(1)-81/60พท

4 3-52(4)-21/59พท

5 3-88(2)-84/57พท
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จากเงือนไข : fflag='1' : ffdate2='31/12/2560' : PROV='93' : ffdate='01/01/2560'
ิ 22 รายการ แสดงหน ้าที 1 จากทังสน
ิ 1 หน ้า ดังต่อไปนี
มีทงส
ั น
ประกอบ
เงิน
คน กําล ัง
ื
FID
ชอโรงงาน
สถานทีตงั
จ ังหว ัด ผูป
้ ระกอบการ แรงม้า
หน่วย
กิจการ
ทุน(บาท) งาน ผลิต
10930009725595 ดูดทรายใน
น.ส.3ก.เลขที
พัทลุง นายปิ ยะ พุมภูคงั
269 2800000 10 5000 ลูกบาศก์
ทีดิน
1892, 1162,
เมตร/ปี
ิ ธิ
กรรมสท
1161 เลขทีดิน
174, 82, 81 ม.8
ต.เกาะหมาก
อ.ปากพะยูน
ั ดิ กาญ
10930006025593 บริษัท นวฉั ตร
แปรรูปไม ้
โฉนดทีดินเลขที พัทลุง นายสุรศก
460 8000000 60 11760 ลูกบาศก์
จํากัด
ยางพาราและ 767 และ 8964
กิจ
เมตร/ปี
ไม ้ทีปลูกขึน ม.10 ต.ชุมพล
โดยเฉพาะ 13 อ.ศรีนครินทร์
ั ท์ 081ชนิด ตามมติ โทรศพ
คณะรัฐมนตรี 7671604
เพือจําหน่าย
10930008125607 บริษัท
แปรรูปไม ้
204 ม.5 ต.คลอง พัทลุง บริษัท
914 9700000 100 25200 ลูกบาศก์
บี.เค.เอ็น.วู ้ด
ยางพาราและ เฉลิม อ.กงหรา
บี.เค.เอ็น.วู ้ด
เมตร/ปี
ั ท์ 074จํากัด
ไม ้ทีปลูกขึน โทรศพ
จํากัด
โดยเฉพาะ 13 610833
ชนิด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เพือจําหน่าย
10930002125595 สหกรณ์
ทําผลิตภัณฑ์ 179 ม.2 ถ.ควนปริ พัทลุง สหกรณ์
994.1 48380000 14 103500 ตัน/ปี
การเกษตร
จากยางพารา ง-ม่วงลูกดํา
การเกษตร
่ หมอน
บ ้านแพรกหา
เชน
ต.แพรกหา
บ ้านแพรกหา
จํากัด
ทีนอน และ
อ.ควนขนุน
จํากัด
ยางสกิมเครป
40930008425571 บริษัท พัทลุง
ผลิต และ
676 ม.8
พัทลุง บริษัท พัทลุง
37871.18 700000000 48
9.9 เมกกะ
กรีน เพาเวอร์
จําหน่าย
ถ.เพชรเกษม
กรีน เพาเวอร์
วัตต์
จํากัด
กระแสไฟฟ้ า ต.ป่ าบอน อ.ป่ า
จํากัด
ั ท์
ขนาดกําลัง
บอน โทรศพ
ผลิต 9.9 MW 074829975
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ข ้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับเจ ้าหน ้าที สอจ.พัทลุง -

ทําการ
จําหน่าย 9.2
MW
6 จ3-14-65/59พท

20930006525590 โรงนํ าแข็งไพล็
อท

ผลิตนํ าแข็ง
หลอด

383 ม.8
ถ.เพชรเกษม
ั สน
ต.เขาชย
ั สน
อ.เขาชย
ั ท์
โทรศพ
0866910554

พัทลุง บริษัท เล็ทเทอร์
พี จํากัด

498 26500000

9 17000 ตัน/วัน

7 จ3-14-8/59พท

20930000825590 แหลมทองนํ า
แข็งหลอด

ผลิตนํ าแข็ง
หลอด

366 ม.1 ถ.ปาก
หวะ-บางขวน
ต.จองถนน
ั สน
อ.เขาชย

พัทลุง นายประยูร ด ้วง
แก ้ว

384

8500000

5

ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง
ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง

น.ส.3 เลขที 438 พัทลุง
ม.6 ต.ปากพะยูน
อ.ปากพะยูน
น.ส.3ก.เลขที
พัทลุง
786 ม.4 ต.แม่ขรี
อ.ตะโหมด

นางสาวเกษร
ศูนย์คล ้าย

390

5900000

7 20000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

นายวัชรพงค์ ขํานุ
รักษ์

390

6550000

3 10000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง
ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง

น.ส.3ก. เลขที
997 ม.3 ต.ตะ
โหมด อ.ตะโหมด
โฉนดทีดินเลขที
18413 เลขทีดิน
60 ม.3 ต.โคก
ทราย อ.ป่ าบอน
ั ท์
โทรศพ
0867496471
โฉนดทีดินเลขที
50804 เลขทีดิน
31 ม.4 ต.พญาขัน
อ.เมืองพัทลุง
ั ท์ 082โทรศพ
8258414
น.ส.3ก.เลขที
431, 432 ม.1
ต.เกาะหมาก
อ.ปากพะยูน
113/1 ม.13
ต.ชะมวง

