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ข ้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับเจ ้าหน ้าที สอจ.พัทลุง -

ข้ อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสํ าหรับเจ้ าหน้ าที
้
หากมีข ้อคิดเห็นหรือข ้อแนะนํ าเกียวกับการใชระบบนี
กรุ
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ิ 10 รายการ แสดงหน ้าที 1 จากทังสน
ิ 1 หน ้า ดังต่อไปนี
มีทงส
ั น
ลําด ับ

เลขทะเบียน

FID

ื
ชอโรงงาน

1 3-7(1)-31/58พท

10930003125586 บริษัท ยูนวิ านิช
นํ ามันปาล์ม
จํากัด
(มหาชน)
2 จ3-15(2)-6/61พท 20930000625610 บริษัท สมชาย
ฟาร์มพัทลุง
จํากัด

3 จ3-3(2)-225/60พท 20930022525608 -

ประกอบกิจการ

เงิน
คน กําล ัง
หน่วย
ทุน(บาท) งาน ผลิต
พัทลุง บริษัท ยูนวิ านิช 16188.4 702750000 98
0 ลิตร/ปี
นํ ามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน)
จ ังหว ัด ผูป
้ ระกอบการ แรงม้า

การสกัดนํ ามัน
จากผลปาล์ม

659 ม.8 ต.ป่ าบอน
อ.ป่ าบอน

โรงงานบด ป่ น
พืช เมล็ดพืช
สําหรับผสม
ั ว์ บรรจุ
อาหารสต
แก็บพืชผล
ทางการเกษตร
ขุดตักดินสําหรับ
้
ใชในการ
ก่อสร ้าง

โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง บริษัท สมชาย
24885 และ 24895
ฟาร์มพัทลุง
ม.7 ต.โตนดด ้วน
จํากัด
ั ท์
อ.ควนขนุน โทรศพ
0870599884

172 13100000 10

โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง พลอากาศโท
7493 เลขทีดิน 4
ผวน สมปรีดา
ม.8 ต.ตะโหมด อ.ตะ
โหมด

276

4550000

3 10000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

18.59

1900000

4 1240 ชุด/ปี

ห ้างหุ ้นสว่ น
จํากัด เพชรดี
การยาง

48.5

2300000

4 100.5 ตัน/ปี

นางสาวดวง
ทิพย์ มาเอียด

164

3600000

8 5400 ตัน/ปี

65.6

4300000

8

4 จ3-34(2)-16/59พท 20930001625593 สมพงษ์ ไม ้จริง ทําวงกบประตู
หน ้าต่าง งานไม ้
เฟอร์นเิ จอร์ ไม ้
เข ้าลิน ไม ้บัว
5 จ3-52(3)-39/60พท 20930003925603 ห ้างหุ ้นสว่ น
ผลิตยางแผ่นรม
จํากัด เพชรดี ควัน
การยาง

6 จ3-52(3)-5/61พท 20930000525612 -

ผลิตยางเครป

7 จ3-52(3)-52/60พท 20930005225606 โอโตยางแผ่น
รมควัน

ผลิตยางแผ่นรม
ควัน
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สถานทีตงั

โฉนดทีดินเลขที
7142, 28208 ม.3
ั สน
ต.เขาชย
ั สน
อ.เขาชย

พัทลุง นายสมพงษ์
มากสุก

โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
6928 เลขทีดิน 24
ม.8 ต.เกาะเต่า อ.ป่ า
ั ท์
พะยอม โทรศพ
0904627602
โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
22314, 22494,
22495 ม.10 ต.พนา
งตุง อ.ควนขนุน
โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
56510 เลขทีดิน 17

ิ จันทร์
นายพิชต
มูล

900 ตัน/ปี

600 ตัน/ปี
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ข ้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับเจ ้าหน ้าที สอจ.พัทลุง -

ม.10 ต.นาโหนด
อ.เมืองพัทลุง
่
8 จ3-52(3)-53/60พท 20930005325604 ห ้างหุ ้นสวน
ผลิตยางเครป
โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
จํากัด อนุวฒ
ั น์
10564 เลขทีดิน 15
การยาง
ม.3 ต.ลานข่อย
อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0979217797
9 อ2-58(1)-20/61พท 60930002025612 นายฮาฟิ ซ ยีห การผลิต
269 ม.10 ต.นา
พัทลุง
รีม
ผลิตภัณฑ์อนจาก
ื
โหนด อ.เมืองพัทลุง
ั ท์ 093คอนกรีต
โทรศพ
ปูนซเี มนต์
7843788
10 อ2-6(2)-5/61พท 60930000525613 ห ้างหุ ้นสว่ น
โรงงานผลิตและ โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
จํากัด เคยนิคะ บรรจุอาหาร
6103 ม.5 ต.บ ้านนา
สําเร็จรูปจาก
อ.ศรีนครินทร์
ั ท์
กะปิ
โทรศพ
0899769561

ห ้างหุ ้นสว่ น
จํากัด อนุวฒ
ั น์
การยาง

491.5 13500000

9

480 ตัน/ปี

นายฮาฟิ ซ ยีห
รีม

10

3200000

6

25 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

ห ้างหุ ้นสว่ น
จํากัด เคยนิคะ

42.5

900000

4

20 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
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