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จากเงือนไข : pokdate='01/01/2562' : fflagstat='on' : PROV='93' : pokdate2='31/12/2562'
มีทงสิ
ั น 11 รายการ แสดงหน ้าที 1 จากทังสิน 1 หน ้า ดังต่อไปนี
ลําด ับ

เลขทะเบียน

FID

ชือโรงงาน

1 3-34(1)-13/62พท

10930051725626 -

2 3-34(1)-16/62พท

10930052825623 ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด นราพงษ์
ค ้าไม ้

3 3-34(4)-23/62พท

10930209325626 บริษัท เซาเทิรน
์ เอ็นเนอร์จี
ซัพพลาย จํากัด

4 3-34(4)-7/62พท

10930048425629 บริษัท พรเทพสุวรรณ จํากัด

5 จ3-3(2)-37/62พท

20930058125620 -

6 จ3-3(2)-38/62พท

20930058225628 -

7 จ3-3(2)-39/62พท

20930058325626 -

8 จ3-52(3)-28/62พท 20930281325625 ก.เจริญทรัพย์ ลาเท็กซ์

9 จ3-91(2)-1/62พท

20930163225620 บริษัท ดิออกซิเจน จํากัด

10 อ1-8(1)-1/62พท

60930026625629 บริษัท เวจเจทฟู๊ด จํากัด

11 อ1-91(1)-2/62พท

60930223225629 บริษัท เกวลินทร์ เทรดดิง
จํากัด

ประกอบกิจการ
แปรรูปไม ้ยางพาราและไม ้ที
ปลูกขึนโดยเฉพาะ 13 ชนิด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพือ
จําหน่าย
แปรรูปไม ้ยางพาราและไม ้ที
ปลูกขึนโดยเฉพาะ 13 ชนิด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพือ
จําหน่าย
ผลิตชินไม ้สับจากไม ้
ยางพาราและไม ้ทีปลุกขึน
โดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเพือจําหน่าย
ผลิตชินไม ้สับจากไม ้
ยางพารา และไม ้ทีปลูกขึน
เฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เพือจําหน่าย
ขุดตักดินสําหรับใช ้ในการ
ก่อสร ้าง

สถานทีตงั

จ ังหว ัด

ผูป
้ ระกอบการ

โฉนดทีดินเลขที 22085 เลขทีดิน 5 พัทลุง นางสาวจีรพร ช่วยเกือ
ม.12 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
โทรศัพท์ 0862945672

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

281 ม.10 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 0808625728

พัทลุง ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด นราพงษ์
ค ้าไม ้

5500000 31 8500 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

โฉนดทีดินเลขที 23616 เลขทีดิน
67 ม.7 ต.โคกทราย อ.ป่ าบอน

พัทลุง บริษัท เซาเทิรน
์ เอ็นเนอร์จี
ซัพพลาย จํากัด

4700000

4

0 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

โฉนดทีดินเลขที 5669 เลขทีดิน 48 พัทลุง บริษัท พรเทพสุวรรณ จํากัด 16500000 10 62400 ลูกบาศก์
ม.3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
เมตร/ปี

โฉนดทีดินเลขที 2915,2916 เลข
ทีดิน 6,5 ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต
โทรศัพท์ 0815995630
ขุดตักดินสําหรับใช ้ในการ
โฉนดทีดินเลขที 19508 เลขทีดิน
ก่อสร ้าง
33 ม.5 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน
โทรศัพท์ 0899750339
ขุดตักดินสําหรับใช ้ในการ
น.ส.3ก. เลขที 4806 เลขทีดิน 243
ก่อสร ้าง
ม.7 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา
โทรศัพท์ 0862969906
ผลิตยางแผ่นผึงแห ้ง/รมควัน โฉนดทีดินเลขที 7606 ม.10 ต.ดอน
ประดู่ อ.ปากพะยูน โทรศัพท์
0819901748
โรงงานแบ่งบรรจุออกซิเจน 106 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง
และจําหน่ายออกซิเจน
โทรศัพท์ 0864813932
ผลิตอาหาร เพือบรรจุใน
โฉนดทีดินเลขที 10422 ม.2 ต.ดอน
ภาชนะ
ทราย อ.ปากพะยูน โทรศัพท์
0991795059
แพ็คกิง กาแฟ โกโก ้ ชาชนิด 231 ม.4 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน
อืนๆ
โทรศัพท์ 0852496760

พัทลุง นายประเสริฐ ธรรมเพชร

7700000

4 2000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

พัทลุง นายโกศล คงเอียด

2750000

3 1000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

พัทลุง นายด ้าเหร็ด ศรีทนงค์

4100000

2 14000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

พัทลุง นายสมพงษ์ คงเนียม

12500000 10

680 ตัน/ปี

พัทลุง บริษัท ดิออกซิเจน จํากัด

9100000

5 80000 ตัน/ปี

พัทลุง นายสันติ มากมณี

1710000

4

พัทลุง บริษัท เกวลินทร์ เทรดดิง
จํากัด

5400000

3 22000 ตัน/ปี

10 ลิตร/ปี

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