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ิ 16 รายการ แสดงหน ้าที 1 จากทังสน
ิ 1 หน ้า ดังต่อไปนี
มีทงส
ั น
ผูป
้ ระกอบ
เงิน
คน
กําล ัง
ื
ลําด ับ
เลขทะเบียน
FID
ชอโรงงาน
ประกอบกิจการ
สถานทีตงั
จ ังหว ัด
แรงม้า
หน่วย
การ
ทุน(บาท) งาน ผลิต
1 จ1-20(1)-3/61พท 20930000325617 นํ าดืมดารา
ผลิตและ
343/1 ม.2 ต.ทุง่
พัทลุง นายสมจิตร์
9.49 5250000
8 3000072 ลิตร/ปี
ทิพย์
จําหน่ายนํ าดืม นารี อ.ป่ าบอน
พรรณราย
ั ท์
โทรศพ
0848904342
2 จ2-20(1)-7/61พท 20930000725618 ห ้างหุ ้นสว่ น
ผลิตนํ าบริโภค โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง ห ้างหุ ้นสว่ น
26.5 19299390
6 794800 ลิตร/ปี
จํากัด พีลอ
ิ น
ั
ในภาชนะบรรจุท ี 3005 ม.3 ถ.ป่ า
จํากัด พีลอ
ิ น
ั
วอเตอร์
ปิ ดสนิท เพือ
พะยอม-ควนดินสอ
วอเตอร์
จําหน่าย
ต.ป่ าพะยอม อ.ป่ า
ั ท์
พะยอม โทรศพ
0816335029
3 จ3-15(2)-6/61พท 20930000625610 บริษัท สมชาย โรงงานบด ป่ น โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง บริษัท สมชาย
172 13100000 10
900 ตัน/ปี
ฟาร์มพัทลุง
พืช เมล็ดพืช
24885 และ 24895
ฟาร์มพัทลุง
จํากัด
สําหรับผสม
ม.7 ต.โตนดด ้วน
จํากัด
ั
อาหารสตว์ บรรจุ อ.ควนขนุน
ั ท์
แก็บพืชผล
โทรศพ
ทางการเกษตร 0870599884
4 จ3-3(2)-225/61พท 20930022525616 ขุดตักดินสําหรับ โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง นางสมใจ ราม
185 13050000
3
ลูกบาศก์
้
ใชในการ
3112 เลขทีดิน 36
คล ้าย
เมตร/ปี
ก่อสร ้าง
ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรี
ั ท์
บรรพต โทรศพ
0828332159
ํ
5 จ3-3(2)-269/61พท 20930026925614 ขุดตักดินสาหรับ โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง นางละมัย
195 3600000
3
1000 ลูกบาศก์
้
ใชในการ
12515 เลขทีดิน 5
สุวรรณวงศ ์
เมตร/ปี
ั สน
ก่อสร ้าง
ม.8 ต.เขาชย
ั สน
อ.เขาชย
ั ท์
โทรศพ
0854422863
6 จ3-34(2)-30/61พท 20930003025610 ทําวงกบประตู- 220 ม.1 ต.ร่มเมือง พัทลุง นายปรีชา เรน
20 550000
3
255 ชุด/ปี
หน ้าต่าง บาน
อ.เมืองพัทลุง
เรือง
ประตู-หน ้าต่าง
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7 จ3-37-22/61พท

20930002225617 บริษัท บิวท์
เทคพัทลุง
จํากัด

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

9 จ3-52(3)-39/61พท 20930003925611 -

10 จ3-52(3)-5/61พท

20930000525612 -

เครืองเรือน
เครืองใช ้ และ
เฟอร์นเิ จอร์จาก
ไม ้
โรงงานสําหรับ
เลือย ไส ซอย
เซาะร่อง เพือทํา
เฟอร์นเิ จอร์จาก
ไม ้แปรรูป

