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ข้ อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสํ าหรับเจ้ าหน้ าที
หากมีข ้อคิดเห็นหรือข ้อแนะนํ าเกี
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จากเงือนไข : fflag='1' : ffdate2='30/09/2562' : PROV='93' : ffdate='01/01/2562'
ิ 12 รายการ แสดงหน ้าที 1 จากทังสน
ิ 1 หน ้า ดังต่อไปนี
มีทงส
ั น
ลําด ับ

เลขทะเบียน

FID

1 3-34(1)-13/62พท 10930051725626 -

ื
ชอโรงงาน

ประกอบกิจการ

แปรรูปไม ้
ยางพาราและไม ้
ทีปลูกขึนโดย
เฉพาะ 13 ชนิด
ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เพือ
จําหน่าย
2 3-34(1)-16/62พท 10930052825623 ห ้างหุ ้นสว่ น
แปรรูปไม ้
จํากัด นราพงษ์ ยางพาราและไม ้
ค ้าไม ้
ทีปลูกขึนโดย
เฉพาะ 13 ชนิด
ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เพือ
จําหน่าย
ิ
ั
3 3-34(4)-7/62พท 10930048425629 บริษัท พรเทพ ผลิตชนไม
้สบ
สุวรรณ จํากัด
จากไม ้ยางพารา
และไม ้ทีปลูกขึน
เฉพาะ 13 ชนิด
ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เพือ
จําหน่าย
4 จ3-3(2)-269/61พท 20930026925614 ขุดตักดินสําหรับ
้
ใชในการ
ก่อสร ้าง

5 จ3-3(2)-37/62พท 20930058125620 -
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สถานทีตงั

เงิน
คน กําล ัง
หน่วย
ทุน(บาท) งาน ผลิต
300 17500000 31 8400 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

จ ังหว ัด ผูป
้ ระกอบการ แรงม้า

โฉนดทีดินเลขที
22085 เลขทีดิน 5
ั สน
ม.12 ต.เขาชย
ั สน
อ.เขาชย
ั ท์
โทรศพ
0862945672

พัทลุง นางสาวจีรพร
ชว่ ยเกือ

โฉนดทีดินเลขที
2275 เลขทีดิน 64
ม.10 ต.ชุมพล
อ.ศรีนครินทร์
ั ท์
โทรศพ
0808625728

พัทลุง ห ้างหุ ้นสว่ น
จํากัด นราพงษ์
ค ้าไม ้

287 5500000 31

โฉนดทีดินเลขที
5669 เลขทีดิน 48
ม.3 ต.ชุมพล
อ.ศรีนครินทร์

พัทลุง บริษัท พรเทพ
สุวรรณ จํากัด

411 16500000 10 62400 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
12515 เลขทีดิน 5
ั สน
ม.8 ต.เขาชย
ั สน
อ.เขาชย
ั ท์
โทรศพ
0854422863
ขุดตักดินสําหรับ โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
้
ใชในการ
2915,2916 เลขทีดิน
ก่อสร ้าง
6,5 ม.2 ต.ตะแพน

8500 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

นางละมัย
สุวรรณวงศ ์

195 3600000

3

1000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

นายประเสริฐ
ธรรมเพชร

390 7700000

4

2000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี
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อ.ศรีบรรพต
ั ท์
โทรศพ
0815995630
6 จ3-3(2)-38/62พท 20930058225628 -

ขุดตักดินสําหรับ โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง นายโกศล คง
้
ใชในการ
19508 เลขทีดิน 33
เอียด
ก่อสร ้าง
ม.5 ต.ปากพะยูน
อ.ปากพะยูน
ั ท์
โทรศพ
0899750339

7 จ3-34(2)-30/61พท 20930003025610 -

ทําวงกบประตูหน ้าต่าง บาน
ประตู-หน ้าต่าง
เครืองเรือน
เครืองใช ้ และ
เฟอร์นเิ จอร์จาก
ไม ้
ั ว์
การฆ่าสต
(สุกร)

8 จ3-4(1)-35/49พท 20930003525494 โรงฆ่าสุกร

9 จ3-52(3)-38/61พท 20930003825613 ทรัพย์รงุ่ เรือง

10 จ3-52(3)-50/61พท 20930005025618 สามพีน ้องการ
ยาง

11 จ3-91(2)-1/62พท 20930163225620 บริษัท ดิ
ออกซเิ จน
จํากัด

220 ม.1 ต.ร่มเมือง
อ.เมืองพัทลุง
ั ท์
โทรศพ
0854746974

พัทลุง นายปรีชา เรน
เรือง

โฉนดทีดินเลขที 32 พัทลุง องค์การบริหาร
เลขที 66 ม.4 ต.ป่ า
สว่ นตําบลป่ า
พะยอม อ.ป่ าพะยอม
พะยอม

ผลิตยางแผ่นรม
ควัน

โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
20128 เลขทีดิน 52
ม.1 ต.วังใหม่ อ.ป่ า
ั ท์
บอน โทรศพ
0936585460
ผลิตยางแผ่นผึง ส.ป.ก. แปลงเลขที พัทลุง
แห ้ง/รมควัน
315 ม.6 ต.ป่ า
พะยอม อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0863175699
โรงงานแบ่งบรรจุ
ออกซเิ จนและ
จําหน่าย
ออกซเิ จน

12 อ1-91(1)-2/62พท 60930223225629 บริษัท เกวลินทร์ แพ็คกิง กาแฟ
เทรดดิง จํากัด โกโก ้ ชาชนิด
อืนๆ

195 2750000

20

550000

3

3

1000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

255 ชุด/ปี

46 4522183

7 657000 ตัว/ปี

นางสาววลัยพร
ขวัญอ่อน

81 10500000

7

602.5 ตัน/ปี

นายบุญฤทธิ
ดํามี

72 4809510 10

450 ตัน/ปี

106 ม.8 ต.เขาเจียก พัทลุง บริษัท ดิ
อ.เมืองพัทลุง
ออกซเิ จน จํากัด
ั ท์
โทรศพ
0864813932

18.1 9100000

5 80000 ตัน/ปี

231 ม.4 ต.เกาะนาง พัทลุง บริษัท เกวลินทร์
คํา อ.ปากพะยูน
เทรดดิง จํากัด
ั ท์
โทรศพ
0852496760

8.45 5400000

3 22000 ตัน/ปี

ั
หมายเหตุ - สถานะโรงงาน : 0)ยังไม่แจ ้งประกอบ 1)แจ ้งประกอบแล ้ว/ขาดต่ออายุ 2)จําหน่ายทะเบียน 3)หยุดชวคราว
กลับไป
reg.diw.go.th/executive/Factory2.asp

menu

export

export (ทีอยูผ
่ ู ้ประกอบการ)

สรุปข ้อมูล

GPS

kml

กลุม
่ ข ้อมูล
2/3

9/10/2562
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ั
มีปญ
ั หาในการใชโ้ ปรแกรม กรุณาติดต่อที หมายเลขโทรศพท์
0 - 2202- 4133 หรือ E-mail : santi.s@diw.mail.go.th
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