พัทลุง นางไรอรุณ หนู
เสน

200

3250000

3

พัทลุง นางเมทินย
ี ์ แก่น
ทอง

133

2150000

3 20000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

พัทลุง นายเลือน แป้ น
น ้อย

138

3200000

2 150000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

พัทลุง นางสาวสมฤดี
็ ยีหม
เสน
ี

481 17500000

6 30000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

8 จ3-3(2)-125/60พท 20930012525600 -

9 จ3-3(2)-131/60พท 20930013125608 -

10 จ3-3(2)-200/60พท 20930020025601 -

11 จ3-3(2)-21/60พท 20930002125601 -

12 จ3-3(2)-3/60พท

20930000325609 -

ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง

13 จ3-3(2)-94/60พท 20930009425608 บ่อลูกรังกํานัน
ใบย

ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง

14 จ3-34(2)-35/60พท 20930003525601 โรงกลึง มอ.มัน
แอนด์เฟอร์

ทําวงกบ
ประตู-
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พัทลุง นายสาธิต ยอด
ยางแดง

42

1632000

2400 ตัน/วัน

4000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

3 14256 ชุด/ปี
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หน ้าต่าง บาน อ.ควนขนุน
หน ้าต่าง บาน
ประตู เครือง
เรือน เครือง
ใช ้ เครือง
ตกแต่งภายใน
อาคาร
ี รับ ตัดแต่งยาง
15 จ3-52(3)-12/59พท 20930001225592 บริษัท เอเซย
เบอร์
แผ่นและอัด
(ประเทศไทย)
ก ้อน
จํากัด

16 จ3-52(3)-18/60พท 20930001825607 -

86 ม.8
ถ.เพชรเกษม
ต.เขาเจียก
อ.เมืองพัทลุง
ั ท์
โทรศพ
0815995999

ี รับ
พัทลุง บริษัท เอเซย
เบอร์
(ประเทศไทย)
จํากัด

ผลิตยางเครป โฉนดทีดินเลขที พัทลุง นางสาวศศวิ ม
ิ ล
9804 เลขทีดิน 32
จอง
ม.6 ต.ลานข่อย
อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0908658995

17 จ3-52(3)-19/60พท 20930001925605 ณั ฐณิชา พารา
เครป

ผลิตยางเครป 90/1 ม.6 ต.ลาน พัทลุง นางประทุม สุขไข่
ข่อย อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0898769762
ั ดิงานยาง ผลิตยางแผ่น 111 ม.3 ต.ชุมพล พัทลุง นายบุญศก
ั ดิ
18 จ3-52(3)-27/60พท 20930002725608 บุญศก
รมควัน
อ.ศรีนครินทร์
พรหมปาน
ั ท์
โทรศพ
0862930869
19 จ3-52(3)-28/60พท 20930002825606 -

ผลิตยางเครป โฉนดทีดินเลขที พัทลุง นางสาวสุนันทา
10050 เลขทีดิน
คงรอด
24 ม.6 ต.ลาน
ข่อย อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0830866286
ั
20 จ3-52(3)-34/60พท 20930003425604 ทํายางแผ่นรม โฉนดทีดินเลขที พัทลุง นางยุพดี สุชย
ควัน
16322 เลขทีดิน
84 ม.7 ต.ลาน
ข่อย อ.ป่ าพะยอม
ิ 190 ม.2 ต.เขาเจี พัทลุง นางวรวีร ์ แสง
21 อ2-10(3)-3/59พท 60930000325592 ห ้างหุ ้นสว่ นจํากัด ทําขนมปั นสบ
้ , ไส ้
ของฝากแพร
(ไสไก่
ยก อ.เมืองพัทลุง
สว่าง
ทอง
ปลา)
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160 31100000 25

9380 ตัน/ปี

134

2850000

6

1900 ตัน/ปี

302

7000000

4

240 ตัน/ปี

54.4 11800000 12

753 ตัน/ปี

132

3600000

3

1240 ตัน/ปี

63

3350000

4

300 ตัน/ปี

2759000 10

15 ตัน/ปี

23.8
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ั ท์ 081โทรศพ
3883710
22 อ2-52(4)-3/59พท 60930100325591 โนราห์ลาเท็ก
(Nora Latex)

แปรรูป
306 ม.2 ต.นา
พัทลุง
ผลิตภัณฑ์จาก ขยาด อ.ควนขนุน
ั ท์ 085ยางพารา
โทรศพ
6733315

วิสาหกิจชุมชน
ี
กลุม
่ อาชพ
สหกรณ์บ ้านพัง
ดาน

41

2600000

9 26000 ตัน/ปี

ั
หมายเหตุ - สถานะโรงงาน : 0)ยังไม่แจ ้งประกอบ 1)แจ ้งประกอบแล ้ว/ขาดต่ออายุ 2)จําหน่ายทะเบียน 3)หยุดชวคราว
กลับไป

menu

export

export (ทีอยูผ
่ ู ้ประกอบการ)

สรุปข ้อมูล

GPS

kml

กลุม
่ ข ้อมูล

ั
มีปญ
ั หาในการใชโ้ ปรแกรม กรุณาติดต่อที หมายเลขโทรศพท์
0 - 2202- 4133 หรือ E-mail : santi.s@diw.mail.go.th
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