ั ท์
โทรศพ
0854746974

43.1 12436447

5

ิ
237 ชน/ปี

81 10500000

7

602.5 ตัน/ปี

นายธนกร คง
แก ้ว

99.2 7800000

8

1125 ตัน/ปี

โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง นางสาวดวง
22314, 22494,
ทิพย์ มาเอียด
22495 ม.10 ต.พนา
งตุง อ.ควนขนุน

164 3600000

8

5400 ตัน/ปี

450 ตัน/ปี

155 ม.10 ต.ท่ามิห พัทลุง บริษัท บิวท์
รํา อ.เมืองพัทลุง
เทคพัทลุง
ั ท์
โทรศพ
จํากัด
074823256

ผลิตยางแผ่นรม โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
ควัน
20128 เลขทีดิน 52
ม.1 ต.วังใหม่ อ.ป่ า
ั ท์
บอน โทรศพ
0936585460
ผลิตยางแผ่นรม โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
ควัน
1426 เลขทีดิน 139
ม.6 ต.ตะแพน อ.ศรี
ั ท์
บรรพต โทรศพ
0819573056
ผลิตยางเครป

นางสาววลัยพร
ขวัญอ่อน

11 จ3-52(3)-50/61พท 20930005025618 สามพีน ้องการ ผลิตยางแผ่นผึง ส.ป.ก. แปลงเลขที พัทลุง
ยาง
แห ้ง/รมควัน
315 ม.6 ต.ป่ า
พะยอม อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0863175699
12 จ3-58(1)-184/61พท 20930018425615 ห ้างหุ ้นสว่ น
ผลิตคอนกรีต
โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง
ี ์
จํากัด สุรสห
ผสมเสร็จ
1935 เลขทีดิน 141
การโยธา
ม.4 ต.ชะรัด
ั ท์
อ.กงหรา โทรศพ
074604243

นายบุญฤทธิ
ดํามี

72 4809510 10

ห ้างหุ ้นสว่ น
ี ์
จํากัด สุรสห
การโยธา

90 9000000

13 อ1-20(1)-1/61พท

นางวรรณา ชู
ฟอง

14 อ1-6(2)-2/61พท
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60930000125612 นางวรรณา ชู
ฟอง

การทํานํ าดืม

134 ม.2 ต.ลานข่อย พัทลุง
อ.ป่ าพะยอม
ั ท์ โทรศพ
60930000225610 ห ้างหุ ้นสว่ น
โรงงานผลิตและ 5 ม.5 ต.บ ้านนา
พัทลุง
จํากัด เคยนิคะ จําหน่ายกะปิ
อ.ศรีนครินทร์
ั ท์
โทรศพ
0619896971

ห ้างหุ ้นสว่ น
จํากัด เคยนิคะ

9.56 6500000

15 2965500

8

ลูกบาศก์
เมตร/ปี

4 14400000 ลิตร/ปี

4

20 ตัน/ปี
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15 อ2-58(1)-20/61พท 60930002025612 นายฮาฟิ ซ ยีห การผลิต
รีม
ผลิตภัณฑ์อน
ื
จากคอนกรีต
ปูนซเี มนต์
16 อ2-6(2)-5/61พท
60930000525613 ห ้างหุ ้นสว่ น
โรงงานผลิตและ
จํากัด เคยนิคะ บรรจุอาหาร
สําเร็จรูปจาก
กะปิ

269 ม.10 ต.นา
พัทลุง นายฮาฟิ ซ ยีห
โหนด อ.เมืองพัทลุง
รีม
ั ท์ 093โทรศพ
7843788
โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง ห ้างหุ ้นสว่ น
6103 ม.5 ต.บ ้านนา
จํากัด เคยนิคะ
อ.ศรีนครินทร์
ั ท์
โทรศพ
0899769561

10 3200000

42.5

900000

6

25 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

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
0 - 2202- 4133 หรือ E-mail : santi.s@diw.mail.go.th

reg.diw.go.th/executive/Factory2.asp

3/3

